
Data	de	Elaboração	
	xx/xx/2018	

AVALIAÇÃO	BIOENERGÉTICA	VIBRACIONAL	
XXXX	



ü  Frequência Energética Geral 

ü Corpos Espirituais 

ü Chakras 

ü Órgãos 

ü  Sistemas  

ü Glândulas 

ü Ciclos 

ü  Influências Internas 

ü  Influências Externas 

ü  Indicações de Tratamento 

ÍNDICE 

Bem Vindo ao Relatório da Avaliação 
Bioenergética Vibracional. 
Através desse Relatório realizado pela 
Radiestesia, você terá acesso ao nível de 
energia que percorre seu corpo físico, astral, 
emocional e mental. 
Cuidando desses corpos, é possível 
encontrar o equilíbrio em vários aspectos da 
saúde, pois somos energia. 
Ao final do relatório, serão indicados 
tratamentos para sua harmonização 
energética.  
Essa é uma Experiência para entrar em 
contato com uma realidade totalmente 
enriquecedora.  

“Somente	há	cura	através	do	conhecimento”.	
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É	a	avaliação	do	sistema	energético	do	indivíduo,	através	de	técnicas	radiestésicas	
avançadas.	 Uma	 vez	 identificada	 a	 causa	 do	 desequilíbrio,	 é	 possível	 propor	 um	
tratamento	para	minimizar	 ou	 cessar	 a	 produção	de	 efeitos	maléficos	 nos	 níveis	
físicos,	emocionais,	mentais	e	espirituais,	restabelecendo	a	harmonização	integral	
do	indivíduo.		
	
O	 corpo	 humano	 é	 um	 grande	 campo	 eletromagnético	 na	 sua	 totalidade	 -	 um	
campo	de	energia.	A	forma,	a	cor,	o	cheiro	e	o	sabor	de	nosso	corpo	são	somente	
representações	 virtuais	 de	nosso	 cérebro,	 sobre	 estes	 sinais,	 da	mesma	maneira	
que	uma	televisão	recebe	sinais	radioelétricos	e	os	transforma	em	imagens	e	sons.	
	
	

O QUE É A AVALIAÇÃO BIOENERGÉTICA 
VIBRACIONAL? 
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xxxx	Hertz	

EXPLICANDO A FREQUÊNCIA VIBRACIONAL 
Após	 muitas	 medições	 em	 plantas,	 animais,	 pessoas	
saudáveis	 e	 enfermas,	 Antoine	 Bovis	 (Radiestesista	
Francês)	chegou	à	conclusão	que	7.000,	numa	escala	de	
0	a	10.000	hertz	(unidade	medida	da	frequência),	era	a	
unidade	 em	 que	 vibrava	 qualquer	 pessoa	 sadia.	
Observou-se,	 também,	 que	 pessoas	 com	 câncer	
encontravam-se	numa	frequência	de	4.000	a	4.500	e	os	
doentes	 de	 tuberculose	 entre	 5.000	 e	 5.500.	 Cada	
doença	possuía	sua	intensidade,	sendo	todas	inferiores	
a	6.500.		
Pessoas	sadias	e	com	muita	vitalidade	superavam	esta	
medida	 chegando	 a	 7.000	 e	 8.000.	 Anos	 mais	 tarde,	
descobriu-se	que	os	 locais	de	energia	nociva	vibravam	
em	 valores	 muito	 baixos,	 ou	 seja,	 mediam	 valores	
inferiores	a	6.500	unidades	da	Escala	Bovis.	 	A	dedução	
final	de	deste	estudo	pode	ser	explicado	se	uma	pessoa	
fica	 sobre	um	ponto	de	energia	nociva,	 passa	 a	 vibrar	
na	mesma	intensidade	do	local,	seja	por	indução	ou	por	
ressonância	 terminará	 vibrando	 na	 frequência	 da	
doença.	MODELO	



CORPOS	 DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	 SIGNIFICADO	

Búdico	 x	

Controlador	da	alma.	Ë	ela	que	direciona	
nossos	caminhos,	nossa	existência	e	as	
oportunidades	de	aprendizados	que	passamos	
na	vida.	

