
Lista das Essências Florais da Reprogramação Vibracional 
 
 

- Essência n. 1: Albumina Plus. 

  Floral preparado à base da substância „Albumina‟.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: Ativar a capacidade de expressão da ação direcionada; 

ativar a capacidade de rever os conteúdos internos especificados como únicos; regular a atuação na 

vida íntima e pessoal voltada ao atendimento dos desejos do outro; etc. 
 

- Essência Floral n.2: Algas Marinhas Lux. Laminaria japonica. 

Nome Popular: kombu, dashima, konbu. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: reconectar o projeto de alma ao propósito de vida. 

 

- Essência Floral n. 3: Alcantarus. Glycyrrhiza glabra.  

Nome Popular: raiz-doce, glicirriza, regoliz, pau-doce, alcaçus, alcaçuz-glabro, madeira-doce, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estruturar a capacidade interna de ancorar toda e 

qualquer mudança proferida pelo indivíduo no aspecto emocional e vibracional. 
 

- Essência Floral n. 4: Gelatinum. Geleia Real. Floral de Transição 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: ordenar a capacidade produtiva. 

- Essência Floral n. 5: Cocoa platinum. Theobroma cacao.  



Nome Popular: cacaueiro; árvore da vida; cacau. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: para restabelecer o fluxo e a fluência dos sentimentos 

de base envolvidos no trauma de perdas, principalmente emocionais. 
 

- Essência Floral n. 6: Guarayta. Paullinia cupana.  

Nome Popular: guaraná, uaraná, narana, guaranauva, guaraná cerebral, guaraná-da-amazônia, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: exerce grande influência sobre o campo mental do 

indivíduo porque ele limpa qualquer registro (que couber limpar) relativo à formas-pensamento que 

não mais são conscientemente “alimentadas” pelo indivíduo. 
 

- Essência Floral n. 7: Nematodus. Azadirachta indica. 

Nome Popular: nim, nim indiano, margosa. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: Estimula a capacidade de resolução. 

 

- Essência Floral n. 8: Cipó Luminis. Chiococca alba.  

Nome Popular: cipó-curatombo, cruzeirinha, purga-preta, cipó-cruz, raiz-preta, raiz-de-frade, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: alivia as dores dos humanos e o sofrimento destes já 

„registrados‟ com lesões físicas em áreas corporais que falam de leveza, fluência, prazer, 

criatividade e estruturação comportamental direcionada ao autoatendimento. 
 

- Essência Floral n. 9: Alegrum Natum. Rosmarinus officinalis.  

Nome Popular: alecrim, alecrim-de-jardim, alecrim-rosmarino, libanotis e rosmarino. 



 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: é capaz de estimular cada indivíduo que a usa por pelo 

menos uma semana seguida, a se “desapropriar” de cada sentimento de revolta que o consome no 

momento atual e, trazer de volta a alegria na vida. 
 

- Essência Floral n. 10: Manjerona Piperita. Origanum majorana.  

Nome Popular: manjerona, flor-do-himeneu, ouregão-vulgar, manjerona-doce, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: congregar, associar; juntar as partes todas que cabem 

num relacionamento harmônico, sem grandes atritos emocionais/afetivos. Associação dos “afins”. 
 

- Essência Floral n. 11: Alcantarus Luminosus. Periandra dulcis.  

Nome Popular: periandra, uruçu-huê, alcaçuz-da-terra, raiz-doce, alcaçuz nacional, alcaçuz do 

Brasil, alcaçuz brasileiro, alcaçuz do cerrado, cipó-ema, pau doce, vassoura de relógio, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estrutura a “forma física” na 5ª dimensão. Ajuda a 

“lidar” com a quantidade de O2 disponível (tanto externa quanto internamente). 
 

- Essência Floral n. 12: Lemon Ice. Citrus aurantifolia.  

Nome Popular: limão-taiti, limão, limoeiro, lima-ácida. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: induzir no indivíduo uma resposta comportamental que 

mais atenda às necessidades do Interno do que as necessidades „desvirtuadas” da personalidade. 



- Essência Floral n. 13: Fructis Vivus. Annona squamosa.  

