
Por que negá-lo? A verdade é que o de
combinar a hipnose com a terapia
vibracional das Flores de Bach como
terapia para o tratamento da
depressão, a ansiedade e outros
problemas da conduta soa bastante
raro, diferente. E se resulta que
ademais esta se complementa com o
uso de um dispositivo bioenergético
como o QUANTEC pode que mais de
um a recuse já sem averiguar nada
mais dela com um compreensível
sorriso de ceticismo. No entanto
nenhuma ferramenta terapêutica
devesse ser recusada a priori pelo
mero fato de ser demasiado inovadora
ou dificilmente de ser assumida. Que a
ninguém se lhe tenha ocorrido
anteriormente combinar num mesmo
tratamento a hipnose, as flores de
Bach e a bioenergética como fez o
gijonés Lucas Rubiera não significa
nada por si mesmo. O importante é

®

que este, com tão singular tratamento
de síntese, tentando aprofundar no
interior do ser humano para ajudar a
pessoas que sofrem a lhes aliviar dos
ônus psico-emocionais que costumam
dão lugar a complexos problemas
como a ansiedade ou a depressão,
está obtendo surpreendentes resulta-
dos. A prova de que sua aposta
funciona está nos depoimentos de
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O hipnoterapeuta gijonés Lucas Rubiera desenvolveu uma nova
forma de praticar a hipnose com a que está obtendo

surpreendentes resultados em casos de ansiedade, depressões,
anorexia, bulimia, vícios, fobias e certos transtornos da

personalidade. Sem efeitos secundários e compatíveis com
qualquer outro tratamento psicológico ou farmacológico. A hipnose

praticada por Rubiera busca melhorar os resultados da
convencional com recursos obtidos da Medicina Energética como
são as pautas emocionais sócias às Flores de Bach e os recursos
que o dispositivo bioenergético QUANTEC põe hoje a disposição

dos terapeutas. Explicamo-lo.
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seus pacientes. E, obviamente, no fato
de que tanto a hipnose como as Flores
de Bach demonstraram por separado
e durante muito tempo ser de grande
ajuda terapêutica à hora de solucionar
transtornos emocionais enquanto o
QUANTEC está desenhado, entre
outras possibilidades, para diagnosti-
car possíveis alterações psíquicas e
emocionais e tratá-las por bio-
ressonância a nível energético. Pelo
que é razoável pensar que a sinergia
entre as três terapias possa melhorar
os resultados que se obtêm com elas
por separado.

É evidente que com o passo do tempo
o interesse pela hipnose e as técnicas
de sugestão foi aumentando tanto no
âmbito clínico como no acadêmico. E a
pouco que se rasteie um pouco na
bibliografia científica disponível se
encontram já estudos que abalam sua
eficácia em diferentes âmbitos da
Psicologia e a Medicina como o
controle e tratamento da dor, os
problemas de ansiedade, os transtor-
nos alimentares, a depressão, as
disfunções sexuais, os vícios, o
tabaquismo, etc. Inclusive pode ser
utilizada pelos pacientes de câncer
(leia por exemplo em nosso site -
www.dsalud.com- a reportagem que
com o título Se cura de um câncer grau
III em só num mês... ¡com hipnose!
publicamos no Nº 54). A maior parte
dos trabalhos avaliam a utilização da
hipnose no contexto de uma terapia de
caráter cognitivo ou condutual, tipo de
psicoterapia que ajuda a reconhecer

