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INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

 
Copyright 2014 Edgar Martins.  Este manual pode ser dado 

livremente aos alunos desde que todo o manual seja mantido 
intacto.  Nenhum texto ou parte deste manual poderá ser copiado 
ou plagiado, a menos que citado brevemente como parte do  uso 

justo de uma revisão ou  outro comentário. 
 

Florais Etéricos 
www.FloraisEtericos.com  

 
Os Florais Etéricos é um sistema de energia original canalizado por Edgar 

Martins e é diferente de todo e qualquer outro sistema que uma pessoa 
possa, anteriormente ou futuramente chegar. Sempre forneça este manual 
com qualquer sintonização dos Florais Etéricos, totalmente intacto, sem 

alterações. 21 de Julho 2014 
 

Mais informações checar nas últimas páginas deste Manual.   

http://www.floraisetericos.com/


www.floraisetericos.com 
 

 

www.floraisetericos.com – Criador: Edgar Martins Página 2 

 

DEDICAÇÃO 
 
Pensamentos de Bach:  
 
"A doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será 
erradicada exceto por meio de esforços mentais e espirituais".  
 
"Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos 
sentimentos e emoções".  
 
"As doenças reais e básicas no homem são certos defeitos como o  
orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a 
ambição... tais defeitos é que constituem a verdadeira doença..., e a 
continuidade desses defeitos, se persistirmos neles,... é o que ocasiona no 
corpo os efeitos prejudiciais que conhecemos como enfermidades".  
 
"Os medicamentos devem atuar sobre as causas e não sobre os efeitos, 
corrigindo o desequilíbrio emocional no campo energético".  
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INTRODUÇÃO 
A humanidade esta em constante evolução e em quebra de paradigmas. 

Quando iniciamos a realização de diversos eventos através da sala de 

conference percebemos que poderíamos abarcar cada vez mais um número de 

pessoas, tendo acesso em diversos continentes práticas que antes levariam 

meses ou anos para chegar a diversos povos. 

Hoje o Om Nyorai Reiki Ho e outros diversos sistemas estão se espalhando e 

se propagando em uma rápida velocidade. Os Florais Etéricos será da mesma 

forma, queremos trazer a informação, a luz, as diversas partes e setores da 

humanidade. 

 

Simplicidade e praticidade é o que queremos trazer. Existem muitas teorias e 

técnicas, mas, vamos para a prática! Neste novo milênio aquilo que mostrar 

resultado será propagado.  

 

Edgar Martins  
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PERGUNTAS E RESPOSTAS FLORAIS ETÉRICOS 
 

P: O que são os Florais Etéricos? 

R: Cada corpo físico hoje na terra contém inúmeras enfermidades causadas 

pelos excessos e desiquilíbrios emocionais e mentais. Os florais etéricos vêm 

atuar nestes planos trazendo o seu equilíbrio vivido. Através do mecanismo de 

canalização de energia é possível fazer estes florais tanto presencial ou à 

distância sem precisar de conhecimentos ou manuseia de elementos materiais. 

Precisa-se apenas do comando mental do praticante que é iniciado no sistema 

recebendo uma autorização do universo e dos diversos elementos 

para manusear as energias harmônicas que restabelecerá o equilíbrio do 

corpo, mente e espírito. 

 

P: O que o processo de iniciação? 

R: Todos os seres humanos tem a glândula pineal em seu organismo 

localizada no centro de sua cabeça. Vamos chama-la de glândula receptora, 

por ser como uma antena que se sintoniza a determinas frequências do campo 

energético universal através do pensamento e da vontade. A iniciação sintoniza 

tal glândula a entrar a frequência da energia dos Florais Etéricos habilitando 

praticante a utilizar o manancial de energia dos florais pelo resto de sua vida, 

mesmo sem o seu uso por um longo espaço de tempo. Para que isto ocorra 

alguém com tal habilidade o faz. Se eu transmitir essa habilidade de sintonizar 

novos “canais” nos Florais Etéricos para um aluno ele também será capaz de 

habilitar outras pessoas. 

 

P: O que é preciso para fazer os Florais Etéricos? 

R: Além de alguém habilitado para fazê-lo com a iniciação, precisa-se apenas 

de um copo com água. 

 

P: O que são os efeitos sistêmicos? 

R: Os Florais Etéricos tem um efeito sistêmico, ou seja, além de trabalharem no 

plano mental, emocional, físico e espiritual, realiza uma limpe de emoções 

negativas dos antepassados. 

 

P: É necessário possuir conhecimentos de medicina ou florais? 

R: Não é necessário. O método é bem simples e prático. 