Nome Popular: fruta-do-conde, araticum, cabeça-de-nego, condessa, coração-de-boi, pinha, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: organizar as etapas evolutivas do indivíduo, 

comprometidas por disfunções glandulares, especialmente tireoidianas. 

- Essência Floral n. 14: Macela Grandfolia. Achyrocline satureoides.  

Nome Popular: macela, macela-do-campo, macela-amarela, camomila-nacional, carrapichinho-de-

agulha, marcela, marcela-da-terra e macelinha. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: para atender ao desejo do interno de experimentar a 

vida com fluência, leveza, sem se perder na organização prática que a vida requer. 

- Essência Floral n. 15: Abutus Levis. Chondodendron platyphyllum. 

Nome Popular: abútua, abútua-verdadeira, baga da praia, batata brava, butiá, bútua, jaboticaba de 

cipó, orelha de onça, parreira silvestre, uva da serra, uva do mato e uva silvestre, parreira-brava, 

parreira-do-mato, uva-do-rio-apa, abuta. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “Assumir a luz interior com fluência na vida prática”. 

- Essência Floral n. 16: Andiroba Rusticus. Carapa guianensis. 

Nome Popular: andiroba, andirova, carapinha e iandiroba. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: para “levantar o astral”. Para ativar a produção interna 

de orgone. Para restabelecer o pleno fluxo desta energia no corpo físico. 



- Essência Floral n. 17: Salsaparrilha Paltata. Smilax officinalis.  

Nome Popular: salsaparrilha, sarsaparrilha, salsaparrilha-das-boticas, salsa-americana, sarza, zarza. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: restabelece o padrão de produção da „substância de 

ordenação do fluxo da capacidade cognitiva‟. 
 

- Essência Floral n. 18: Acariçoba Benta. Hydrocotyle umbellata.  

Nome Popular: acariçoba, cerva-do-capitão, barbarosa, acaciroba, acaricaba, pára-sol, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estrutura a capacidade interna de responder aos 

estímulos proferidos pelo externo, principalmente aqueles de natureza extrassensorial, de forma 

harmônica e não geradora de medos e angústias. 
 

- Essência Floral n. 19: Genciana Grandata. Gentiana lutea.  
Nome Popular: genciana, gencianela, genciana-amarela, gengiba, junciana, unciana, xensá, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: organiza o futuro próximo, visto que ele limpa 

qualquer registro de dúvida que houver relacionado ao “por vir” e, estimula sutilmente uma melhor 

organização das etapas da vida atual no quesito “relação social”. 
 

- Essência Floral n. 20: Caapeba Gratifolium. Pothomorphe umbellata. 

Nome Popular: caapeba, pariparoba, malvaísco, capeba e capeva, capeua, aguaxima.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estrutura cada etapa da vida atual para que se possa 

sonhar e retomar a prática da construção mental saudável, pautada na fé e confiança de uma vida 

mais feliz e fluente. 

 



- Essência Floral n. 21: Manjericão Grandifolium. Ocimum basilicum. 

Nome Popular: manjericão, alfavaca, basilicão, manjericão-da-folha-larga, erva-real, alfavacão, 

alfavaca-da-américa, remédio-de-vaqueiros.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimular no humano o contato com o divino em si. 

Está é sua grande habilidade para cura. 
 

- Essência Floral n. 22: Mulungu da Serra. Erythrina mulungu.  

Nome Popular: mulungu, flor de coral, árvore de coral, sapatinho-de-judeu, canivete, suína, bico-

de-papagaio, murungu, amansa-senhor, capa-homem, sananduva, corticeira, eritrina. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimula o resgate e a plena expressão da 

espontaneidade. 
 

- Essência Floral n. 23: Chapéu-de-couro Liticus. Echinodorus macrophyllus. 
Nome Popular: chapéu-de-couro, chá-da-campanha, erva-de-brejo, erva-do-pântano, aguapé, etc.   

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: retira todas as couraças das quais ainda não 

conseguimos nos libertar; mas, tudo no seu tempo. 

 

- Essência Floral n. 24: Erva-mate Sulista. Ilex paraguariensis.  

