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Tema: Medicina Energética 
 
 
Palestrante: Clovis Ver-

vloet 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
10/08/2001 

Organizadores da palestra: 
 
Moderador: “Soutinho” (nick: |moderador|) 
"Médium digitador": “Clovis Vervloet” (nick: Clovis_Vervloet) 
 
Oração Inicial: 
 
<Dejavu> Boa noite a todos!Vamos elevar nosso pensamento, entrando 
em sintonia com os benfeitores espirituais que nos acompanham, a-
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gradecendo por mais essa oportunidade de esclarecimento e estudo, 
e rogando auxílio a esta reunião que ora se inicia. 
Que o palestrante de hoje receba as inspirações benéficas, e que 
tenhamos um estudo proveitoso. Assim seja! (t) 
 
Apresentação do Palestrante: 
 
<Clovis_Vervloet> Boa noite, meu nome é Clóvis Vervloet. Sou far-
macêutico homeopata, trabalho a mais de 10 anos com várias formas 
de medicamentos energéticos e vibracionais. Me especializei em ho-
meopatia no IHB-RJ e venho terminando uma pós-graduação em plantas 
medicinais. Participo da Comunidade Espírita Esperança em Vitória-
ES. Nesta casa sou palestrante, para o público, em grupos jovens, 
e de estudos. Também participo dos trabalhos da Federação Espírita 
do E. E. Santo, nesta entidade federativa já fui duas vezes dire-
tor e estou agora no meu terceiro mandato é com um grande prazer 
que estou aqui com vôce nesta experiência para mim inédita, obri-
gado pelo convite. (t) 
 
Considerações Iniciais do Palestrante: 
 
<Clovis_Vervloet> A medicina energética e aquela que se utiliza de 
medicamentos e outras formas terapêuticas com substâncias retira-
das da natureza, extraindo das mesmas seu potencial energético me-
dicamentoso. Dentre estas formas temos a Homeopatia, descoberta a 
mais de 200 anos por C.F. Samuel Hahnemmann. Temos também a acu-
puntura, que foi desenvolvida no Oriente a milhares de anos atrás. 
Também não pode ser esquecido o potencial das Essências Florais, 
ou vibracionais, que forma descobertas pelo médico inglês Dr. Ba-
ch. 
Poderíamos também acrescentar os passes, reiki, água fluidificada, 
prece, do-in, shiatsu, acupressura entre outras. Não esquecendo da 
energia das plantas presentes na Fitoterapia e Aromaterapia. Podem 
ver que a energia esta presente junto a nós falta-nos buscarmos 
usar mais o seu potencial para a saúde de nosso corpo, equilíbrio 
de nossas emoções, paz de nossos pensamento e evolução interior.  
(t) 
 
Perguntas/Respostas: 
 
<|Moderador|> [1] - <Dejavu> A medicina energética atua sobre o 
perispírito? 
 
<Clovis_Vervloet> Com certeza, visto que perispírito é o leo de 
energia entre o corpo e o Espírito a medicina enegética atua pro-
fundamente no perispírito, principalmente os Florais. (t) 
 
<|Moderador|> [2] - <Safiri> As terapias holísticas são considera-
das Medicina Energética, uma vez que extrai do exterior energia 
necessária ao corpo físico, buscando trabalhar a causa e nao o 
sintoma da doença? 
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<Clovis_Vervloet> Sim, o termo holístico é um termo mais atual e 
apropriado que terapias alternativas Holos, vem de totalidade, a-
ção sobre a totalidade. Somente tratando a causa, o desequilíbrio 
energético é que atingiremos a verdadeira saúde que será este ree-
quilíbrio. Deve-se lembrar que as terapias holísticas não atuam só 
no corpo , mais também nas emoções e na mente. (t) 
 
<|Moderador|> [3] - <Dejavu> A cromoterapia está incluída na medi-
cina energética? Ela tem eficácia cientificamente atestada? 
 
<Clovis_Vervloet> Sim as cores possuem um grande potencial sobre 
nosso estado mental e isto não só esta comprovado, como já vem 
sendo utilizado por várias clínicas e hospitais em todo mundo. Ho-
je muito se fala do potencial das cores em Feng Shui. Feng Shui é 
uma forma oriental de harmonizar as energias de nossa casa ou tra-
balho para que esta energia possa melhor fluir em nosso lar. (t) 
 
<|Moderador|> [4] - <Soutinho> A medicina energética pode ser en-
tendida como um reequilíbrio químico a partir da manipulação das 
energias que comandam / regulam as "dosagens" dos elementos ? 
 