®

HIPNOSE E DEPRESSÃO

O hipnoterapeuta gijonés Lucas
Rubiera desenvolveu uma nova
forma de praticar a hipnose com

a que está obtendo
surpreendentes resultados em

casos de ansiedade, depressões,
anorexia, bulimia, vícios, fobias e

certos transtornos da
personalidade. Sem efeitos
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qualquer outro tratamento
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determinados patrões de pensamento
-qual i f icados como distorções
cognitivas capazes de provocar efeitos
adversos sobre as emoções e a
conduta- e substituí-los com idéias
substitutivas induzidas pelo terapeuta
que se ajustam mais à realidade da
pessoa.
No 2007 o Journal of Clinical and
Experimental Hypnosis publicou um
estudo titulado A hipnoterapia cogniti-
v a p a r a a d e p r e s s ã o : u m a
investigação empírica escrito por
Assen Alladin e Alisha Alibhai no que
se pesquisou pela primeira vez a
eficácia da hipnoterapia cognitiva
comparada com a psicoterapia
convencional para o tratamento da
depressão. Os 84 pacientes do
estudo, diagnosticados com
depressão maior, dividiram-se de
forma aleatória em dois grupos e
foram tratados durante 16
semanas.Ao final do tratamento
os pacientes de ambos os
grupos tinham melhorado
significativamente mas nos do
grupo tratado com hipnose os
níveis de depressão, ansiedade e
desesperança eram menores. O
estudo demonstrou assim que a
hipnose condutual reúne os critérios
para ser considerado um tratamento
eficaz para a depressão.
Dados, por outra parte, que não fazem
senão confirmar o que já se sabia. No
ano 2000, por exemplo, os professores
José L. Besteiro González e Eduardo
García Cueto -da Universidade de
Oviedo- realizaram um estudo
publicado baixo o título Utilização da
hipnose no tratamento da depressão

maior que basicamente
adiantava os resultados
obtidos sete anos depois.
“Em conclusão –explica-
ram já então-, os pacien-

tes mais
sugest

ion

áveis submetidos a hipnose obtêm
depois de três meses de tratamento
uma pontuação mais baixa na escala
de ansiedade do Teste de Millon que
os pacientes tratados com relaxação
ou terapia cognitiva isolada. Igualmen-
te este grupo de pacientes altamente
sugestionáveis depois do tratamento
obtêm uma pontuação mais baixa em
escala de Neurose Depressiva e

Depressão Maior do Teste de
Millon que os pacientes tratados
com relaxação ou terapia
cognitiva isolada. A tendência
observada em escala-las de
Ans iedade, H is te r i fo rme,
Neurose Depressiva, Pensa-
mento Psicótico e Depressão
Maior indicam pontuações
menores no grupo de pacientes
tratados com hipnose com

respeito à observada no grupo de
relaxação muscular e terapia cogniti-
va. Em definitiva, e como era de
esperar, o uso da hipnose com os
sujeitos altamente sugestionáveis
parece mais efetiva que a relaxação ou
a terapia cognitivo-condutual isolada
no tratamento da depressão maior,
aplicadas estas em sujeitos menos
sugestionáveis”.

FLORES DE BACH
E QUANTEC®

As Flores de Bach (leia em nosso site -
www.dsalud.com- a reportagem que
publicamos sobre elas no Nº 8) podem
enquadrar se dentro do que hoje se
conhece como Medicina Energética e
a própria Organização Mundial da
Saúde (OMS) reconhece suas
propriedades e as recomenda desde
1976 a terapia consiste em obter a
informação vibracional da flor –única
na cada caso- não mediante sua
ingestão física senão mediante um
delicado processo no que suas
propriedades se transmitem à água
para depois se converter em tintura
mãe e posteriormente no extrato ou
essência que se comercializa habitual-
mente e podemos encontrar em lojas
onde vendem ervas, farmácias e
estabelecimentos especializados.
O criador da terapia, Edward Bach
(1886-1936), foi médico, bacteriólogo
e homeopata. Depois de uma primeira
etapa na medicina convencional -onde
trabalhou na fabricação de vacinas
derivadas de bactérias- passou a
elaborar essas mesmas vacinas, mas
em doses homeopáticas. Nasceriam
assim as “vacinas orais” elaboradas a
partir das bactérias intestinais dos
pacientes. Mais tarde Bach comprova-
ria que as doenças têm um componen-
te comum com o caráter dos doentes e

