Trabalho de pesquisas científicas de Maria de Fátima Zanetti sobre
os resultados obtidos no atendimento de cinco casos utilizando o
Biomagnetismo da Unificação das Terapias vibracionais.

As pesquisas científicas fazem parte do conteúdo do livro “A Criação da Vida em
Vinte Quatro Horas” escrito pela autora Fátima Zanetti.

“Gratidão pela oportunidade”
Sinto gratidão por Deus ter me dado oportunidade de apresentar a você as
proposituras das palestras que entreguei à SINTE (Sociedade Internacional de Terapias)
e as pesquisas científicas relacionadas ao Biomagnetismo da Unificação das Terapias
Vibracionais. Tive também a oportunidade de apresentar, no Segundo Seminário do
PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) em Uberlândia, os resultados
que estão relacionados aos estudos da Mecânica Quântica na aplicabilidade da
cromoterapia, litoterapia, musicoterapia, digitopressura e da água vi- bracional.
O resultado obtido com o Biomagnetismo da Unificação das Terapias Vibracionais
foi descrito neste livro dentro de uma nova abordagem: a avaliação da ciclogenia
bacteriana que alterava a qualidade de vida dos quatro idosos que tratei em 2014 e o 5º
caso. em 2015.
O 5º caso foi o que mais chamou a minha atenção em relação a outros casos que
passaram pela mesma avaliação e terapias em 2015. Usei como base a Mecânica
Quântica para avaliar os quatro idosos e o 5º caso usando a Radiestesia e o Gráfico
Radiônico, seguindo os conceitos dos cinco movimentos da terapia chinesa, para montar
o protocolo da Unificação das Terapias Vibracionais.
Os protocolos com os resultados dos quatro idosos mostraram as melhoras que
estes obtiveram com a terapia. Entre eles, uma idosa que foi submetida ao exame de
mamografia em 5 de maio de 2014, cujo laudo médico confirmou o desaparecimento do
nódulo da mama direita. Este foi o presente que recebi!
No ano de 2015, foi realizado o atendimento do 5º caso, que apresentou um laudo
médico que confirmava esplenomegalia (aumento no baço) e anemia hemolítica. Tanto a
idosa quanto o 5º caso. apresentaram disfunção de Baço e Pâncreas, relacionados ao
elemento Terra na terapia chinesa e pH acidificado.
O Biomagnetismo da Unificação das Terapias Vibracionais equilibrou o terreno
biológico e ocorreu uma modificação na ciclogenia bacteriana, quando o pH passou de
acidificado para alcalino, relacionado aos cinco casos que serão apresentados a seguir.
Todos foram avaliados com a régua de DNA alimentar, a qual confirmou juntamente com a Radiestesia - as alterações do pH comparativo com o laudo médico
apresentado pelos clientes.
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Resultado das terapias aplicadas nos quatro idosos.
Os protocolos dos quatros idosos e laudo médico da idosa com nódulo na mama
direita
1º caso: 79 anos. Sexo feminino. Foram realizadas 18 sessões de terapias no
período de dois meses.
Resultado da avaliação com a Radiestesia: pH 4.0. Órgão: Baço-Pâncreas,
excesso de energia.
Queixas da idosa: nódulo na mama direita, azia, gases, evacuava várias vezes ao
dia, infecção urinária, ansiedade, esquecimento, diabete e hipertensão.
Conforme o Anexo 1- mamografia: O exame de mamografia confirma que a mama
direita tem um nódulo.
Conforme o Anexo 2 Ultrassom da mama: O ultrassom da mama realizado na 8ª
sessão, 05/05/2014, confirmou o desaparecimento do nódulo da mama.
Dois dias após o exame, foi realizada mais uma avaliação com a Radiestesia, a
qual confirmou pH 7,0 e o Baço-Pâncreas equilibraram-se e desapareceu o nódulo da
mama. Outras avaliações com a Radiestesia confirmaram Coração deficiente, Estômago
em excesso, triplo aquecedor em excesso, fígado deficiente e em excesso. O equilíbrio
dos órgãos e das vísceras com as terapias vibracionais ajudou a controlar as queixas.
2º caso: 67 anos. Sexo masculino. Foram realizadas 11 sessões de terapias no
período de dois meses.
Resultado das avaliações com a Radiestesia: pH 6,5. Órgão: víscera, Intestino
Delgado, excesso de energia.
Queixas: Ele tinha a perna esquerda amputada, não dorme bem a noite, urinava
pouco 3 a 4 vezes ao dia. Na 3ª sessão o ph 7.5, vísceras Intestino Delgado em
equilíbrio, passou a dormir bem e a urinar de 5 a 6 vez por dia. Com a terapia vibracional
aumentou a sua autoestima passou a aceitar os seus limites, adorava ler jornais, revistas
espírita, e a gostar de conversar, pH de 7,5 passou para pH 10.