Nome Popular: mate, erveira, congonha, erva, erva-verdadeira, tereré, erva-congonha, chá-mate, 

chá-do-paraguai, chá-dos-jesuítas, mate-do-paraguai, chá-argentino, chá-do-brasil, congonheira, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: organizar no indivíduo, internamente, sua plena 

capacidade auditiva (auto-audição e audição do externo). 



- Essência Floral n. 25: Essência Bilobiana. Ginkgo biloba. 

Nome Popular: Nogueira-do-Japão, árvore-avenca, ginkgo biloba. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: ativar a memória interna de como melhor agir nos 

momentos de crise pessoal principalmente quando estas ocorrem associadas a algum ciclo (por 

exemplo, puberdade, climatério, etc.). 
 

- Essência Floral n. 26: Timectus Plus. Extrato seco de timo. Floral de Transição 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: o timo é uma glândula de importância ímpar na 

atualidade, visto ser ela a estrutura orgânica materializada que sustenta a vibração e o estímulo do 

autoatendimento. 
 

- Essência Floral n. 27: Ômega Finalis. Ômega-3.    

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: regular e organizar a funcionalidade do trato 

digestório.  
 

- Essência Floral n. 28: Ômega Intermedium. Ômega-6.    

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estabelecer as bases do movimento que sustentará toda 

a mudança na forma como o indivíduo lida com a reestruturação e repadronização do 

comportamento de usufruto e apropriação. 



- Essência Floral n. 29: Calcium Plenum. Cálcio.   

  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: reverter todo e qualquer processo de obsessão 

consciente. De outro indivíduo para o paciente e/ou do paciente para outro indivíduo.  

- Essência Floral n. 30: Metionina Valix.     - Essência Floral n. 31: Valina Valix.  

                    Metionina.                  Valina  

              
  Esses dois florais serão usados sempre juntos porque formam “uma dupla”, isto é, eles são efetivos 

quando usados juntos porque um complementa a ação do outro. 

  ‘Efeito de Base’ promovido por estes florais: Juntas, estas duas essências estimulam o renascer, a 

retomada da caminhada consciente, da escolha feita, com confiança e fé. 

- Essência Floral n. 32: Treonina Valix. Treonina. Floral de Transição 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: tem um efeito profundo na capacidade e habilidade de 

a tudo e a todos sensibilizar sem que seja por um processo de vitimização.  

- Essência Floral n. 33: Leucina Valix. Leucina.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “está para nascer” um floral tão eficaz quanto este no 

quesito “organização das etapas internas de expressão de objetivos de alma”. Promove estímulo no 

sentido de “organização” do interno. 

- Essência Floral n. 34: Isoleucina Valix. Isoleucina.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: floral de suma importância para bebês que sofreram 

algum trauma físico ao nascimento. Também tem função importante para adultos que ainda não se 

encontraram profissionalmente ou, para os quais a escolha profissional trouxe profunda frustração 

pessoal ou financeira. 



- Essência Floral n. 35: Triptofanum Valix. Triptofano.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: promove toda e qualquer mudança que houver que ser 

efetivada em registros de experiências anteriores traumáticas que afetaram significativamente o 

funcionamento do Sistema Imunológico, comprometendo assim o equilíbrio no funcionamento e na 

funcionalidade orgânica e, “deixando” estes registros ao nível de DNA.  

- Essência Floral n. 36: Lisina Valix. Lisina.   

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: regula o processo da intenção inconsciente, 

principalmente nos indivíduos com baixa-estima. 

 

- Essência Floral n. 37: Histidina Valix. Histidina.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: ajuda a ancorar a consciência consciente na 5ª e 7ª 

dimensões. 

 

- Essência Floral n. 38: Fenilalanina Valix. Fenilalanina. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: tem efeito profundo na constituição das células de 

origem endodérmica e exodérmica. 



- Essência Floral n. 39: Linacea Alba. Linum usitatissimum. 

Nome Popular: linhaça, linho. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: recompor a estrutura interna (física) do tecido de 

composição interna dos chacras magnos. 
 

- Essência Floral n. 40: Heliofolium Primum. Helianthus annuus.   

Nome Popular: girassol, helianto. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: organizar as etapas de recepção e processamento dos 

estímulos mentais, pautadas na estruturação do fluxo, captados pela “estrutura de composição da 

percepção organosensorial” (tela búdica). 
 