 

P: É preciso acreditar para os Florais Etéricos funcionarem? 

R: Não, este sistema é um método que funciona independente da fé, credo, 

filosofia ou religião.  

 

P: É preciso visualizar, orar, imaginar ou usar o magnetismo para fazer os 

florais? 

R: Não, este é um sistema de canalização de energia. Mesmo que você não 

saiba para que serve o floral, dando o comando para ativá-lo assim será feito.  
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P: Para quais situações os Florais Etéricos é indicado? 

R: Para as situações de distúrbios emocionais em geral. Como depressão, 

stress, angústia, ansiedade, tensão pré-menstrual, baixa auto-estima, insônia, 

falta de vontade de viver, síndrome do pânico, entre outros. 

 

P: É necessário interromper o tratamento médico por causa dos Florais 

Etéricos? 

R: De forma nenhuma. Compreendemos que a medicina alopática é 

fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Os Florais é uma 

prática terapêutica holística ou terapia complementar. 

 

P: Como atuam os florais? 

R: Cada partícula destes florais atua em um aspecto puramente sutil capaz de 

mostrar através de sonhos, mensagens do subconsciente o setor de sua vida 

que precisa de harmonização. Este aprendizado pode levar alguns dias, 

aflorando os bloqueios emocionais, pensamentos, e com a persistência do 

praticante de tomar os florais se consegue compreender, assimilar, aprender 

com a situação e se harmonizar. Assim atua os florais, Similia similibus 

curantur: "Semelhantes são curados por semelhantes". 

 

P: Quais são os efeitos dos Florais Etéricos? 

R: A forma instintiva, do egoísmo, vaidade, orgulho, luxuria, avareza, 

demagogia e etc, são as formas de se adoecer o corpo, a mente e o emocional. 

Cada ser contém inúmeros elementos harmônicos dentro do próprio organismo 

para se restabelecer o equilíbrio. Usando os Florais etéricos o corpo começa 

produzir enzimas capazes de fortalecer o sistema nervoso e o sistema 

endócrina que estão ligados aos corpos sutis, chakras e meridianos. O corpo 

produzindo estes enzimas com o auxilio dos florais mostra ao praticante os 

focos e pontos de melhoria, trazendo o resultado com sabedoria, conhecimento 

e experiência, para que não se repita as mesmas situações do passado. Pode 

ocorrer diarreia, suor, espinhas, eliminando as substancias produzida no corpo 

físico através dos desiquilíbrios emocionais e mentais.  

 

P: Existe alguma contra indicação? 

R: Não há contra indicações. 

 

P: Quem pode se beneficiar com os Florais Etéricos? 

R: Adultos, crianças, idosos, animais e plantas. 

 

P: Como ocorre o aprendizado dos sonhos pelos Florais Etéricos? 

R: O corpo mental é o responsável por armazenar informações, conhecimentos 

e pensamentos, os criando através de arquivos e imagens mentais que ficam 

armazenadas de forma vivida no subconsciente. Cada floral tem uma 

autorização para atuar nestes arquivos e imagens os trazendo a tona durante 
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os sonhos vívidos ao ingeri-los, mostrando ao praticante quais as mudanças 

são necessárias. Isto pode refletir no dia a dia através da irritação, falta e perda 

de energia, comodismo, preguiça, gula, raiva, inveja, causando desconforto ao 

praticante e com a persistência ao tomar os florais estes sintomas 

desaparecem. Os florais mostram e deixam claro o que precisa ser 

transmutado e transformado em cinzas.  

As imagens armazenadas no subconsciente criam as chamadas crenças 

muitas vezes limitantes para o aprendizado físico espiritual do individuo, 

criando um bloqueio em sua vida.  

 

P: Quais diferenças e semelhança com os outros florais tradicionais? 

R: A primeira diferença é que não se precisa manusear flores físicas, 

precisamos apenas de água mineral que em segundos fazermos os florais. Os 

testes realizados mostraram que em poucos dias, ou no mesmo dia os florais 

atuaram. Seus efeitos quase que são imediatos. A segunda diferença é a 

canalização de energia realizada através da iniciação. 

 

P: Além do uso dos Florais existem mais técnicas neste curso? 

R: Sim há e muitos delas serão acrescentadas no decorrer do lançamento dos 

florais etéricos. 

 

P: Tem que se acreditar nos Florais Etéricos para se conseguir o melhor 

resultado ? 

R: Não é preciso, por ser um método atua independente de ter se acreditar ou 

não, como são os inúmeros relatos de pessoas de diversas partes do planeta.  
 