A hipnose praticada por Rubiera
busca melhorar os resultados da

convencional com recursos
obtidos da Medicina Energética
como são as pautas emocionais
sócias às Flores de Bach e os

recursos que o dispositivo
bioenergético Quantec põe hoje a

disposição dos terapeutas.
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terminou postulando que depois da
doença e seus sintomas físicos se
encontram geralmente causas psico-
emocionais que podem ser tratadas de
maneira homeopática, mas com
princípios extraídos das flores
convencido de que estas concentram
ainda mais o poder energético da
planta. Assim que o pesquisou… e
constatou-o. Dantes de sua morte
Bach tinha catalogado 38 essências
florais, a cada uma com suas proprie-
dades características e diferentes.
Desde então um pode se tomar -por
exemplo- em caso de angústia mental
extrema umas gotas de essência de
castanho doce ou em caso de excesso
de culpabilidade uma de pino. O leitor
tem em outros artigos que problemas
pode se tratar com a cada essência,

mas o que nós queremos manifestar
agora é que na prática de Rubiera seu
uso tem como objeto equilibrar
emocionalmente ao paciente.
O QUANTEC , por sua vez, é um
dispositivo informático de bio-
comunicação –isto é, de comunicação
entre computadores e entidades vivas-
capaz segundo seus criadores de
detectar o estado físico da entidade
biológica examinada através de seu
campo vibracional ou energético e
depois corrigir os desequilíbrios
detectados atuando sobre ele. Sobre
suas bases teóricas detivemos-nos
amplamente no Nº 79 da revista pelo
que para o objeto deste artigo enten-
demos que basta dizer que nuns
minutos o programa que incorpora
permite examinar o campo vibracional
do paciente e detectar por bio-
ressonância com as mais de 30.000
freqüências registradas em seu banco
de dados quais lhe estão afetando
negativamente calculando inclusive o
grau de afetação. O QUANTEC não
oferece por si mesmo diagnósticos,
mas sim facilita ao terapeuta ou

®

®

médico que o maneja a suficiente
informação como pára que ele possa o
realizar. E ademais sugere os remédi-
os que podem tratar a raiz do proble-
ma, entre eles as Flores de Bach que
precisa o paciente uma vez declarado
seu campo vibracional.

Em soma, Hipnose, Flores de Bach e
QUANTEC , três elementos sobre os
que atuar no inconsciente, o físico e o
energético ou vibracional que Lucas
Rubiera se atreveu a unir numa única
terapia depois de um período de busca
de soluções a seus problemas
pessoal. E é que em junho de 1998 a
Rubiera, próspero empresário dono de
várias clínicas dentais em Astúrias, se
lhe transformo a vida quando depois
de se separar de sua mulher caiu num

®

A HIPNOSISE, UM CAMINHO PARA
O INTERIOR

4

“A hipnose, por si sozinha, não
cura nada nem tem efeitos

resolutivos sobre a saúde do
paciente –nos diria Lucas

Rubiera. O que tem o poder
curativo de transformar um

estado emocional negativo num
estado emocional positivo é a

terapia desenhada pelo
terapeuta, confeccionada à

medida das necessidades do
doente e plasmada em

mensagens que lhe são lidos
uma vez este entra em estado

hipnótico”.



estado depressivo com
episódios de ansiedade.
Vendo que não se
r e c u p e r a v a
decidiu então se
tratar mas depois
de 10 sessões e
umas 100.000 das antigas
pesetas gastadas deu-se
conta de que mas lhe valia
explorar outros caminhos.
Busca que lhe levaria ao conheci-
mento de outras possibilidades como a
Programação Neuro-linguística (PNL),
a Medicina Bioenergética, as Flores de
Bach, a Meditação, a Visualização
Criativa, a terapia com hologramas
ativos e, por suposto, a hipnose.
Conheceria assim a profissionais
–alguns de reconhecido prestígio-
como Fernando Sampedro, Howard
Lê, Mantak Chía, Gustavo Bertolotto
ou Jesús Genaro dos que aprenderia
de primeira mão muito do que hoje
sabe. Em fevereiro do 2006 se
desprenderia da última de suas
clínicas dentais, se tomaria um
descanso de vários meses e em
outubro desse mesmo ano começava
a trabalhar como hipnoterapeuta
convencional (www.hipnosalud.es).
Até que num dia se propôs incorporar
uma tecnologia nunca dantes utilizada
para problemas emocionais: o
QUANTEC ; e com ele, as Flores de
Bach. Com tal sucesso que ao o saber

decidimos falar com ele.

