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A terapia holística existe há milhares de anos, já era usada e muito
conhecida pelos nossos xamãs e curandeiros, que usavam suas ervas,
macerados, defumações para curar aqueles que as procuravam. Se utilizavam
também de oráculos como astrologia, para aconselharem e orientarem seus
clientes.
Quando o individuo atinou que interagia com o universo cheio de vida e
movimento, entendeu que fazia parte disso tudo, se conscientizando do todo e
passou a se beneficiar dos recursos naturais que este todo oferecia: o
movimento das estrelas, os ciclos da lua, o fogo, a água, as plantas enfim
surgiu o holísmo: A consciência do todo e a interação do homem. Creio que
nesse ponto especificamente encontramos a explicação exata para algo que os
terapeutas holísticos sabem, acreditam e pregam para seus clientes: A
integração natural do ser por meio do equilíbrio, assim como há na natureza.
Imaginem uma tragédia natural que devasta tudo ao seu redor... passado o
caos,naturalmente e sem interferência externa, a natureza simplesmente age,
se refaz com toda sua força e exuberância, então se faz parte desse todo, se o
micro reflete o macro, ocorre o mesmo com o ser humano, simplesmente
temos a mesma capacidade de regeneração e restauração que vemos na
natureza, assim como temos nosso ciclo de vida como tudo no universo.
Temos em nós a parte da potencialidade total do universo.

Não há muita diferença entre magnetismo e vibração, mas é comum
usarmos a palavra vibração para designar o que sentimos de uma forma ou de
outra o que podemos perceber e o que é mais inteligível. Enquanto isso, não
somos em geral conscientes da vibração, que nem sempre é inteligível, apesar
do efeito que causa sobre nós. Podemos á partir daí fazer uma correlação com
alguns conceitos da ciência do sentir, criada por Beatriz Breves.
- Conceito Macromicro - Sai de um modelo mecânico para um conceito
vibracional, onde o ser humano é, pertence e habita o cosmos, e a experiência
vibracional é a experiência do sentir, que para nós seres humanos é percebida
pela nossa consciência em 3 dimensões.

A LEI DA RESSONÂNCIA

Experiências cientificas comprovam que o fenômeno da ressonância é
real. E tal fenômeno pode ser observado nas coisas mais simples. Em exemplo
é o de entoarmos uma nota musical, quando esta se espalha pelo ambiente ela
pode entrar em ressonância com outros corpos que estejam ajustados a
percebê-la. Tal principio foi o que alavancou o fenômeno mundial dos
modernos meios de comunicação ( rádio e etc). Hoje é possível receber sinais
de radio e tv nos aparelhos devido ao fenômeno de ressonância.
Sabe-se que os homens são energia pura e que essa energia é o elo que
falta para explicar nossa verdadeira natureza. Desta forma notamos que
vivemos num universo sujeito as leis de ressonância.

Mais uma vez fazemos uma ponte com o conceito de principio de
interação, da ciência do sentir, que compreende as interferências mútuas nas
relações humanas.
Estamos todos imersos num universo e somos capturados por essa
energia, esse universo é então vibracional e se realiza através da ressonância.
Podemos dizer que a ressonância é o fenômeno físico, energético,
espiritual e consciencial responsável pela lei de afinidades, que diz: "os
semelhantes se atraem e os diferentes se repelem". Você atrairá quem tiver o
mesmo padrão vibratório ou energético que seu campo mental exterioriza, ou
seja, quem sintoniza ou ressoa com você.