3º caso: 79 anos. Sexo feminino. Foram realizadas 14 sessões de terapias no
período de dois meses.
Queixas da idosa: tristeza, raiva, mágoa do pai que era alcoólatra e a agredia
muito para forçar a falar. Aos dois anos de idade, foi picada por uma cobra cascavel, que
lhe ocasionou várias sequelas. A musculatura do lado esquerdo do rosto não tinha muita
sensibilidade ao toque. Possuía contração e movimentos involuntários que afetaram o
olho, a boca e ficou com dificuldade para falar. Tinha dificuldade para caminhar por causa
do edema na perna esquerda e artrose nojoelho. Fazia uso de andador.
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Resultado das avaliações com a Radiestesia: pH 4,5. Vísceras, Intestino Grosso
estavam deficientes. Elemento metal a cor é branca. O ponto B13, ponto do meridiano da
Bexiga, foi tonifica- do em cinco sessões de terapia. Usei lâmpada e cristal vermelho para
aumentar a sua vitalidade. O nível do pH aumentou. Sentimento de tristeza desapareceu
e as queixas e sequelas diminuíram com o aumento do pH de 6.0 para 7.0.
4º caso: 74 anos. Sexo masculino. Foram realizadas 13 sessões de terapias no
período de dois meses.
Queixas do idoso: Intestino não funciona, dores na coluna e nervo ciático. Não
dormia bem. Resultado da avaliação com a Radiestesia: pH 4,5. Órgão: circulação e
sexualidade estavam deficientes. Na terceira sessão de terapia, o pH alcançou 6.0 e as
queixas melhoraram. Na 13ªsessão, atingiu pH 7.0 e desapareceram as queixas.

Resultado do tratamento do 5º caso
As avaliações com a Radiestesia do 5º caso, tem como parâmetro a escala de pH
7.0 a 9.5, segundo o resultado obtido com o Biomagnetismo da Unificação das Terapias
Vibracionais, com- parado com os exames de hemograma.
Início das terapias: 23/02/15.
O cliente avaliado com Radiestesia teve confirmado pH 3.5, o que significa que o
sangue estava acidificado e apresentava várias disfunções energéticas do baço. Esse
resultado era com- patível com o laudo médico que confirmava aumento no baço
(esplenomegalia). Coombis direto significa que há anticorpos destruindo as hemácias, o
que confirmava a anemia hemolítica autoimune. O exame de hemograma confirmou 6.2
de hemoglobina.
Foi avaliado com Radiestesia quantas sessões de terapia seriam necessárias
para o tratamento do cliente durante a semana. Nas duas primeiras semanas, foram
realizadas cinco sessões semanais e nas semanas subsequentes duas ou três sessões
semanais.
A terapia teve duração de 8 meses. Foram realizadas 52 sessões de Unificação
das Terapias Vibracionais.
Após 28 sessões de terapia, o pH de 3.5 equilibrou-se para 7.0. O período de
23/02/2015 a 04/05/2015 está relacionado a primeira avaliação que confirmou pH 7.0.
15/05/2015 - O laudo médico da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)
confirma o aumento da hemoglobina. O baço está produzindo hemácias.
18/05/2015 - O 5º caso foi avaliado com Radiestesia e se confirmou que ele
poderia fazer a terapia uma vez na semana porque o pH 7.0 estava em equilíbrio. Foram
realizadas mais 20 sessões de terapias vibracionais no período de 18/05/2015 a
28/09/2015.
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Um novo exame de sangue foi realizado em 25/09/2015, na UNICAMP.
Confirmou-se HGB – hemoglobina 14.6.
16/11/2015 - Quarenta e quatro dias após a última sessão de terapia o cliente
retornou. A avaliação com a Radiestesia confirmou pH 7,5.
Depois de vários meses de terapias, ele teve alta clínica.
Dezembro de 2015 - O cliente está trabalhando e fazendo atividades físicas. Os
médicos não conseguiram descobrir por que as hemácias foram destruídas pelos
anticorpos. O baço equilibrou-se e houve a recuperação.

Conclusão
No atendimento do 5º caso, a ciclogenia bacteriana foi avaliada por meio do
Gráfico Radiônico e da Radiestesia, a fim de se montar o protocolo do Biomagnetismo da
Unificação das Terapias Vibracionais. O laudo médico confirmou que estava com
esplenomegalia (aumento do baço) e anemia hemolítica. Outro resultado hematológico
apresentou Coombis direto e hemoglobina 6,3.
Primeira avaliação do 5º caso
O Gráfico Radiônico confirmou que o Baço estava em excesso, compatível com o
resultado de esplenomegalia (aumento do baço). TA (Triplo Aquecedor) deficiente
significa que o transporte do sangue para todos os órgãos do corpo estava deficiente.
Comparando o resultado de anemia hemolítica, a taxa de hemoglobina 6,3 do primeiro
exame e a confirmação de Coombis direto, os glóbulos vermelhos estavam sendo
destruídos pelos anticorpos.
