
Sejam todos muito bem
vindos!!!



FLORAIS DE MINAS E MTC



“A TERAPIA FLORAL AJUDA NO DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES NECESSÁRIAS DE MANEIRA QUE A POSITIVIDADE VAI
SE TORNANDO CADA VEZ MAIS EVIDENTE E A NEGATIVIDADE
VAI PERDENDO A FORÇA E DEIXA DE SE MANIFESTAR, SEM
GUERRA, DE FORMA SUTIL E NATURAL. CADA REMÉDIO TRATA
UMA DETERMINADA PESSOA E UMA CONDIÇÃO PARTICULAR.”

PARECER DA OMS SOBRE A TERAPIA FLORAL



O que são essências Florais ? 

• Extratos sutis de flores que potencializam as qualidades 
humanas

• Harmonizam desequilíbrios emocionais e mentais

• Concentram potencial energético

• Atuam por ressonância vibracional

• Atua em campos de consciência.

• Não  apresentam efeitos colaterais e nem interação 
medicamentosa

• Promovem o autocuidado e a autocura do indivíduo



Princípios filosóficos

•Conheça-te e                            
Cura-te a ti mesmo

•Trate a pessoa e 

não a doença.

•Trate a causa e não o 
efeito.

“ A saúde é nossa herança, nosso direito. 
É a completa união alma-mente-corpo 

e não um ideal longínquo”.
Dr. Bach



Mensagem do WALNUT

“ Seja fiel à sua 
individualidade. As 
interferências são 
necessárias para o 
crescimento, mas 

não as deixe tirá-lo 
do seu caminho”. 

Dr. Bach



Opostos complementares



Como são preparadas ?

Sol 

+ 

Água pura 
de  nascente 

+

Orvalho 

+

Flor
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ESSÊNCIAS FLORAIS

Doutrina das Assinaturas 



Forma e o gesto

Tempo e espaço

Família Botânica

Cor

Fragrância e textura

Relação com o meio

Os elementos

Lendas e mitos

Uso medicinal



Benefícios da terapia floral

• Indicados para distúrbios mentais, emocionais e comportamentais

• Carência afetiva, ciúmes, mágoas, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, narcisismo,
dificuldades de relacionamento, autoritarismo, dificuldade de aprendizagem, pessimismo,
ruminação mental, indecisões, pesadelos, medos diversos, descontrole emocional,
impulsividade, letargia, impaciência...

• Os florais agem equilibrando os pensamentos e as emoções e em consequência disso, seus
efeitos se tornam visíveis a nível comportamental.

• Atuação nos corpos mais sutis(mental e emocional), atuam como preventivo de males que
poderiam se instalar a nível orgânico/físico

• Acionam o nosso poder de autocura, manifestando em nós virtudes que estavam adormecidas







http://www.floraisdeminas.com.br



Profa. Ednamara B. Vasconcelos Dr. Breno Marques



Os Florais de Minas foram fundados em 1989 por
Dr. Breno Marques da Silva e Ednamara Batista
Vasconcelos com a finalidade de consolidar e
divulgar suas pesquisas em Terapia Floral, atuando
tanto nos campos científico quanto intuitivo e
sutil, amparados em referências e estudos
registrados por grandes pesquisadores e filósofos
da antiguidade aos tempos atuais. A pesquisa dos
Florais de Minas representa a associação das várias
seções de conhecimento humano, indo da filosofia
clássica à física quântica, dos arquétipos universais
ao conhecimento popularizado, da etmologia à
mitologia, da assinatura das plantas ao significado
profundo de seus princípios ativos e toda a
conjunção com o comportamento humano.
Portanto, são acionados as forças da natureza
dando equilíbrio ao homem, integrando
holisticamente saberes.

Há na filosofia dos Florais de Minas um empenho
de sensibilidade e respeito nas pesquisas.





Laboratório de Fractais Florais 

Equipamento / processo /elemento utilizado (água bonificada com essência floral (SU) )























A terapia floral age 
independentemente da  

credibilidade ou 
sugestionabilidade de quem a 

utiliza.







Bioeletrografia – padrão Newton Milhomens



Uma Bioeletrografia é a imagem da
ionização dos gases e/ou vapores exalados
pelos poros da pele e as cores e estruturas
geométricas que nela aparecem nos
permitem um auxílio diagnóstico de
problemas orgânicos e/ou psíquicos.

Conforme seja a composição química desses
gases e vapores exalados pelas papilas
digitais e ionizados na máquina
bioeletrográfica, surgem as diversas cores e
estruturas geométricas nas fotos
bioeletrograficas. Como esses gases e/ou
vapores são produzidos pelo metabolismo
celular, indicarão como se encontra o estado
de saúde orgânica e psíquica da pessoa.