REGRAS BÁSICAS SOBRE OS FLORAIS ETÉRICOS 
 

1. Podem-se combinar até 10 Florais no máximo; 
 

2. Os Florais têm validade indeterminada; 
 

3. Para fazer os Florais, o que conta realmente é a intenção e ele será feito 
imediatamente com o comando mental-através da fala ou apontando o 
dedo; 
 

4. Como ministrar um tratamento? Deve durar no mínimo 3 Semanas. Para 
se fixar bem na pessoa podemos apontar para um a dois meses, mas o 
ideal é os três meses;  

 
5. Medida padrão: 12 gotas= 1 colher de sopa, 3 x dia 

(manhã/tarde/noite;) 
 

6. Medida para os bebés: 3 gotas ou 1 colher de café, 3 x dia; 
 

7. Para os animais é na água deles; 
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8. Para fazer à distância, basta pedir à pessoa que pegue na água e à 
distância junta um papel com o nome do Floral debaixo do copo e dizer: 
nome da pessoa e o nome dos Florais e ele será feito; 
 

9. Os Florais ativados têm prazo indeterminado, mas pode reativa-los 
todos os meses; 
 

10. A água indicada para fazer os Florais Etéricos é a mineral; 
 

11. Também se pode fazer Floral com a saliva e na circulação sanguínea; 
 

12. Para fazer o Floral, basta escolher os Florais e dar o comando; 
“Ativando Floral Etérico X” 
 

13. Para desativar, basta dizer:” Desativando todos Florais Etéricos”; 
 
 
 

LISTA DOS FLORAIS ETÉRICOS ANGELICAIS 
 

 

FLORAL ARCANJO MIGUEL – Ativando Floral Miguel Arcanjo 
 
Qualidades do Floral: Proteção; Fé; Perfeição; Coragem; Constância; Força; 
Poder e Direção Divina; Autocontrole; Amor a Deus e às suas leis; Desejo de 
fazer a vontade de Deus. 
 

 
Indicado para: 
Inspiração de líderes; aperfeiçoamento dos governos. Os Homens de estado, 
líderes e organizadores 

 
 

Utilize esse Floral para casos de: 
- Se estivermos para fazer uma viagem de carro 
- Se estivermos sozinhos em casa e tivermos medo de ser assaltados 
- Se estivermos num espaço pouco amigável 
-Se formos vítimas de ataque físico ou de abuso sexual 
-Se estivermos sob um ataque psíquico 
-Se o carro avariar, de noite, e estivermos longe de casa Confere-nos também 
coragem para enfrentar qualquer obstáculo, por mais difícil que nos pareça, por 
exemplo: 
- Se estivermos sob uma pressão mental intensa 
- Se o nosso trabalho for muito exigente e tivermos de cumprir prazos 
- Se estivermos sob pressão emocional 
- Se acharmos que não vale a pena continuar a viver 
- Se estivermos gravemente doentes 
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- Se tivermos pesadelos durante o sono 
- Se estivermos com medo de dizer a verdade 
- Se fizermos ou dissermos sempre aquilo que os outros querem 
- Se formos sempre do contra e tivermos dificuldade em aceitar a verdade 
 

 
FLORAL ARCANJO JOFIEL – Ativando Floral Arcanjo Jofiel 
 

Qualidades do Floral:  
Sabedoria; Omnisciência; a ação iluminada; Perspicácia; Inteligência; 
Conhecimento; Humildade; Filosofia; Compreensão e o desejo de conhecer a 
Deus através da Mente do Filho (Mente Crística). 
 
 
Indicado para: 
Professores, filósofos e educadores 
 
 
Utilize esse Floral para casos de: 
- se a nossa alma estiver adormecida e precisar de despertar para que possa 
dar os primeiros passos na espiritualidade 
-se desejarmos desperta para o conhecimento mais profundo de nós próprios 
-se procurarmos uma ligação com o nosso eu Superior 
-se procurarmos respostas para as questões da nossa vida 
-se desejarmos que nos seja revelada uma maior sabedoria 
-se tivermos dificuldade em nos compreender e também aos outros 
-se necessitarmos de clareza mental (por exemplo quando se estuda para um 
exame) 
- se desejarmos iluminar uma situação difícil 
- se sentirmos que perdemos a paz interior 
-se necessitarmos de alegria e risos na nossa vida 
 

 
FLORAL ARCANJO CHAMUEL – Ativando Floral Arcanjo 
Chamuel 
 

Qualidades do Floral: : Amor Divino; Omnisciência; Compreensão; 
Misericórdia; Caridade; Compaixão; Altruísmo; Perdão; Conforto; Graça; 
Harmonia; Beleza; Criatividade; Desejo de ser Deus em ação pelo Amor do 
Espírito Santo; Comunhão com a Vida. 
 