Mental	superior	 x	 Controlador	das	vontades	da	alma.	

Mental	 x	
Controlador	dos	pensamentos,	dessa	e	de	
outras	existências.	

Emocional	 x	
Controlador	dos	sentimentos,	dessa	e	de	
outras	existências.	

PerIspírito	 x	 Mantenedor	Energético	

Físico	 x	
Mantenedor	da	existência	terrena.	O	templo	
da	nossa	alma	nessa	encarnação.	

CORPOS ESPIRITUAIS 
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CHAKRAS	 DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	 SIGNIFICADO	

Coronário	

x	

Saber	o	significado	mais	profundo	por	trás	da	vida	e	estar	
conectado	com	o	universo.	Promove	elevação	da	
consciência.	

Frontal	
x	

Tudo	como	realmente	é,	sentido	psíquico,	estar	conectado	
com	a	sabedoria	universal.	

Laríngeo	
x	

Falar	a	sua	verdade,	a	auto-expressão,	é	o	aceitar	quem	você	
realmente	é.	

Cardíaco	

x	

Profundas	ligações	com	outras	pessoas,	amor,	compaixão	e	o	
reconhecimento	de	que	tudo	e	todos	estão	interligados.	

Plexo	Solar	
x	

Poder	pessoal,	criatividade,		auto	estima	e	auto	expressão.	

Esplênico	 x	 Sexualidade	e	alegria.	

Básico	
x	

Necessidades	básicas	de	sobrevivência,	segurança,	vontade	
de	viver.	

CHACKRAS 
Chackras	 são	pontos	energéticos	em	todos	os	corpos	que	
fazem	o	 intercambio	de	energia	nosso	com	o	Universo.	O	
fluxo	 de	 energia	 é	 constante	 e	 cada	 um	 dos	 pontos	 está	
relacionado	a	órgãos	do	nosso	corpo.	Para	harmonizar	os	
chackras	é	muito	importante	refletir	sobre	pensamentos	e	
sentimentos	que	estão	relacionados	 	a	cada	aspecto.	Veja	
abaixo:	
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DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	
Encéfalo	Superior	 X	

Olho	Direito	 X	

Encéfalo	Inferior	 X	

Olho	Esquerdo	 X	

Ouvidos	 X	

Nariz	 X	

Boca	 X	

Traquéia	 X	

Brônquios	 X	

Pulmões	 X	

Sangue	 X	

Nervo	Vago	 X	

ÓRGÃOS 

DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	

Coração	 X	

Baço	 X	

Estômago	 X	

Fígado	 X	

Vesícula	 X	

Intestino	Grosso	 X	
Intestino	Delgado	 X	

Ovários	 X	
Trompas	uterínas	 X	

Útero	 X	
	

Vagina	 X	
	

Testículos	
Pênis	

Próstata	
Vesícula	Seminal	

Rins	 X	

Coluna	Vertebral	 X	

Aqui	 se	 avalia	 a	 energia	 que	 está	 sendo	 direcionada	 para	 cada	 órgão.	 É	 importante	 observar	 que	 a	
desarmonia	astral	pode	causar	desarmonia	no	campo	físico,	 trazendo	doenças	e	sintomas.	Por	 isso,	é	
importante	harmonizar	a	energia	para	a	saúde	integral.		
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SISTEMAS	 DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	
Nervoso	Central	 X	
Nervoso	Periférico	 X	
Nervoso	Simpático	 X	

Nervoso	
Parassimpático	 X	
Sanguíneo	 X	
Cerebral	 X	
Celular	 X	
Tecidos	 X	

Tecidos	Conjuntivos	 X	
Muscular	 X	

SISTEMAS 

SISTEMAS	 DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	
Imunológico	 X	
Linfático	 X	
Capilar	 X	
Auditivo	 X	
Visual	 X	
Urinário	 X	
Cardíaco	 X	
Genital	 X	
Vascular	 X	