®

-Ponhamos ao leitor
em antecedentes:
em que consiste a
Hipnose Clínica

que você pratica?
-Como sem dúvida

você sabe a hipnose é
um processo de
relaxação profunda
que permite levar a

uma pessoa a um
estado no que mente e corpo se
desciam permitindo assim
induzir sugestões de forma

direta na mente. A pessoa entra
num estado de dormitar. Não está
acorda, mas também não está
dormida. Parte do cons-
ciente do indivíduo fica
como desligado e é
então quando o terapeu-
ta aplica suas induções
sobre o inconsciente.
Pois bem, a Hipnose
Clínica é a aplicação prática
de um conjunto de técnicas de
contrastada eficácia que permitem
resolver de forma duradoura os
problemas emocionais que mais
afetam ao paciente em sua vida diária
e em sua relação com os demais. A
mensagem para superar o que lhe
ocorre entra no inconsciente, se
reorganiza com o que já há e lhe ajuda

a superar os estados emocionais
negativos. No entanto a Hipnose
clássica, desde meu ponto de vista,
tem limitações já que está proposta
para resolver problemas emocionais
do paciente –e devo dizer que funciona
muito bem- mas não contribui ao
indivíduo as qualidades do caráter e a
personalidade necessária para se
desenvolver harmonicamente num
meio cambiante que precisa a mais
ferramentas que o simples “querer

estar bem”. E em meu caso
pretendo contribuir-lhas com

os benefícios que se obtêm
com as Flores de Bach.
Agora bem, deve ficar
muito claro algo: a hipnose,

por si sozinha, não cura
nada nem tem efeitos

resolutivos sobre a saúde do
paciente. O que tem o poder curativo
de transformar um estado emocional
negativo num estado emocional
positivo é a terapia desenhada pelo
terapeuta, confeccionada à medida
das necessidades do doente e
plasmada em mensagens que lhe são
lidos uma vez este entra em estado
hipnótico.

-A partir da entrevista inicial
determino que causas profundas são
as que estão provocando o que lhe
sucede. Normalmente é uma mistura
entre todo o que o paciente sentiu falta
em sua vida mais todo o que lhe
sucedeu negativamente de forma
intensa. Na fase da entrevista eu já vou
fazendo pequenas sugestões hipnóti-

-E como elabora essas mensagens
específicas que precisa o paciente?“A hipnose clássica

- nos diria Lucas Rubiera -
trabalha com os recursos que

tem o paciente e a hipnose mais
o Quantec e a informação

derivada das Flores de Bach
ajuda a descobrir e acrescentar

capacidades novas melhorando a
capacidade do terapeuta”.
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cas que lhe vão dando as pautas, que
a afiançam em que o que lhe passou é
o que lhe está causando o problema e
o vai superar. Depois, baixo hipnose,
sugiro-lhe o que tem e o que lhe passa,
lhe evoco uma parte de autoestima
para que o paciente se veja recupera-
do, uma parte de autocontrole para
que dirija sua vida com vontade própria
e uma parte de auto-conceito que lhe
vai permitir que seus julgamentos
sejam claros, que não tenha dúvidas
sobre o que tem que fazer sem lhe
importar importar-lhe o que digam os
demais. Depois temos outra parte da
hipnose na que induzimos a ordem
direta que vai facilitar a mudança e a
integração de toda a mensagem.
Durante a sessão, enquanto o
paciente está em estado hipnótico,
nunca fala comigo de suas experiênci-
as.

-E a todo esse processo, habitual na
Hipnose Clínica, você lhe incorpo-
rou a bioenergética como grande
novidade na fase de diagnóstico.