Indicado para: 
Artistas, designers, esteticistas e todos os que possuem uma natureza criativa;  
 
 
Utilize esse Floral para casos de: 
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- conseguimos amarmo-nos a nós próprios 
- formos incapazes de amar os outros; 
- o nosso coração estiver endurecido e cheio de emoções negativas, tais como: 
inveja, amargura ou incapacidade de perdão; 
- tivermos o coração bloqueado pela depressão e desânimo; 
- nos sentirmos com o coração despedaçado; 
- formos críticos e maldosos 
- impusermos condições ao nosso amor: por ex. “amar-te-ei se tu …ou não te 
amarei se tu….” 
- passarmos por uma separação 
- precisarmos de fortalecer um laço entre pai e filho 
- perdermos alguém próximo 
- necessitarmos de ser amados 
- não damos valor ao amor que temos na nossa vida 

- superar vícios e problemas psicológicos tais como a depressão e 

comportamentos compulsivos, que podem ser classificados como “as forças do 
anti-amor 

 
FLORAL ARCANJO GABRIEL – Ativando Floral Arcanjo Gabriel 
 

Qualidades dos Floral:  
Pureza; Integridade; Esperança; Perfeição; Moralidade; Lei Divina; Alegria; 
Plenitude; diretriz para a Vida Espiritual; Auto disciplina; desejo de conhecer e 
ser Deus em ação pela Pureza do corpo, mente e alma, pela consciência da 
Mãe Divina. 
 
 
Indicado para: 
Artistas, músicos, escultores, arquitetos, planificadores, projetistas;  
 
 
Utilize esse Floral para casos de: 
- se desejarmos compreender o propósito da nossa vida 
- se não encontrarmos razão para viver 
- se estiver para acontecer mudanças na nossa vida, 
ex. mudar de casa, de carreira ou pensar em constituir família. 
- O nosso ”terceiro olho” estiver fechado e bloquear a nossa visão espiritual 
- desejamos receber visões de orientação angelical no que respeita à direcção 
a seguir 
- desejamos receber profecias de mudanças futuras 
- precisamos de ajuda para interpretar sonhos e visões 
- tivermos o corpo cheio de toxinas 
- tivermos pensamentos negativos 
- formos atacados sexualmente e nos sentirmos sujos 
- a nossa casa for roubada e a sentirmos conspurcada 
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- sentirmos negatividade no que respeita a trabalho/casa /ambiente 

 
FLORAL ARCANJO RAFAEL – Ativando Floral Arcanjo Rafael 
 
Qualidades dos Floral:  
Inspiração da verdade; Cura; Constância; Integridade; Visão Espiritual. 
 
 
Indicado para: 
Médicos e todos aqueles que praticam as atividades de cura, terapeutas, 
cientistas, engenheiros em todos os campos, músicos, matemáticos, 
especialistas de computadores 
 
 
Utilize esse Floral para casos de: 
 
- Ao enfrentarmos um problema de saúde física ou mental, devemos 
providenciar, primeiro a ajuda de um profissional, e ao mesmo tempo 
devemos pedir ao Arcanjo Rafael, para se lançarem ao trabalho, no sentido 
de retirarem qualquer energia negativa que esteja a causar essa condição, e 
que atuem através dos profissionais que tenhamos escolhido; pedindo que 
nos seja concedido toda a cura que seja possível, visualizando a energia 
verde da cura envolvendo e irradiando a área doente com a Luz curativa de 
Deus. 

 
FLORAL ARCANJO URIEL – Ativando Floral Arcanjo Uriel 
 
Qualidades dos Floral:  
Paz; paz interior; fraternidade; ministração e desejo de estar ao serviço de 
Deus e do homem pela mestria do Cristo; devoção e o amor a Deus e ao 
próximo. 
 
 
Indicado para: 
Sacerdotes, enfermeiros e todos os que ajudam a suprir as necessidades do 
próximo;  
 
Utilize esse Floral para casos de: 
- for incapaz de encontrar a paz interior 
- desejar libertar-se das inquietações interiores e libertar-se dos seus medos 
- andar à deriva de lugar para lugar, emprego para emprego, relacionamento 
para relacionamento…. 
- as suas relações forem passageiras e caracterizadas por disputas 
- se sentir cheio de raiva e irritado 
- desejar trazer paz ao mundo e acabar com guerras e conflitos 
- for incapaz de dar livremente 
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- dá de mais, até à exaustão 
- apenas fizer coisas em benefício próprio 
- tiver dificuldade em receber 
- deseja sentir o prazer de servir a humanidade 

 
FLORAL ARCANJO ZADKIEL – Ativando Floral Arcanjo Zadkiel 
Qualidades dos Floral:  
Liberdade; justiça; tolerância; misericórdia; perdão; alegria; transmutação; 
transcendência; diplomacia; ritual; desejo de fazer todas as coisas novas pela 
aplicação das leis da Alquimia. 
 