Metabólico	 X	
Respiratório	 X	

Osseo	 X	
Coluna	Vertebral	 X	

Aqui	 se	 avalia	 a	 energia	 que	 está	 sendo	direcionada	para	 cada	 sistema	 É	 importante	 observar	 que	 a	
desarmonia	astral	pode	causar	desarmonia	no	campo	físico,	 trazendo	doenças	e	sintomas.	Por	 isso,	é	
importante	harmonizar	a	energia	para	a	saúde	integral.		
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DESARMÔNICO	 HARMÔNICO	 SIGNIFICADO	

Pineal	

	X	

Exerce	influência	na	regulação	dos	chamados	ciclos	circadianos	,que	são	os	ciclos	vitais	(principalmente	o	sono)	e	no	
controle	das	atividades	sexuais	e	de	reprodução.	Mediunidade.	

Hipófise	
X		

Glândula	Mestra	do	Organismo.	Regulador	de	hormônios.	

Tireóide	direita	 X	

		

Ela	age	na	função	de	órgãos	importantes	como	o	coração,	cérebro,	fígado	e	rins.	Interfere,	também,	no	crescimento	e	
desenvolvimento	 das	 crianças	 e	 adolescentes;	 na	 regulação	 dos	 ciclos	 menstruais;	 na	 fertilidade;	 no	 peso;	 na	
memória;	 na	 concentração;	 no	 humor;	 e	 no	 controle	 emocional.	 É	 fundamental	 estar	 em	 perfeito	 estado	 de	
funcionamento	para	garantir	o	equilíbrio	e	a	harmonia	do	organismo.	

Tireóide	esquerda	 X	

		

Ela	age	na	função	de	órgãos	importantes	como	o	coração,	cérebro,	fígado	e	rins.	Interfere,	também,	no	crescimento	e	
desenvolvimento	 das	 crianças	 e	 adolescentes;	 na	 regulação	 dos	 ciclos	 menstruais;	 na	 fertilidade;	 no	 peso;	 na	
memória;	 na	 concentração;	 no	 humor;	 e	 no	 controle	 emocional.	 É	 fundamental	 estar	 em	 perfeito	 estado	 de	
funcionamento	para	garantir	o	equilíbrio	e	a	harmonia	do	organismo.	

Paratireóide	 X	 Responsável	pelo	equilíbrio	do	cálcio	e	manutenção	óssea.	

Timo	 X	

		

Esses	 glóbulos	 brancos	 são	 o	 corpo	 do	 sistema	 imunológico	 e	 protegem	 o	 organismo	 que	 impedem	 a	 invasão	 de	
agentes	 estranhos.	 Essas	 células	 também	 asseguram	 o	 correto	 funcionamento	 do	 sistema	 do	 corpo	 e	 cuidam	 do	
desgaste	dos	órgãos.	Outra	função	da	glândula	é	para	evitar	o	crescimento	anormal	de	células,	que	podem	levar	ao	
câncer.	

Pâncreas	 X	

		

Possui	duas	funções	distintas:	a	função	endócrina,	responsável	pela	produção	de	insulina	(hormônio	que	controla	o	
nível	 de	glicemia	no	 sangue)	e	 a	 função	exócrina,	 responsável	pela	produção	de	enzimas	envolvidas	na	digestão	e	
absorção	dos	alimentos.	

Gônadas	 X	 		 Gônadas	são	glândulas	do	sistema	endócrino,	responsáveis	pela	produção	de	hormônios	sexuais.	

Suprarenal	direita	 X	

		

Estas	glândulas	são	as	grandes	responsáveis	pela	segregação	de	hormonas	que	vão	dar	capacidade	ao	organismo	de	
dar	resposta	em	situações	de	stress.	
Esta	 resposta	 só	 é	 possível	 graças	 à	 síntese	 e	 à	 libertação	 dos	 corticosteróides	 como	 é	 o	 caso	 do	 cortisol	 e	 da	
adrenalina.	