A avaliação com a régua de DNA alimentar confirmou 3.5 pH. Isso significa que o
sangue está acidificado e com pouca oxigenação, devido ao paciente estar com anemia
hemolítica e com a taxa de hemoglobina 6,3. O sangue acidificado com pH 3.5 confirma
que está ocorrendo umaciclogenia bacteriana atuante em seu plasma sanguíneo, o que
faz com que os anticorpos defendam as hemácias e destruam um ataque de vírus na
membrana das hemácias.
O resultado do Biomagnetismo da Unificação das Terapias Vibracionais no
atendimento do 5º caso com esplenomegalia e anemia hemolítica
O pH avaliado com a Radiestesia foi compatível com o laudo médico. Conforme o
anexo: (laudo médico 5º caso)
Primeiro exame de sangue em 23/02/2015: hemoglobina 6,3 e pH 3.5.
Dois meses depois - dia 10/04/2015: hemoglobina 9,2 e pH 6.5.
45 dias após o segundo exame - dia 15/05/2015: hemoglobina 12,1 e pH 7.0.
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130 dias após o terceiro exame - dia 25/09/2015: hemoglobina 14,6 e pH 9.5.
No exame da UNICAMP consta a sigla HGB, que significa hemoglobina.
O pH 3,5 passou para pH 9,5.
O baço equilibrou-se e está produzindo hemácias. A imunidade aumentou.
Para explicar como ocorreu o resultado do tratamento dos cinco casos, as minhas
pesquisas tiveram como parâmetro três trabalhos científicos.
1º trabalho: Dr. Otto Warburg, médico alemão, foi duas vezes laureado com o
prêmio Nobel pela descoberta de que o câncer se desenvolve em ambiente de menor
quantidade de oxigênio e que esse ambiente é criado quando o pH é baixo.
A maior parte das pessoas acometidas de câncer apresenta pH de 4,5 no tecido.
Esse ambiente é pobre em oxigênio e muito propício para a instalação do câncer.
2º trabalho: Dra. Barbara Ann Brennan, curadora praticante, psicoterapeuta e
cientista, foi pesquisadora da NASA depois de completar seu mestrado em Física
Atmosférica na Universidade de Wisconsin. Seu trabalho é único porque liga a
psicodinâmica ao campo de energia humano. Escreveu o livro “Mãos de Luz”, onde cita
que tem clarividência e descreveu sobre as sete camadas da áurea.
O que me chamou à atenção foi a descrição da Dra. Barbara sobre a quinta
camada da aura. Minhas pesquisas trazem uma nova abordagem comparativa ao
atendimento dos cinco casos, a qual você conheceu o trabalho na maca, relatada por
meio das Leis de Newton.
3º trabalho: Segundo vários artigos científicos, os telômeros fazem parte da
replicação do nosso DNA eles são as pontas dos nossos cromossomos evitando que se
desorganizem após cada divisão celular. Quanto menores forem os telômeros, maior o
risco de envelhecimento precoce e da ocorrência de doenças crônicas como câncer e
redução da capacidade imunológica. Os órgãos avaliados com radiestesia apresentaram
nível de vibração de acordo com o pH ácido. A vibração da música erudita e o pH alcalino
ajuda no crescimento dos telômeros ocorrendoo aumento da vibração dos órgãos que
foram avaliados com radiestesia.
Para melhor compreensão do meu trabalho, apresentei dois casos com
disfunções de baço onde não citei outras queixas, as quais foram equilibradas com o
Biomagnetismo da Unificação das Terapias Vibracionais.
Ouvi muitas queixas dos cinco casos apresentados e acredito que uma grande
parte da humanidade esteja queixando da mesma disfunção energética de BaçoPâncreas.
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As queixas apresentadas: sonolência, desânimo, má concentração, pouca
memória, obesidade, edema nas pernas, gordura abdominal, problemas circulatórios,
hemorroidas, baixa de imunidade, pensamentos obsessivos, má digestão, diarreia,
diabete, flacidez muscular, entre outros que estão relacionados em várias nomenclaturas
sobre o estudo do Baço-Pâncreas.
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ANEXO 1 - MAMOGRAFIA
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ANEXO 2 - ULTRASSOM
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ANEXO: LAUDO MÉDICO 5º CASO
01/12/2014 - Ultrassom abdômen total / Esplenomegalia (aumento do baço).
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20/02/15 - Conforme o exame Coombs direto do Centro de Hemoterapia da UNICAMP.
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24/02/2015 - Resultado do exame do Hemograma; hemoglobina 6.3.
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Exame da UNICAMP consta a sigla HGB, que significa quantidade de hemoglobina 9,2.
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Exame da UNICAMP consta a sigla HGB, que significa quantidade de hemoglobina 12,1.
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Último exame de sangue hemoglobina 14,6
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