<Clovis_Vervloet> O princípio originalmente não é químico mais e-
nergético, segundo Hahnemmann, atuam no corpo vital. O fato de re-
equilibrar o Corpo Vital, pode indiretamente atuar na organização 
química, mas como consequência, nunca como mecanismo de ação pri-
mordial. A ação esta no campo da física , da física elemental. As 
dosagens são físicas energéticas mesmo. (t) 
 
<|Moderador|> [5] - <Dejavu> Por que a alopatia não se enquadra no 
conceito de "medicina energética"? 
 
<Clovis_Vervloet> Pois a alopatia vem de alo (diferente) e usa o 
princípio de combater quimicamente os sintomas. Usa-se anti-
térmico, para combater a febre. Usa-se anti-inflamatório para ini-
bir/antetizar o processo inflamatório natural. Não se preocupa com 
a ação sobre a energia, mesmo que certo remédios até furtem estas 
energias. Por isso não são enquadradas nas medicinas energéticas. 
(t) 
 
<|Moderador|> [6] - <Safiri> Temos alguma informação do plano es-
piritual de como eles estão trabalhando para difundir e ensinar ao 
homem como buscar a cura das doenças físicas através da causa e 
não do sintoma como é feito hoje pela medicina convencional? Por 
exemplo, sabemos que a depressão é um mal da alma, e um comprimido 
que controle e tente restabelecer o lítium não irá resolver se o 
paciente não estiver disposto a melhorar. 
 
<Clovis_Vervloet> Os espíritos em vários momentos, como em Nosso 
Lar, e depois no livro Sexo além da Morte onde escrevem claramente 
sobre a importância do uso de medicamentos extraídos de plantas e 
flores 
"As flores serão o último reduto das esperanças humanas de trata-
mento clínico das criaturas. "Nelas repousam as  possibilidades da 
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farmácia moderna. "O teor vibratório da flor é fonte inesgotável 
de energia e há medicamentos nelas para o sistema nervoso da cria-
tura assim como para o fígado, rins, intestino, estômago, coração, 
e até para o cérebro. "A inteligência humana saberá encontrar as-
sim que a humanidade estiver em condições de receber esses benefí-
cios. (t) 
 
<|Moderador|> [7] - <Golbery> O que o Clóvis acha de alguns mé-
diuns receberem sugestões de remédios homeopatas em receituários 
mediúnicos? 
 
<Clovis_Vervloet> Acho bastante compreensível, pois Homeopata per-
manece Homeopata no mundo espiritual e vai orientar o seu próximo 
com aquilo que mais conhece e confia, este com certeza seria o meu 
caso. A Homeopatia já provou com estes 200 anos de utilização em 
todo planeta A SEGURANÇA de sua utilização e é bastante coerente 
que a prescrição seja preferencialmente destes medicamentos ener-
géticos. (t) 
 
<|Moderador|> [8] - <Dejavu> Sobre a pergunta [3], da cromoterapi-
a, sua eficácia é apenas "psicológica"? Em outras palavras, se um 
paciente estiver em coma, a cromoterapia aplicada sobre seu corpo, 
à sua revelia, teria efeito?  
 
<Clovis_Vervloet> Sabemos que o coma não afasta o Espírito de jun-
to do corpo, logo permanece havendo a ação energético-
medicamentosa das cores. (t) 
 
<|Moderador|> [9] - <Dejavu> As chamadas "cirurgias espirituais", 
realizada por benfeitores desencarnados, utilizam os princípios e 
os mecanismos da medicina energética? 
 
<Clovis_Vervloet> Com certeza sim, mas em um nível só utilizados 
por eles que deteem conhecimentos e técnicas que ainda não estamos 
preparados para entender e utilizar. Sabe-se que se utilizam da 
ação da energia sã sobre a mal-sã como explicaram os Espíritos em 
“A Gênese”. (t) 
 
<|Moderador|> [10] - <Dejavu> Há casos de emergência, em que a me-
dicina energética não seja recomendada (pois o paciente poderia 
sucumbir antes que ela fizesse efeito)? 
 
<Clovis_Vervloet> Ela é sempre recomendada, nos casos de emergên-
cia, a urgência e a prudência orienta que não usemos só as energé-
ticas, mas elas não são de forma alguma contra-indicadas. Já ob-
servamos pacientes saírem do coma usando um bem prescrito medica-
mento homeopático, como também já observamos depressões serem ame-
nizadas e choques serem abrandados com o uso dos florais. Vários 
hospitais e clínicas em vários países se utilizam das terapias e-
nergéticas como terapêutica auxiliar na urgência. (t) 
 
<|Moderador|> [11] - <neeg1> A medicina energética se utiliza do 
fluido vital para atuar na matéria? 
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<Clovis_Vervloet> Com certeza, o fluido vital como dizia Hahnem-
mann é o elo que une o fluido vital que é característico de cada 
ser é transferido ao medicamento e passa a estimular o corpo vital 
do paciente e assim reequilibrar sua energia. Deste reequilibrio 
advem a cura dos males físicos que assolam o corpo. (t) 
 
<|Moderador|> [12] - <Dejavu> Face a tantas terapias alternativas, 
baseadas na medicina energética, como o especialista procede para 
decidir qual terapia é mais indicada a cada caso. Por exemplo: 
quando se deve utilizar acupuntura? E os florais? E a cromoterapi-
a? E a homeopatia? etc... 
 