- Essência Floral n. 41: Heliofolium. Helianthus annuus.   

Nome Popular: girassol, helianto. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: reparar todo e qualquer trauma físico sofrido em 

função de um desvio na coluna cervical para a direita em relação ao posicionamento centralizado 

desta. 

 

- Essência Floral n. 42: Fructis Pane. Artocarpus incisa.  

Nome Popular: fruta-pão. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: solucionar as “dores da alma” por não ter atendido as 

solicitações de algum “ente querido” seja por qual motivo for e, por conta disso ficou com o 

sentimento de culpa/remorso ou insatisfeito consigo. 



- Essência Floral n. 43: Rutina aparata.  

                 Rutina                                                                  Quercetina.  

     
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: limpar cada memória relativa a situações que geraram 

algum tipo de estresses relacionado à compulsão. 

- Essência Floral n. 44: Biotina Vivus. Biotina. Floral de Transição 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: ativar e /ou resgatar no indivíduo a ânsia por viver. 

 

- Essência Floral n. 45: Colina Andracta. Colina  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: restabelecer o fluxo da força vital que circula nos 

canais de meridianos que abastecem a “fonte da vida” (estrutura que se „localiza‟ no corpo físico na 

altura da patela esquerda, mas que é sutilizada). 

- Essência Floral n. 46: Aspartato Sensibilis. Aspartato.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: apresenta função ímpar no estímulo a neurônios 

bioquimicamente comprometidos pelo excesso de estímulos dopaminérgicos.  



- Essência Floral n. 47: Glutamato Sensibilis. Glutamato.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: limpar todo e qualquer resquício de cálculos vesicais 

(cálculos na bexiga, cálculos no trato urinário).  

- Essência Floral n. 48: Lizogium Flower. Sprekelia formosissima.   
Nome Popular: flor-de-lis, lírio-asteca, lírio de St. James. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: essa essência trata exclusivamente as hemácias (célula 

adulta) na sua habilidade imunológica de reconhecer e “aniquilar” as bactérias gram negativas e 

alguns vírus. 

 

- Essência Floral n. 49: Aloe Vivax. Aloe vera.  

Nome Popular: babosa, erva-babosa, caraguatá.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: profundo efeito na cicatrização de “rasgos” e 

“rachaduras” no campo etérico dos humanos. 

- Essência Floral n. 50: Capsicum Lemon. Cymbopogon citratus.  

Nome Popular: capim-limão, capim-cidreira, capim-cidró, capim-santo, erva-cidreira, capim-de-

cheiro e, chá-de-estrada.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: ajuda a limpar registros antigos presentes no campo 

áurico. 



- Essência Floral n. 51: Alcantarus Luminosus Plus. Periandra dulcis.  

Nome Popular: periandra, uruçu-huê, alcaçuz-da-terra, raiz-doce, alcaçuz nacional, alcaçuz do 

Brasil, alcaçuz brasileiro, alcaçuz do cerrado, cipó-ema, vassoura de relógio, uruçakêe, etc. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: harmonizar o campo de luz que envolve o indivíduo e 

dar fluência à pulsação do campo áurico. 

- Essência Floral n. 52: Angustifolia Peltata. Ziziphus joazeiro.  

Nome Popular: angustifólia, joá, joazeiro, juá-de-espinho, juazeiro, jurubeba, enjuá, raspa-de-juá, 

jurupeba, juá-fruta, enjoaá, juá-mirim, laranjeira-do-vaqueiro, ibité, coco-de-juá.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: floral de natureza basal; para trabalhar os instintos 

básicos/basais do ser humano; organiza a fluência da energia de essência pelos canais da Kundalini, 

principalmente Sushumna. 

- Essência Floral n. 53: Felodendro Amabilis. Lantana camara.    
Nome Popular: dendro, felodendro, camará, cambará, camará-de-chumbo, cambará-de-jardim, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: é um floral de suma importância na organização dos 

impulsos que abastecem o “chacra da renovação glandular”. 

- Essência Floral n. 54: Erva-moura Grandata. Solanum nigrum. 

