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Mais e mais médicos, pesquisadores e cientistas estão olhando para o campo 
da terapia de som, especialmente a terapia de biorressonância e o uso de 
batimentos binaurais.
Para realmente entender os batimentos binaurais e a terapia de 
biorressonância, primeiro precisamos discutir o poder de cura do som. Embora 
a criação de batidas binaurais só tenha sido possível por meio dos avanços da 
tecnologia nas últimas décadas ou mais, o uso dessa ciência natural remonta a 
milhares de anos.
As culturas antigas estavam cientes de como o cérebro poderia ser arrastado 
pela repetição de sons muito antes que a ciência moderna fosse capaz de 
provar o processo. Esse fenômeno não tinha um nome sofisticado, como batidas
binaurais e terapia de biorressonância, mas o que se sabia era que o som 
consistente e rítmico tinha cura e benefícios espirituais extremamente 
poderosos. Por exemplo: por meio do uso de tambores e cânticos repetitivos, 
monges tibetanos, xamãs nativos americanos, curandeiros hindus e mestres 
iogues foram capazes de induzir estados específicos de ondas cerebrais para 
transcender a consciência, cura, concentração e crescimento espiritual.

Qual é a definição de som?
Vibrações contínuas e regulares que viajam através de um meio até chegar ao 
ouvido de uma pessoa e então são registradas no cérebro como um 
som. Diferentes níveis de som vibram em diferentes frequências. Os sons de 
alta frequência vibram muito mais rápido do que os de baixa frequência. O que 
as culturas antigas sabiam é que expor alguém a esse estímulo externo de 
vibrações acabará por levar a uma sincronização rítmica de eventos fisiológicos 
ou comportamentais. como isso funciona exatamente?De acordo com a física 
quântica, toda a matéria, incluindo a matéria física, o corpo humano e todo o 
universo, está vibrando em certas frequências e unidos por forças 
magnéticas. Cada átomo que nos torna quem somos, cada célula do corpo e do 
cérebro está vibrando em uma determinada frequência. Quando você introduz 
um som, após um período de tempo, as duas frequências (do som e das células)
começam a se sincronizar.
Um experimento importante neste campo foi feito durante o início dos anos 
1990, o Dr. Emoto, um cientista e pesquisador japonês, descobriu que a 
consciência humana e o som têm um efeito na estrutura molecular da água.

Ele descobriu isso expondo moléculas de água a 
diferentes palavras e músicas.
Ele então tirou fotos das moléculas de água, examinou-as ao microscópio e 
descobriu algo extraordinário. Ele descobriu que todas as amostras de água que
foram expostas a palavras positivas e música relaxante (“Eu te amo”, “você é 
linda” e Mozart, por exemplo) criavam formas e padrões bonitos, intrincados e 
simétricos. E as amostras de água que foram expostas a palavras raivosas e 
música perturbadora (por exemplo “Eu te odeio” e heavy metal) criaram formas
distorcidas e desarmoniosas. Provando que a água é diretamente afetada por 
influências externas, como frequências de vibração do som, portanto, os 
humanos, que são 70% água, também são afetados. Portanto, agora temos 
provas científicas do que as culturas antigas já sabiam, que o som pode 
influenciar a matéria física.



A terapia de biorressonância e os batimentos 
binaurais pegam essas informações e as usam para 
curar.
Esse conceito tem sido usado principalmente na Europa há anos como uma 
forma emergente de terapia por ondas sonoras, na qual os ouvidos esquerdo e 
direito ouvem dois tons ligeiramente diferentes em frequências diferentes. O 
cérebro percebe os dois tons como um e as células dentro do cérebro e do 
corpo começam a se sincronizar com a frequência sendo percebida.Por 
exemplo, se a orelha esquerda registra um tom em 200 Hz e a direita em 210 
Hz, a batida binaural ouvida é a diferença matemática entre as duas 
frequências - 10 Hz. Após um período de cerca de 15-30 minutos, as células 
vibrarão a uma frequência de 10 Hz. Por que queremos fazer isso? Os 
pesquisadores acreditam que certas batidas binaurais ativam sistemas 
específicos dentro do cérebro e o cérebro pode criar novas vias neurais dentro 
de si mesmo, o que melhora a comunicação entre diferentes áreas do cérebro 
que antes não falavam, e isso leva a uma maior eficiência. Um 
eletroencefalograma (EEG) que registrou a atividade elétrica do cérebro de 
pessoas que ouviam batidas binaurais mostrou que o efeito no corpo de uma 
pessoa variava de acordo com o padrão de frequência usado.

Existem 5 padrões principais de frequência de 
ondas cerebrais: delta, teta, alfa, beta e gama.
Com delta vibrando na frequência mais baixa e aumentando para gama. A raiz 
de todos os nossos pensamentos, emoções e comportamentos vem de nossas 
ondas cerebrais, então vamos dar uma olhada em cada um deles para ver os 
benefícios:
1. Delta: tem uma frequência de 0,1 e 4 Hz e está associado ao sono sem 

sonhos ou meditação profunda. Isso é mais benéfico porque a cura e a 
regeneração são geradas nesse estado, e é por isso que o sono restaurador 
profundo é tão importante para o processo de cura. A estimulação do DNA, a
regeneração nervosa e celular, o alívio da dor e da inflamação, a diminuição 



do cortisol (hormônio do estresse) e o aumento do DHEA (hormônio anti-
envelhecimento e resistente a doenças) ocorrem com as ondas cerebrais 
delta.