Suprarenal	
esquerda	 X	

		

Estas	glândulas	são	as	grandes	responsáveis	pela	segregação	de	hormonas	que	vão	dar	capacidade	ao	organismo	de	
dar	resposta	em	situações	de	stress.	
Esta	 resposta	 só	 é	 possível	 graças	 à	 síntese	 e	 à	 libertação	 dos	 corticosteróides	 como	 é	 o	 caso	 do	 cortisol	 e	 da	
adrenalina.	

GLÂNDULAS 
Aqui	se	avalia	a	energia	que	está	sendo	direcionada	para	cada	glândula.	É	 importante	observar	que	a	
desarmonia	astral	pode	causar	desarmonia	no	campo	físico,	 trazendo	doenças	e	sintomas.	Por	 isso,	é	
importante	harmonizar	a	energia	para	a	saúde	integral.		
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INFLUÊNCIAS INTERNAS 

HARMÔNICO	

DESARMÔNICO	
Aqui	 você	 encontra	 as	
influências	 internas	 que	
estão	 desarmônicas.	 Esse	
conhecimento	 é	 muito	
importante	 porque	 são	 os	
aspectos	 que	 devem	 ser	
trabalhados	 nas	 terapias	
p a r a 	 h a r m o n i z a ç ã o	
ene r gé t i c a .	 S i t u a çõe s	
conflituosas	 dessa	 ou	 de	
outra	 vida	 podem	 afetar	
nossa	 vida	 atual	 causando	
desequilíbrios,	 transtornos,	
sintomas	 e	 enfermidades.	
T o d a 	 d o e n ç a 	 o u	
d e s e qu i l í b r i o	 s emp r e	
começa	 dentro	 de	 nós.	
Porém,	todo	a	cura	também	
está	dentro	de	nós,	ao	nosso	
alcance.		

Antepassados	 		 	xx%	
		 		 		
Vidas	Passadas	e	Paralelas	 	xx%	
		 		 		
Vida	Intrauterina	 		 	xx%	
		 		 		
Infância	dos	0	aos	7	anos	 		 	xx%	
		 		 		
Infância	dos	7	aos	14	anos	 		 	xx%	
		 		 		
Adolescência	 		 	xx%	
		 		 		
Idade	Adulta	 		 xx%	
		 		 		
Prosperidade	 		 xx%	
		 		 		
Saúde	Integral		 		 Xx%	
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INFLUÊNCIAS INTERNAS 
SENTIMENTOS  

HARMÔNICO	

DESARMÔNICO	

Insegurança	 		 	xx%	
		 		 		
Vitimização	 		 	xx%	
		 		 		
Mendicância	 		 	xx%	
		 		 		
Ciúme	 		 	xx%	
		 		 		
Inveja	 		 	xx%	
		 		 		
Não	Merecimento	 		 	xx%	
		 		 		
Negatividade	 		 	xx%	

Raiva	 Xx%	

Medo	 Xx%	MODELO	



RELACIONAMENTOS 

Aqui	 você	 encontra	 o	 nível	 de	 energia	 nos	 relacionamentos	 que	
estabelecemos	com	família	e	relacionamentos	amorosos.		

Energia	Amorosa	 		 	xx%	
		 		 		
Relacionamentos	 		 	xx%	
		 		 		
Companheiro	 		 	xx%	
		 		 		
Mãe	 		 	xx%	
		 		 		
Pai	 		 Xx%	

HARMÔNICO	

DESARMÔNICO	
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INFLUÊNCIAS EXTERNAS Aqui	 você	 encontra	 o	 nível	 de	 energia	 das	 possíveis	
energias	externas	emanadas	para	nós.	Mas	 lembre-se,	
essas	 energias	 somente	 se	 conectam	 quando	
encontram	 algo	 similar	 em	 nossos	 sentimentos	 e	
pensamentos,	seja	consciente	ou	inconscientemente.		