-Incorporei a tecnologia do
QUANTEC para encontrar esses
detalhes que o paciente não acerta a
me comentar na fase de entrevista. O
QUANTEC é um dispositivo que lê o
campo energético do paciente e cruza
essa informação com umas bases de
dados próprias e outras que eu mesmo
criei. O resultado permite-me chegar a
conhecer informação que em ocasiões
o paciente esquece mencionar
durante a entrevista ou da que
simplesmente não é consciente. Entre
suas bases de dados está a das Flores
de Bach, que eu fui modificando em
função de meu nível de conhecimento
atual sobre elas e seu potencial no
reparo dos estados emocionais dos
pacientes. A cada flor tem suas
qualidades intrínsecas com as que

®

®

“Com a Hipnose Clinica Floral
- assevera Lucas Rubiera -
os transtornos emocionais

resolvem-se em menos de 10
sessões mas, como em tudo, há

exceções. Especialmente nos
casos mais cronificados e nos

vícios -álcool, drogas, etc.- onde
não é infreqüente superar as 20

sessões. É uma técnica
poderosa, eficaz, rápida sem

efeitos secundários e que não
requer fármacos”.

atualizo o potencial da pessoa. A partir
dessa informação sê o que o paciente
sabe de si mesmo, coisas que nem
sequer sabe que sabe e, sobretudo,
obtenho os resultados que mais
pontuam no paciente de um verdadei-
ro número de Flores de Bach da 1ª
geração. Quando já tenho as flores
que precisa o paciente pego meu
manual –tenho uma baseie dados
própria- e saco umas frases que
definem as qualidades positivas que o
paciente deve incorporar em seu
caráter e em sua personalidade
conforme às flores mais valorizadas
como necessárias e as converto em
induções que lhe dou ao paciente em
estado hipnótico. As pessoas que
entendem de bioenergética sabem
que não é necessário tomar a essência
floral para conseguir seus benefícios,
pois sua informação se pode enviar a
distância através do QUANTEC , em
meditação e inclusive com a sozinha

®
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intenção do terapeuta. Eu converto a
informação das qualidades das Flores
de Bach em sugestões para a mudan-
ça, em sugestões para recuperar a
saúde emocional.

-Não é isso exatamente. As
Flores de Bach ingeridas contribuem
mudanças evolutivas no nível bioener-
gético do indivíduo. E com as
sugestões hipnóticas baseadas nelas
se tenta dotar ao paciente de um
amplo leque de recursos que se
integrarão em seu caráter e personali-
dade para lhe ajudar em seu dia a dia.
Dito isto entendo que este método é
mais rápido e direto que a tradicionais
e lentas ingesta de Flores de Bach. A
verdadeira e modesta contribuição
que tento fazer consiste em unir o
QUANTEC® ao processo de diagnós-
tico e a essa informação lhe somar as
qualidades positivas das Flores de
Bach e a potência resolutiva da
Hipnose. Entendo que para quem não
tenha trabalhado nunca com o
QUANTEC é difícil de assumir, mas
esse dispositivo me proporciona uma
valiosa informação sobre o paciente e
detalha rapidamente com um nível de
precisão que a mim mesmo me
assombra as Flores de Bach que em
concreto precisa para restabelecer
seu tom emocional e energéti-
co. E todo isso
sem o
julg

-Melhoram-se assim os resultados
que pudessem se obtiver com a
soma de hipnose e o consumo
físico da essência floral?