2. Teta: tem uma frequência entre 4 e 8 Hz e está associada ao sono 
REM. Essas ondas ocorrem com mais frequência durante o sono e a 
meditação e estão associadas ao aprendizado, memória e intuição, 
relaxamento profundo e paz interior e estimulação da criatividade.

3. Alfa: tem uma frequência entre 8 e 13 Hz, essas ondas dominam em 
pensamentos fluindo silenciosos ou mediação de luz, é o estado de repouso 
do cérebro e auxilia na coordenação mental, calma, alerta, integração 
mente / corpo e aprendizagem, pensamento positivo e estresse redução.

4. Beta: tem uma frequência entre 14 Hz e 30 Hz, e essas ondas dominam 
nosso estado normal de consciência. As ondas beta estão ativas quando 
estamos alertas, focados, atentos, engajados na resolução de problemas, 
julgamento, tomada de decisão e pensamento analítico. Perto de 30 Hz está 
associado a pensamentos altamente complexos, integrando novas 
experiências, alta ansiedade ou excitação.

5. Gama: tem uma frequência de 30 Hz a 100 Hz, essas ondas estão 
associadas ao processamento de informações de alto nível, aprimoramento 
cognitivo e pico de consciência. Essas ondas estão acima da frequência de 
disparo neuronal, portanto, como é gerada permanece um mistério, mas os 
cientistas descobriram que era altamente ativo quando em estados de amor
universal, altruísmo e as "virtudes superiores". Especula-se que os ritmos 
gama modulam a percepção e a consciência e que uma maior presença de 
gama se relaciona à consciência expandida, em estados transcendentais.



Você pode ver por essas duas imagens acima como as ondas cerebrais se 
tornam mais organizadas e funcionais e como os dois hemisférios do cérebro 
começam a se comunicar entre si depois de ouvir as ondas teta por apenas 15-
25 minutos.

Agora, como podemos usar essa ciência para ajudar
pacientes com câncer? Um homem chamado 
Anthony Holland tem a resposta.
Anthony Holland é professor associado e diretor de música do Skidmore College
de Nova York. Ele também é um pesquisador que usa o poder da frequência 
para curar o câncer. Holland e uma equipe de pesquisadores do câncer 
descobriram o que é chamado de frequência ressonante destrutiva. Pense em 
como alguém pode estilhaçar um vidro de cristal com um ruído 
estridente. Alguém teria que igualar a frequência de vibração do vidro e, em 
seguida, aumentar ligeiramente e aumentar sua frequência de vibração até que
o vidro se estilhaçasse. Holland e sua equipe pensaram que, se isso pode ser 
feito com vidro, por que não microrganismos vivos? Afinal, já sabemos que os 
organismos vivos estão todos vibrando em uma certa frequência e essas 
frequências podem ser alteradas com certos sinais. Holland e sua equipe 
descobriram que você precisa de duas frequências diferentes, sendo uma onze 
vezes mais alta do que a segunda frequência e ajustada de 100.000 a 300.000 
Hz. Na verdade, as células cancerosas se desintegram. Eles aplicaram sua 
ciência a pacientes com câncer com leucemia e descobriram que não apenas 
matava 25-42% das células cancerosas (até 60% em alguns casos), mas 
também reduzia a taxa de crescimento do câncer em 65%.

Eles também conseguiram reduzir os tumores em 
pacientes com câncer de pâncreas e fígado.
Este estudo foi apresentado no final dos anos 2000 e mais pesquisas são 
necessárias antes que ele se torne potencialmente uma terapia para pacientes 
com câncer. Abaixo está uma sequência de imagens que mostra os efeitos da 
frequência ressonante destrutiva nas células de leucemia. Na primeira foto, 
você vê um grupo de 3 células de leucemia e, na última foto, você pode vê-las 
começando a se desintegrar.



Células diferentes ressoam em frequências diferentes, portanto, podemos visar 
e neutralizar frequências específicas de toxinas, bactérias, parasitas e até 
células cancerosas, sem prejudicar as células normais, pois elas estão vibrando 
em uma frequência diferente. A medicina convencional leva à resistência aos 
medicamentos, efeitos colaterais, dependência e ao excesso de medicamentos, 
o que pode causar outras doenças crônicas e, possivelmente, exigir ainda mais 
medicamentos. Em vez disso, é uma terapia maravilhosa não invasiva, sem 
drogas e sem efeitos colaterais, tornando-a muito segura para pacientes em 
risco, crianças e até animais. Esta terapia oferece esperança no campo do 
câncer, bem como em muitas outras doenças e doenças mentais.
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