<Clovis_Vervloet> Aí entra o fator conhecimento, bom senso e me-
lhor para não esquecer como disse Kardec a INTUIÇÃO. No trabalho 
em prol da saúde do semelhante somos e seremos sempre secundados 
por Espíritos Benfeitores que trabalharão junto conosco no alívio 
de nosso semelhante. Leia e aprenda de tudo mas retenha o que for 
bom. A semeadura é livre mas a colheita é obrigatória. (t) 
 
<|Moderador|> [13] - <Safiri> O Reiki é uma terapia holística , 
milenar de origem oriental que trabalha na reconstrução e/ou ade-
quação da aura e realinhamento dos chakras permitindo, principal-
mente, o equilíbrio emocional, o qual permitirá trabalhar a cura 
do corpo físico através das próprias atitudes do paciente na busca 
de manter seu campo vibratório equilibrado. Gostaria que você, se 
possível, comparasse a atuação do Reiki e os tratamentos espíritas 
nas salas de passes. 
 
<Clovis_Vervloet> A ancestralidade é do uso da energia para o e-
quilíbrio do ser , tanto os passes quanto o Reiki se utilizam do 
mesmo princípio o FLUIDO COSMICO UNIVERSAL. Todas as formas que 
utilizarmos no equilíbrio de nosso corpo vital será extremamente 
saudável. Existe diferenças nas técnicas, símbolos mas a essência 
físico-energética-espiritual é a mesma. (t) 
 
<|Moderador|> [14] - <neeg1> A medicina energética é a mesma uti-
lizada por alguns médiuns de cura? 
 
<Clovis_Vervloet> Os médiuns de cura também se utilizam da energia 
curadora. Mas a Medicina Energética não é só a usada pelos médiuns 
de cura. Medicina Energética engloba a mediunidade de cura mas é 
mais abrangente, pois envolve outras formas terapêuticas. (t) 
 
<|Moderador|> [15] - <^llysa^^_rs> o que acha da chama violeta e 
da chama trina, da terapia dos sete raios dos Mestre Ascensos? 
 
<Clovis_Vervloet> São formas de sintonia mental/espiritual com e-
nergias sutis que também levam ao equilíbrio o ser. A sintonização 
com cores, imagens e emoções também são boa forma de energizar o 
nosso ser, como também a prece e a meditação. A respiração equili-
brada, algumas citações e cânticos, formas para que possamos aqui-
etar a mente e pacificar nosso ser. (t) 
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<|Moderador|> [16] - <Dejavu> A medicina energética requer conhe-
cimento espírita? Há profissionais dessa área  "materialistas"? 
 
<Clovis_Vervloet> Pelo incrível que pareça existem muitos, mas 
quando aliamos o conhecimento, a intenção e o saber fica com cer-
teza melhor. Como já Citamos os Espíritos secundaram a todos aque-
les que trabalhem em prol do semelhante, mesmo que desconheçam sua 
existência. Mas felizes os que os percebem e compreendem como nós, 
pois entendemos e sentimos a mão do Criador no auxílio a nós. É um 
prazer ainda maior quando entendemos e sentimos a importância de 
nosso trabalho. Mas todos chegaram a seu tempo a esta compreensão. 
(t) 
 
Considerações Finais do Palestrante: 
 
<Clovis_Vervloet> Que a energia do universo possa se espalhar so-
bre todos, iluminando consciências e construindo um mundo melhor. 
Paz para todos vocês. Boa Noite. (t) 
 
Oração Final: 
 
<Safiri> Deus, nosso amado Pai, é com o coração cheio de amor e 
alegria que agradecemos a oportunidade de mais uma noite estarmos 
aqui aprendendo um pouco mais sobre suas obras e muito mais apren-
dendo a pegar a energia que esta ao nosso alcance através das mais 
variadas formas que se apresentam através de estudos e pesquisas 
efetuadas, em nosso auxilio. Não temos o direito então, 
de nos lamentar , de ficarmos inertes as situações que nos fazem 
pequenos muitas vezes com tantos recursos que o mundo moderno tem 
nos apresentado. Então, agradecemos ao Seu amor, que não cabe em 
nossos corações. Que sejamos sempre dignos Dele. Muito obrigada ao 
nosso expositor e a toda equipe que nos auxiliou nessa noite. Nos 
abençoe a todos , nosso amado Pai. (t) 