®

amento subjetivo que o terapeuta faria
sobre as flores que ele crê precisa a
cada paciente. Por exemplo, se a flor
de Bach que ao paciente mais lhe
ressoa é a Achicoria, que é a flor que
libera dos apegos, sei que a sugestão
que devo elaborar para induzir baixo
hipnose tem que convidar ao paciente
a se dar incondicionalmente, sem
esperar receber nada a mudança. É
incrível como o QUANTEC calibra
com precisão as essências florais que
o paciente precisa nesse momento.
Com freqüência leio as qualidades do
caráter e personalidade do paciente

®

que se derivam dos resultados das
flores que precisa e este fica tão
assombrado como eu como eu ao
descobrir que lhe realizei um perfeito
“escáner emocional”. O resto é fácil já
que com toda essa informação
preparo a terapia personalizada para o
paciente que, essencialmente,
consiste no que obtenho da entrevista
mais os dados do QUANTEC –as
Flores de Bach e o que o paciente nem
sequer suspeita de suspeita de si
mesmo-. A terapia costuma constar de
uns 4 ou 5 fólios que são os que eu leio
ao paciente quando este se encontra
em estado hipnótico.

-A meu julgamento que a
hipnose clássica trabalha com os
recursos que tem o paciente e a
hipnose mais o QUANTEC e a
informação derivada das Flores de
Bach ajuda a descobrir e acrescentar
capacidades novas melhorando a
capacidade do terapeuta. Se eu lhe
digo baixo hipnose a um paciente que
se vai sentir bem numa determinada
situação é provável que comece a se
sentir bem, mas se ademais lhe digo
que tem que aprender das experiênci-
as anteriores porque assim mo indica o
fato de que precise a flor do castanho é
fácil que acabe se dando conta de que
em sua vida repetia determinadas
situações com as que tropeçava uma e
outra vez. A essência energética do
castanho convida a aprender das

®

®

-Qual seria então, pelo que se refere
aos resultados, a grande diferença
entre a Hipnose Clínica tradicional e
a versão melhorada que você
postula?

7

“As Flores de Bach ingeridas
- nos diria Lucas Rubiera -

contribuem mudanças evolutivas
no nível bioenergético do

indivíduo. E com as sugestões
hipnóticas baseadas nelas se
tenta dotar ao paciente de um

amplo leque de recursos que se
integrarão em seu caráter e

personalidade para lhe ajudar em
seu dia a dia”.



experiências pelo que a mensagem
nessa mesma direção incorpora uma
conduta de auto observação que lhe
permite à pessoa se dar conta de
alquilo no que se equivoca e do que
tem que aprender com as mensagens
que eu deduzo que são necessários a
partir da entrevista e os que entendo
necessários a partir do QUANTEC e
da terapia floral doto à pessoa a mais
recursos para funcionar dos que já
tinha, recursos que vão aflorando à
medida que passa o tempo e que lhe
dão mais opções para enfrentar as
situações adversas.

-Em absoluto. Cura-se o que

®

-Seu método é um curalotudo
emocional?

para valer quer se curar. E não é
necessário crer na hipnose para
consegui-lo. Às vezes encontro-me
com pacientes que não respondem ao
processo de melhora por seus próprios
medos ou devido a suas resistências
internas e, conseqüentemente, não se
deixam relaxar adequadamente. Ou,
singelamente, é que em realidade não
querem sanar. Porque curar-se implica
às vezes muito trabalho: fazer-se
cargo de suas vidas, das pessoas,
negócios ou atividades que confor-
mam suas vidas, etc. Conseqüente-
mente preferem seguir de vítimas. Mas
isso responde ao livre alvedrio da cada
um.

-Quais são os transtornos emocio-

nais que mais com freqüência trata
em sua consulta?

-Estou tendo bons resultados
em pacientes com transtornos
emocionais, depressivos e de ansie-
dade, transtornos obsessivos compul-
sivos, transtornos de alimentação -
anorexia, bulimia, etc. -, fobias, etc.
Quase todos os transtornos emocio-
nais começam com um processo de
ansiedade e depois derivam para
quadros clínicos mais severos. No
caso dos pacientes que estão em
estado depressivo, de ansiedade,
quase todos têm um substrato
emocional que normalmente procede
de algum tipo de problema ocorrido na
infância. Todos nascemos com uma
dose de autoestima que é escassa