Nome Popular: erva-moura, carachichu, maria-preta, pimenta-de-galinha, mata-cavalo ou arrebenta 

cavalo, aguaraquiá, erva-de-moura, guaraquinha.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: organizar toda e qualquer função realizada pelas 

células do útero, especialmente as células do endométrio, para que a mulher saia mais facilmente do 

registro de cuidado extremado do outro. 



- Essência Floral n. 55: Dominus Sancti.  Euphorbia brasiliensis. 

Nome Popular: capim de Santa Maria, capim de Santa Luzia, erva de Santa Luzia, erva-andorinha. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: é floral de exímia habilidade na purificação de 

registros sanguíneos relacionados à prática habitual da doação excessiva ao externo, tanto emocional 

quanto material.  
 

- Essência Floral n. 56: Bardana Aparata. Arctium lappa.  
Nome Popular: bardana, bardana-maior, *barbarosa. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “orientar” cada paciente que o usa na percepção que 

faz de si enquanto mobilizador da atenção do externo, para equilibrar no indivíduo o desejo de se 

fazer/sentir satisfeito apenas pelo atendimento e cuidado “fornecido pelo outro”. 
 

- Essência Floral n. 57: Beldroega Grandifolia. Portulaca oleraceae. 

Nome Popular: beldroega, portulaca, porcelana, salada-de-negro, caaponga, beldroega-da-horta.  

 
 

  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: promove a circulação de linfa nos membros inferiores.  

- Essência Floral n. 58: Papirus Angustus. Cyperus papyrus.  

Nome Popular: pupunha, papiro. 

 
 

  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: limpar o Sistema Circulatório, principalmente o 

arterial. 



- Essência Floral n. 59: Angostura Grandifolia. Galipea cusparia.   

Nome Popular: angostura, cuspa, galipea, chuspa. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: limpa todo e qualquer registro anterior de dor na 

musculatura paravertebral decorrente de „bico de papagaio‟, principalmente quando ocorre na 

lombar e sacral. 
 

- Essência Floral n. 60: Azedinha do Vento. Oxalis latifolia. 

Nome Popular: azedinha, trevo. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “Resgatar o uso consciente dos sentidos”. 
 

- Essência Floral n. 61: Aveloz Carminatum. Euphorbia tirucalli.  

Nome Popular: avelóz, árvore-do-coral-de-são-sebastião, cega-olho, coral-verde, dente-de-cão, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: regenera vários tipos de tecido de origem ectodérmica. 
 

- Essência Floral n. 62: Estrela Luminosa. Phyllanthus niruri.  

Nome Popular: estrelinha-de-jardim, arrebenta-pedra, quebra-pedra, erva-pombinha, saxifraga, 

conami, filanto, arranca pedras, erva pombo, fura parede, quebra panela, quebra pedra branco, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: seu efeito enquanto floral será justamente flexibilizar o 

campo áurico, para que os estímulos “positivos” sejam captados e os negativos não 

“ultrapassem/adentrem” este campo até que o indivíduo seja tratado em sua patologia de base (seja 

ela física, emocional e/ou mental). 
 



- Essência Floral n. 63: Petrus forniculatum. Dracaena fragrans.  

Nome Popular: pau-d‟água, dracena, coqueiro-de-vênus, folha-de-nativo, pau-da-sorte. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: facilita um maior e melhor centramento por parte do 

indivíduo que a usa no sentido de facilitar sua compreensão de todos, ou de grande parte dos 

problemas que afligem a humanidade, de forma distinta da compreensão que lhe era característica. 
 

- Essência Floral n. 64: Sensorium sensibilis. Mimosa humilis.  

Nome Popular: sensitiva, malícia-das-mulheres, caá-eó, dorme-dorme, erva-viva, dormideira, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: esta planta „fala‟ de magnitude/amplitude; 

manifestação ampliada dos sentires não concretos. Indicado para “controle/administração” desta 

ampliação. 
 

- Essência Floral n. 65: Aroeira Sassafrás. Sassafras officinalis.   

Nome Popular: sassafrás, canela-sassafrás, sassafrás-do-brasil. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: romper qualquer resistência em relação ao acesso a 

memórias que precisam ser trabalhadas para que o indivíduo acione em si a capacidade de acesso e 

organização de todo e qualquer conteúdo referente à como lidar com a presença de outro indivíduo 

(encarnado) que esteja num mesmo patamar profissional, mas não no mesmo patamar financeiro. 
 