 
Indicado para: 
Diplomatas, escritores, atores, e defensores da liberdade;  
 
 
Utilize esse Floral para casos de: 
- formos incapaz de perdoa a nós próprios ou aos outros 
- sentirmos raiva, ódio, amargura e ressentimento para com os outro 
- se for difícil tolerar os outros 
- se for difícil compreender-se a si próprio 
- desejarmos transmutar energias densas e negativas em energia positiva 
- desejarmos remover os obstáculos que estejam nossa vida 
- se quisermos transmutar o nosso karma negativo 
- se desejarmos dissolver karmas planetários que derivam de guerras e outros 
eventos negativos 
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~ Todos os Direitos Reservados. Ao aceitar essas iniciações, você concorda 
que os Florais Etéricos nunca poderão ser trocados por outro sistema. Você 
concorda que se você passar os Forais Etéricos será vendido ou presenteado 
caso você tenha sido guiado a atender tal necessidade. As Iniciações auto 
certificadas deste manual não poderão ser utilizadas para auto-cura pessoal e 
de outras pessoas. Se você copiar o texto ou qualquer parte deste manual, por 
favor coloque o meu nome proeminente como autor. Entre em contato com o 
autor em escolaflordavida@gmail.com para receber permissão para traduzir 
este manual. Se você traduzir você deverá concordar em enviar autor uma 
cópia e um manual deve retratar os significados das explicações de 
energização de forma exata. 
 
Apenas os terapeutas da página http://floraisetericos.com/terapeutas-
licenciados/ são licenciados e autorizados a realizar Workshops, Cursos, 
Palestras, Congressos e Seminários dos Florais Etéricos. Da mesma forma 
apenas os mesmo tem autorização para emitir Certificados deste sistema.  
 
Renúncia: Por razões legais, Edgar Martins afirma que esta sintonização dos 
Florais Etéricos ™ são apenas para fins de entretenimento. Ele não é afiliado 
com qualquer forma de energia de cura natural e não deve ser confundido com 
qualquer outro sistema de sintonia, capacitação ou iniciação agora, no 
passado, ou no futuro. Esta capacitação / sintonia não se destina a substituir 
qualquer conselho médico ou profissional legal. Edgar Martins não está 
envolvida na prestação de serviços médicos ou de diagnóstico de qualquer 
tipo. Edgar Martins tem feito todos os esforços para fornecer informações 
precisas e não se responsabiliza por recomendações feitas e não existem 
garantias emitidas para a validade das informações. Ao receber a capacitação / 
sintonia neste manual você concorda em indenizar Edgar Martins de e contra 
todas e quaisquer reivindicações de calúnia, difamação e violação dos direitos 
de privacidade ou publicidade e violação de propriedade intelectual ou de perda 
ou danos causados. Edgar Martins não se responsabiliza por reclamações 
feitas por outras pessoas em anunciar esta capacitação. Este manual pode 
conter imprecisões ou erros tipográficos. 21 de Julho de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escolaflordavida@gmail.com
http://floraisetericos.com/terapeutas-licenciados/
http://floraisetericos.com/terapeutas-licenciados/
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MINHA JORNADA 

Edgar Martins 

 

- Terapeuta Holístico e Palestrante 

- Nascimento em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 24/02/1990 

- Bacharel em Relações Internacionais – Faculdade Internacional de Curitiba 

- Cursando faculdade de Direito. 

- Psicoterapeuta Holística, Terapias de Vidas Passadas (TVP) e Terapeuta Esotérico. 

- Terapeuta em Florais de Bach e Saint Germain 

- Terapeuta de Tarô Terapêutico  

- Participou de inúmeras vivências xamânicas 

- Criador do Portal Holus e Escola Flor da Vida 

- Professor de diversos sistemas de Reiki e canalização de energia 

 

 

www.portalholus.com 

 

 

www.escolaflordavida.com 

 

 
Contato: escolaflordavida@gmail.com 

http://www.portalholus.com/
http://www.escolaflordavida.com/
mailto:escolaflordavida@gmail.com
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