“Com meu método terapêutico
- assegura Lucas Rubiera -

a ansiedade pode eliminar-se
totalmente. E quando digo

eliminar quero dizer desaparecer,
viver sem ter que tomar pílulas

para evitar sintomas”.
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para todo o que nos toca viver.
Autoestima que quase sempre
começam a diminuir na infância ante
determinadas situações emocionais
vividas intensa e negativamente. E há
casos nos que bastam um par de
empurrões mais que a vida lhe dê à
pessoa para que esta acabe caindo
num processo depressivo ou de
ansiedade que, ademais, pode estar
misturado com fobias -hoje muito
es tend idas- , compor tamentos
compulsivos, vícios…

-Normalmente os transtornos
emocionais resolvem-se em menos de
10 sessões mas, como em tudo, há
exceções. Especialmente nos casos
mais cronificados e nos vícios -álcool,
drogas, etc.- onde não é infreqüente
superar as 20 sessões. É uma técnica
poderosa, eficaz, rápida sem efeitos
secundários e que não requer
fármacos. Também é muito freqüente
que passem uma ou duas sessões
dantes de que o paciente perceba
alguma melhoria em seu estado.
Costuma dever-se a que vem com
medos, resistências inconscientes ou,
simplesmente, com a idéia de compro-
var que realmente não se dorme e por
isso custa mais que entre em trance na
primeira ou segunda sessão. Depois,
uma vez comprova que nada lhe
passa, colabora e os resultados não se
fazem esperar. O paciente começa
então a recuperar-se desses estados
emocionais tão negativos que lhe têm
condicionado longo tempo e sente que
deixam de condicionar-lhe. Pouco a

-E demoram muito os pacientes em
ver resultados?

pouco se vai encontrando mais feliz,
com vontades de viver, de fazer sua
vida. Na maioria dos casos as dores
remetem ou desaparecem totalmente
e as compulsões pela comida ou o
fumo cedem pouco a pouco. Essas
são os primeiros sinais de que
estamos no bom caminho.

-Sem dúvida alguma. A
ansiedade pode eliminar-se totalmen-
te. E quando digo eliminar quero dizer
desaparecer, viver sem ter que tomar
pílulas para evitar sintomas. A
medicação permite-te viver com os
sintomas emocionais ou físicos,
ligeiramente diminuídos, atenuados,
mas por si mesma não cura o transtor-
no emocional subjacente. É muito
singelo de compreender: se
seus leitores perguntam a
pessoas conhecidas que
e s t e j a m t o m a n d o
antidepressivos e/ou
ansiolíticos se depois
de anos do fazer se
sentem curados a
resposta que receberão,
com toda segurança, será

-Podem eliminar-se os ataques de
ansiedade totalmente?

NÃO. A reflexão final é singela: se
essas pílulas funcionassem para valer
a estas alturas já estariam curados.
Assim de singelo. Assim de simples.
Daí que quase todos meus pacientes
consigam ademais sair desse bucle de
medicação inútil durante o tratamento
com a ajuda do profissional que lha
prescreveu ou bem a diminuem até a
eliminar por completo passados nuns
meses ou o fazem depois da
finalização da terapia, quando estão
seguros de que nunca mais vão
precisar pílulas.

-Sim. Os que poderíamos
agrupar como psicossomáticos.
Quando a relação mente-corpo se vê
alterada em sua harmonia devido a
transtornos das emoções, sentimen-
tos negativos modificações do ciclo
vital ou situações de alto impacto
emocional gerador de ansiedade
inevitavelmente produz-se um impacto
que em ocasiões se manifesta em
forma de transtornos psicossomáticos.
Isto é, em alterações orgânicas que
têm sua origem num transtorno
emocional. Isto não é novo e em sua

revista o tratam constantemente.
Também os processos que

inicialmente emergem
desde o o rgân i co
podem repercutir na
esfera psicológica-
emocional como, por
exemplo, traumatis-

mos, doenças endócri-
nas, câncer, etc. Ninguém

-E pode também contribuir a
melhorar ou curar problemas
físicos?
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“Muitos dos meus pacientes
- afirma Lucas Rubiera -

ficam assombrados quando
comprovam que essas

lembranças do passado que lhes
têm estado atormentando

durante anos desaparecem nuns
poucos minutos”.