Energia	Telúrica	 		 		
		 		 		
Cama	 		 		
		 		 		
Outros	Lugares	 		 		
		 		 		
Desequilíbrio	de	Íons	 		 		
		 		 		
Energia	Provocada	 		 		
		 		 		
Energia	de	Forma		 		 		
		 		 		
Ambiente	Familiar	 		 		
		 		 		
Ambiente	Profissional	 		 		
		 		 		
Maldição	Familiar	 		 		
		 		 		
Influências	de	Seres	 		 		
		 		 		
Chips	ou	Implantes	 		 		

HARMÔNICO	

DESARMÔNICO	
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TRATAMENTOS SUGERIDOS 

Constelação	
Familiar	 Respiração	 Cromoterapia	 Aromaterapia	 Alimentação	

Meditação	 Ginástica	
Cerebral	 Alopatia	 Homeopatia	 Banho	de	Mar	

Harmonização	
de	Chackras	 Acupuntura	 Medicina	

Antroposófica	 Cristaloterapia	 Visualização	

Tratamento	
Espiritual	

Mesa	
Radiônica	

Vitaminas	e	
Sais	Minerais	 Yoga	 Florais	

Psicoterapia	 Barras	de	
Access	

Em	verde	estão	sinalizados	os	tratamentos	que	foram	sugeridos	pela	Radiestesia.		
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TERAPIA DAS CORES (CROMOTERAPIA) 

COR	XXXXX	
xxxxx.		

Use	a(s)	cor(es)	recomendada	para	o	fortalecimento	da	energia	dos	chackras,	órgãos,	sistemas	etc.		
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ESSÊNCIA	XXXX	
	

XXXX 

TERAPIA DOS AROMAS (AROMATERAPIA) 
Use	o(s)	aroma	recomendado	para	o	fortalecimento	da	energia	dos	chackras,	órgãos,	sistemas	etc.		
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TERAPIA DOS CRISTAIS 

CRISTAL	XXXX	
XXXXX	
	

	
	

Use	o(s)	cristal	recomendado	para	o	fortalecimento	da	energia	dos	chackras,	órgãos,	sistemas	etc.		
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MESTRE	XXXX	
	

LIÇÃO:	XXXX	

MESTRES 

Esse	 é	 um	dos	Mestres	 que	 acompanhará	 você	 na	
sua	jornada	de	cura.	
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FORÇAS NATURAIS 
Utilize	a	energia	dessa	erva	nas	suas	meditações	e	visualizações.		
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15 
Treinamento:  
Loja Conceito - Mega  

04 

Treinamento área 
técnica 

Matinal abertura  

05 

XXXXX 

Média avaliação  
de reação: 4* Excelente 

Público treinado:  
39 participantes 

*Escala de 1 (ruim) a 4 (excelente). 

51 

E s s a 	 c a r t a	
i n d i c a 	 u m	
en s i namen to	
para	você	nesse	
momento	 da	
sua	vida.		
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REFLEXÃO SUGERIDA 

XXXXX	

Essa	é	a	reflexão	sugerida	para	esse	momento	da	sua	vida.	Refletir	é	autoconhecer-se.		
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Carolina Mirabeli 
Terapeuta	Vibracional	

www.experienciacrystal.com	
11	983515049	

	
Psicoterapia	Transpessoal	Integrativa	
Terapia	Bioenergética	Vibracional	
Constelação	Familiar	Sistêmica	
Radiestesia	e	Radiônica	Quântica	

Terapia	Xamânica	
Barras	de	Access@	

Hipnose	Ericksoniana	
Leitura	de	Registros	Akáshicos	

Cura	prânica	
Reiki		
	
	
	

Espero	 que	 tenha	 gostado	 dessa	
Experiência.	 Em	caso	de	dúvidas,	 entre	
em	contato.		
Gratidão	pela	troca.		