- Essência Floral n. 66: Alegrum alcachofra. Cynara scolymus.  

Nome Popular: alcachofra, cachofra, alcachofra–hortense, alcachofra comum, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: para recompor o funcionamento e a funcionalidade da 

árvore respiratória, especificamente alvéolos e bronquíolos. 



- Essência Floral n. 67: Barbatimão do Pântano. Stryphnodendron barbatiman.  

Nome Popular: barbatimão¸ uabatimó, barbatimão-verdadeiro, barba-de-timan, barba-de-timão, 

verna, casca-da-mocidade, casca-da-virgindade, iba-timão, ibatimô, paricarana, uabatimô, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: para uso oral esta essência será direcionada ao 

tratamento de recidivas de amigdalites e faringites, especialmente em adultos acima de 21 anos de 

idade. 
 

- Essência Floral n. 68: Anis Luminosos. Anisum stellatum. 

Nome Popular: anis-estrelado, anis-da-sibéria, funcho-da-china, anis-verdadeiro, badiana, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido pelo floral: atender ao chamado do interno para o autoatendimento e 

auto acolhimento sem ”dor na consciência”. Este estímulo será gradativo e constante até que todo o 

frasco tenho sido usado e se registre no comportamento do indivíduo como um comportamento 

ativo/efetivo. 
  
- Essência Floral n. 69: Allium satyricum. (Petroselinum sativum) e (Allium porrum).  

Nome Popular: salsa, salsinha; alho poró, alho-porró. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: indicado para organizar as etapas internas de 

processamento de todo conteúdo referente às experiências passadas de traumas físicos que ainda 

apresentam sensação de dor no corpo físico. 
 

- Essência Floral n. 70: Onion Salivatum. Allium fistulosum.  

Nome Popular: cebolinha-verde, cebolinho, cebolinha-francesa, cebolinha. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “revigorar” todo o Sistema Imunológico em nível de 

corpo físico. Revigora os componentes do Sistema Imunológico, sendo que “um só” por 

vez/frasco/forma de uso do floral. 



- Essência Floral n. 71: Zedoária Platinum. Curcuma zedoaria.  

Nome Popular: zedoária, cúrcuma. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: desencadeia o desvencilhar de todo e qualquer 

indivíduo que se sinta (ou esteja) preso a paradigmas religiosos e/ou filosóficos que não 

correspondem ou não atendem à realidade nos planos superiores da consciência encarnada, digo, 

registros do Eu Superior que muito sabe das leis espirituais e universais que atualmente regem toda 

a expressão materializada no planeta Terra, conforme especificações por espécie.    
 

- Essência Floral n. 72: Horse Fortificatum. Achillea millefolium.  

Nome Popular: encanta-cavalo, dipirona,  milefólio,  atroveran,  aquiléia, mil-em-rama, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “adstringente”. Para “enxugar” um pouco (ou ajudar a 

enxugar) as mágoas que o indivíduo sente e das quais não se permite libertação.  
 

- Essência Floral n. 73: Ligonostrum Sensibilis. Equisetum arvense.  

Nome Popular: ligonostro, cavalinha, rabo-de-cavalo, milho-de-cobra (Norte).  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: é indicado para recompor todo e qualquer tecido que 

tenha sido lesado por algum trauma ou transtorno do campo emocional. 

- Essência Floral n. 74: Angustifolia Peltata Luminis. Ziziphus joazeiro.  

Nome Popular: ibité, angustifólia, joá, joazeiro, juá-de-espinho, juazeiro, jurubeba, enjuá, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: mobilizar os potenciais que já devem se expressar 

como habilidade, mas isto terá uma ocorrência/expressão gradativa, conforme o indivíduo se sinta e 

esteja pronto para fazer contato com a expressão de tais habilidades.  



- Essência Floral n. 75: Sempreviva Latifolium. Helichrysum bracteatum.  

Nome Popular: sempreviva, sempre-viva. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: limpa orgone morto. Será usado quando houver muito 

acúmulo de orgone morto, ou quando o acúmulo desta energia nessa “qualidade” estiver ocorrendo 

com freqüência, apesar de o indivíduo se tratar e receber ajuda constante no aspecto emocional. 
 