discute já que os estados
depressivos, as situações
d e t e n s ã o e m o c i o n a l
p r o l o n g a d a , p r o d u z e m
diminuição em nossas defesas e
quando a resposta imunitária se acha
diminuída se podem apresentar
s i n t o m a s e t r a n s t o r n o s
psicossomáticos: digestivos, dermato-
lógicos, osso-musculares, transtornos
do sonho e outros. Nos transtornos
psicossomáticos nosso método pode
ajudar muito, especialmente porque
não há tratamento convencional. Os
médicos podem saber que existe e
inclusive o identificar, mas carecem de
meios para tratá-lo. E deixemos claro
que os fármacos se limitam ademais a
paliar sintomas. Nunca resolvem o
problema. Desde meu ponto de vista
quando se produz um psicossomatis-
mo -qualquer que seja- há que buscar
alguma patologia emocional de base
que sirva como elemento de partida
para o desenvolvimento do problema.
Porque ao conseguir eliminar a
patologia original a conseqüência da
mesma desaparece, perde seu
fundamento, corrige-se.

-Sim, estou trabalhando com
uma técnica que acho que será
revolucionário telefonema Coaching
Floral desenhada por Fernando
Sampedro e Conchita G. Palomino
indicada para pessoas que trabalham
com técnicas de meditação ou em
pacientes guiados por um instrutor.
Supõe outro passo adiante. Se com a
hipnose e a informação das Flores de

-Postos a seguir inovando, está
trabalhando em algo novo?

Bach t ra tamos os
desequilíbrios emocio-

nais à altura do caráter e da
personalidade com o Coaching

Floral poderemos chegar ainda mais
longe, ao nível celular, onde estamos
convencidos de que a nível vibracional
se encontra armazenada informação,
hologramas de cor que incluem
patrões de resposta automática não
desejada a partir de vivencias,
lembranças e emoções intensas que
podem estar freando o desenvolvi-
mento evolutivo da pessoa. Mediante
o Coaching Floral instalam-se no
indivíduo as qualidades da essência
vibratória de determinadas Flores de
Bach para fazer desaparecer do
pensamento essa lembrança junta
com todas as emoções negativas que
dantes o acompanhavam. Um
exemplo de aplicação consiste em
eliminar o que chamamos “pontos
gatilho”. Se você imagina, evoca ou se
vê assaltado por uma circunstância de

seu passado, uma lembrança que lhe
produz mal-estar, que lhe produz
sensações pouco prazenteiras como
tristeza, ansiedade ou fobias, com a
soma da hipnose que realizo e o
Coaching Floral trabalhando totalmen-
te acordo poderemos extrair da
memória celular essas lembranças
que provocam respostas não deseja-
das.
Não deixa de ter sua graça que faz mal
numas semanas a imprensa se fizesse
feito eco da descoberta de um fármaco
que dizem consegue fazer desapare-
cer esse t ipo de lembranças
desagradáveis quando nós já o
fazemos -e ademais ensinamos ao
fazer- sem necessidade de ingerir
nada.Atualmente já utilizo esta técnica
com meus pacientes e muitos ficam
assombrados quando comprovam que
essas lembranças do passado que
lhes têm estado atormentando durante
anos desaparecem nuns poucos
minutos. Tentam-nos recrear de novo
e não podem. Não podem porque já
não estão. E ainda que é verdadeiro
que algumas vezes não desaparecem
do todo não o é menos que já não se
vivem com a mesma intensidade
negativa.

Helena Santos

“Com o Coaching Floral
- afirma Lucas Rubiera -

poderemos chegar ainda mais
longe, ao nível celular, onde

estamos convencidos de que a
nível vibracional se encontra

armazenada informação,
hologramas de cor que incluem
patrões de resposta automática

não desejada a partir de
vivencias, lembranças e emoções

intensas que podem estar
freando o desenvolvimento

evolutivo da pessoa”.
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