O modelo 9L-1, laboratorial é
destinado à exportação, tira fotos
bioeletrográficas de outros objetos
além de seres humanos. Possui
recursos especiais como controle
personalizado de tempo
(temporizador com diversos
alcances) e também controle
personalizado da voltagem de
saída (com diversos alcances).

É ideal para pesquisas com
diversos tipos de objetos, tais
como vegetais, minerais, líquidos.
É largamente utilizado na
experimentação laboratorial com
florais, medicamentos
homeopáticos, alopáticos,
fitoterápicos.



ÁREA MÉDICA

Prof. Newton Milhomens













Estudos de Bioeletrografia aplicados aos Florais de Minas do Prof. Rodhrigo Campos







Medicina Tradicional Chinesa(MTC)







• Teoria do Yin Yang

• Teoria dos 5 Elementos ou dos 5 Movimentos(5 Energias – Yu)

• O Qi, o Sangue(XUE), os Líquidos Orgânicos

• Meridianos

• As Zang Fu(Vísceras)

• Etiopatogenia: Etiologia - Os 6 Excessos(Vento, Frio, Calor, Umidade, Secura, Canícula)

• Os 7 Sentimentos: Relação das 5 Emoções com os órgãos e o mecanismo patológico das 5 emoções

• Mucosidades, Acúmulos de sangue, Doenças epidêmicas, alimentação, fadiga, ataques externos

• Luta entre o Qi correto e o Qi perverso, desregramento do Yin Yang, desregramento da subida e
descida

As Teorias de Base da MTC



A SEMENTE DA 

LARANJA

Fertilidade e potencial 

criativo

O BROTO DA LARANJA

Expressão da vida

Força emergindo da latência

Movimento de ascendência

A FLOR DA 

LARANJA

A suprema 

expressão

Individualidade 

única

A FRUTA DA 

LARANJA

frescor e doçura

o propósito da 

germinação

A FOLHA DA LARANJA

Respiração o mais íntimo 

contato com o meio 

ambiente.





QUAIS OS BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO DA 
TERAPIA FLORAL COM A MTC?





COMPOSIÇÃO (CONSTITUIÇÃO QUÍMICA )

OS FI-PRODUTOS CONTÊM: 

ESSÊNCIAS E COCÇÕES FLORAIS: TRAÇOS (MICROQUANTIDADES) DE 
FITOCOMPOSTOS TÍPICOS COMO SAPONINAS, FLAVONOIDES, GLICOSÍDEOS, 
ALCALOIDES, ESTERÓIS, ÓLEOS ESSENCIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS, RESINAS, 
TANINOS, PROTEÍNAS, GOMAS E ETC.;

SOLUÇÃO CONSERVANTE: ÁGUA MINERAL E ÁLCOOL DE CEREAIS. 

As cocções florais são preparadas a partir das várias partes da planta. Seguem, em seu modo 
de extração/preparação, os princípios metodológicos da terapia floral.  Não se trata, portanto, 
de uma tintura fitoterápica, nem de outra classe de medicamento. 



Sinergia Florais de Minas e MTC

Produz uma ressonância vibratória com o

sistema dos chakras colaborando para o seu

desbloqueio e sua ativação funcional. Atua

sobre os meridianos, catalisando a

circulação da energia vital e induzindo a

sincronização de todos os chakras em uma

unidade harmoniosa. Palavras-chave:

Menopausa, Amenorreia, Cisto, Mioma,

Útero, Corrimento, Fogacho, Distúrbios

Femininos, Menstruação, Hormônio, TPM,
Cólicas Menstruais.



Tonifica e modula as defesas

psíquicas e etéricas trazendo

ressonâncias positivas sobre o

sistema imunológico. Elimina

“toxinas mentais e emocionais”.

Protege contra a absorção

involuntária de ideias e sugestões

alheias contrárias à vontade

individual. Preserva os níveis

internos de vitalidade, além da

ação depurativa. Palavras-chave:

Alergia, Imunologia, Herpes, AIDS,

Câncer, Sinusite, Rinite,

Reumatismo, Infecção Garganta,

Inflamação Garganta.



F.K – Feminino – Polegar D



F. K – feminino – dedo mindinho direito



Como aplicar as essências florais ?

•Via oral em gotas

•Cremes e loções (uso tópico)

•Sprays de ambiente

•Banhos 

•Compressas 

•Shampoos e sabonetes líquidos

•Pontos de Acupuntura

•Chakras





Modo de uso









Pontos de alarme – Shu/Mo











Contato:   Yu Ting

e-mail: contato@yuting.com.br

Facebook: chuangyuting8

Whatsapp: (11) 97613-9648

mailto:contato@yuting.com.br