- Essência Floral n. 76: Jaboatão Serrano. Lilium candidum.  

Nome Popular: jaboatão, cajado-de-são-José, cebola-cecem, copo-de-leite, açucena lírio-branco, 

lírio-dos-poetas.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: induz uma resposta orgânica para estimular o retorno 

ao equilíbrio no fluxo de CO2 dos órgãos/glândulas/tecidos via sangue venoso para eliminar via 

pulmão. 

  Muito ajuda no tratamento e em casos de embolia pulmonar e congestão cardíaca grave. 
 

- Essência Floral n. 77: Floral do Sertão ou Essência da Caatinga. Ruta graveolens.  

Nome Popular: planta-de-jacu, arruda-fedorenta, arruda-doméstica, arruda-dos-jardins, arruda, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimular o indivíduo a buscar outras formas 

/caminhos que lhe permitam a sustentabilidade no plano físico, emocional e mental. 
 

- Essência Floral n. 78: Entreliça Namorata. Baccharis crispa.  

Nome Popular: entreliça, carqueja, carque. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: ativar a capacidade de enxergar todas as oportunidades 

para as quais o indivíduo está habilitado a “contatar” e expressar sua competência com fluência e 

harmonia. 

 



- Essência Floral n. 79: Zenzibuia Solanum. Petiveria alliaceae.  

Nome Popular: zenzibúia, guiné, pipi, erva-de-pipi, tipi, tipi-verdadeiro, amanssa-senhor, mucura-

caá, erva-de-guiné.   

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: cabe a esta planta, atualmente no planeta, a 

exclusividade no papel de organizar a fluência dos estímulos no campo etérico do indivíduo. 

- Essência Floral n. 80: Colonostro Sensibilis. Tagetes patula.  

Nome Popular: colonostro, cravo. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: corrigir a fluência de líquor pela medula espinhal 

quando houver estagnação gerando quadro de dor física por conta de alteração nos impulsos 

processados pelos nervos. 

 

- Essência Floral n. 81: Zabuatão Florense. Gallesia integrifolia.  

Nome Popular: zabuatão, árvore-de-alho, guararema, ibirarema, pau-de-mau-cheiro, ubaeté. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: planta que reflete alta luminosidade nos campos sutis e 

estimula muito o campo mental a processar com equilibrada racionalidade tudo o que está sendo 

vivido pelo indivíduo, com clareza e ampliada percepção.  

  

- Essência Floral n. 82: Lux hominis. Sonchus oleraceus.  

Nome Popular: passa-quatro, serralha, serralha-lisa, chicória-brava. 

  
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: em suma, esta essência floral irá resgatar a fluência do 

indivíduo nas relações pautadas inicialmente na obrigação da presença e da ação, sem prazer algum 

percebido pelo indivíduo em questão. 



- Essência Floral n. 83: Lion maximus. Allium sativum.  

Nome Popular: enterte-leão, alho, dente-de-alho. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: essência que revela todo o esplendor que é da natureza 

do indivíduo que a usa. Ajuda a recompor a produção natural dos Fatores Neurogênicos todos, 

especialmente o número 5 e o número 10.  Este (o número 10) é o Fator Neurogênico responsável 

pela regulação do ciclo menstrual após algum trauma físico e/ou emocional nas gônadas. 
 

- Essência Floral n. 84: Zedoária Platinum Plus. Curcuma zedoaria.  

Nome Popular: zedoária, cúrcuma. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: esta essência é especial e responsável por todo o 

estímulo que couber promover para restabelecimento cardíaco/ou cardiovascular após um episódio 

(incidente) de baixo fluxo sanguíneo a nível cerebral. 
 

- Essência Floral n. 85: Costumeira da Serra. Manihot esculenta.  

Nome Popular: costumeira, mandioca-brava, mandioca, maniva, aipi, aipim, castelinha, macaxeira, 

maniveira, pão-de-pobre, uaipi. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimula no humano a sabedoria de como lidar com o 

outro sem se aniquilar. Principalmente no aspecto profissional (e, por consequência, no financeiro). 
 

- Essência Floral n. 86: Brejeiro. Cyperus rotundus.  

Nome Popular: planta-do-brejo, capim tiririca, tiririca, tiririca-do-brejo, barba-de-bode, junça e 

capim-dandá.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimula a consciência (tomada de consciência) do 

indivíduo em relação ao processo de retomada do “comando de sua vida” através da reestruturação e 

redefinição de seus propósitos e intenções para o momento atual. 



- Essência Floral n. 87: Lion Sensibilis. Digitalis purpurea.  

Nome Popular: embuta-leão, dedaleira. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimula a consciência (tomada de consciência) do 

indivíduo em relação ao processo de retomada do “comando de sua vida” através da reestruturação e 

redefinição de seus propósitos e intenções para o momento atual. 
 

- Essência Floral n. 88: Thumbergia Florata. Thumbergia alata. 

Nome Popular: planta do sol, amarelinha, jasmim-sombra, erva-de-cabrita, olho-preto, carólia, 

maria-sem-vergonha e olho-de-poeta, cipó-africano, bunda-de-negro, cu-de-cachorro, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: trata a dor da separação física quando uma das pessoas 

com as quais o indivíduo se relaciona afetivamente/emocionalmente (amigos, parentes, parceiro 

afetivo) muda de cidade, estado, país e o contato frequente com este fica inviável ou ocorre em 

períodos de intervalo muito longos (o “muito longo” é de acordo com o referencial do indivíduo). 
 

- Essência Floral n. 89: Essência Interiorana. Artemisia verlotorum.  

Nome Popular: tíssica, losna brava, absinto, flor-de-são-joão. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: vamos pensar nesta essência como um floral de 

interiorização.   Interiorização para autoconhecimento.  
 

- Essência Floral n. 90: Umbaúba Peltata. Cecropia peltata.   

Nome Popular: entrave-de-terra, umbaúba, embaúba, imbaíba, ambaíba, baibeira, etc.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimula o indivíduo na capacidade de auto direção. 

Ele (indivíduo) tem norte, sabe o que quer, mas não se disponibiliza à auto condução.  



- Essência Floral n. 91: Pepinus Fractus. Euterpe edulis.   

Nome Popular: pepino amarelo, jiçara, juçara, palmito doce, içara, ripeira, ensarova, palmiteiro, 

ripa, palmiteiro, inçara, iiçara, palmito branco, palmito vermelho, açaí do sul. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: resgatar com saúde o valor próprio (sustentado na auto 

percepção do próprio valor) e tratar a estima. Isto muito facilitará o centramento do indivíduo no 

plano físico e sutil. 
 

- Essência Floral n. 92: Fruta da Lua. Solanum melongena.  

Nome Popular: jiló formoso, berinjela. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimular no indivíduo a “colocação correta da 

palavra”. É para saber a hora certa de falar e de calar.  
 

- Essência Floral n. 93: Molibdenium fragarius. Molibdênio. 

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: predispõe cada indivíduo que o usa a libertar o outro 

de seus padrões de comportamentos (impostos por ele) e que atualmente só fazem gerar transtorno 

no ambiente frequentado por ambos. 
  
- Essência Floral n. 94: Potassicum. Potássio.  

  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “conquistar o indivíduo”. O que isto quer dizer? 

Estimular no indivíduo o auto amor, o amor por si verdadeiro, independente da percepção e da 

“caracterização” que o indivíduo faz de si.  
 

- Essência Floral n. 95: Sulfo Sulfurosus. Enxofre  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: “Iluminar a vida já que a morte cai do azul”. Esta frase 

muito bem representa o efeito de base desta Essência Floral. Trazer de volta o prazer de viver.  



- Essência Floral n. 96: Fosforatum Radicalis. Fósforo.  

  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: recompor a produção da leptina enquanto hormônio. 

Estimular o Sistema Cognitivo. 

 

- Essência Floral n. 97: Fluor Plenus. Flúor.  

  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: estimular no indivíduo o desejo de conquista.   
  Se associado ao Floral de Bach “Scleranthus”, além do efeito de base já informado, também 

estimulará a validação da conquista. 

 

- Essência Floral n. 98: Silicicum. Silício.  

 
  ‘Efeito de Base’ promovido por este floral: sustentação da vida na forma física com saúde 

espiritual.  

 
 


