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Oficina da Alma
Estudos e práticas para o autoconhecimento e auto cura.
Módulo II: Causas do Sofrimento
A canção pessoal e a outra canção.

Introdução
Você vive outro tipo de realidade quando cresce lá fora, no meio da floresta, ao lado dos
pequenos esquilos e das grandes corujas. Todas essas coisas estão ao seu redor como
presenças, representam forças, poderes de possibilidades mágicas de vida que, embora
não sejam suas, fazem parte da vida e lhe franqueiam o caminho da vida. Então você
descobre tudo isso ecoando em você, porque você é natureza.
Edward S. Curtis, A lagoa-apache

A canção da pessoa
Ao comer o “fruto proibido”, o Homem entra
definitivamente para o mundo físico, iniciando sua
canção única, a serviço do Ser imortal. Em sua
canção humana, espontaneamente buscará a
realização através do amor e do trabalho (este é o
mundo da atividade!), buscando desempenhar um
papel ou algo que dê sentido à sua vida.
Nascer no mundo físico significa apropriar-se de
um corpo físico que se sabe mortal – eis aqui
nosso grande sofrimento – mais cedo ou mais tarde, a morte nos toma.
Figura 1: a perda do Paraíso

Se nossa vida estiver seriamente ameaçada – por exemplo, perseguidos por um animal selvagem ou se
a casa pega fogo – e se existe certa harmonia e unidade interna, perceberemos a situação exatamente
como é e simplesmente agimos! Sem nenhum conflito, saberemos
exatamente o que fazer. Não nos preocupamos com a situação, mas o
foco estará na ação.

Em todas as situações, primeiro percebemos a situação e
verificamos em nossos registros (função da memória) o risco para
nossa sobrevivência (função da mente analítica). Assim, na maior
parte das vezes, sabemos como nos adaptar ou responder aquela
demanda, e, num processo mais ou menos automático, sem
conflito ou dualidade, respondemos na justa medida e de forma
apropriada: percebemos a realidade “como ela é”, e o incidente
passa sem deixar vestígios ou consequências.

Figura 2: A criança é o que é,
totalmente livre.
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Mas essa situação pode ser vivida com conflito ou estresse1, que não é fruto das circunstancias
externas, mas do modo com que cada pessoa percebe essas circunstancias, o que reflete a
perturbação da percepção e da mente.
O problema é que nestes casos, a realidade externa difere de modo significativo da realidade
interna, cessando a unidade e harmonia interna, levando a pessoa um estado de dualidade e
conflito. Sua percepção está perturbada por fatos passados presentes na memoria.
Dualidade e Conflito: a canção do outro
Outra canção é cantada quando há outra voz no mesmo campo mórfico além do personagem atual. Isso
é percebido sempre que há dualidade e conflito interno: duas canções no mesmo campo mórfico, uma
do presente, outra do passado. A voz do passado é ouvida quando o personagem (do passado) morre e
não abandona o plano físico, isto é, não percebe que seu corpo não pode mais desempenhar suas
funções.
Fica então perambulando pelo mundo astral, emas ainda muito
presente nas sensações e objetos do mundo físico, muitas vezes
encharcado de energia vital. Isso o mantém aprisionado nas regiões
conhecidas como umbralinas, isto é, nem está totalmente no mundo
físico porque não tem mais corpo físico, nem está totalmente no
mundo astral, por que ainda está carregado de matéria etérica.
Nestes casos, o personagem tende a parasitar pessoas encarnadas,
de quem podem roubar vitalidade, facilitando sua permanência mais
próxima à crosta terrestre.
O Ator, criador dos personagens, concebe outra história e cria novo
personagem (Pedro) para viver no mundo físico. O personagem
anterior (Juracy), que ainda permanece perdido nas regiões
umbralinas, por sintonia vibratória, se imanta ao campo astral do
Figura 3: A própria canção e a canção último (Pedro), e, quando se depara com situações semelhantes
do outro. (Magritte – Les Jours Giiganthesques) aquelas que geraram seu sofrimento, percebe e age como se
estivesse novamente vivendo naquele episódio, perturbando a percepção e usurpando a ação de
Pedro.
Neste caso, veremos Pedro incapaz de perceber a realidade como ela é, e agindo de forma inapropriada
ou desproporcionalmente à situação presente. A situação evoca algo, excita lembranças do passado, e
confirma sua ilusão, possibilitando a que numa circunstancia semelhante, essa resposta inapropriada
seja evocada novamente. Isso porque acaba se tornando um hábito, uma aprendizagem para Pedro. É
assim que esses equívocos podem ser transmitidos de geração a geração numa família ou como
herança espiritual.
O medo é sempre uma antecipação de um sofrimento que já aconteceu, isto é, tem sua base em
traumas físicos reais que culminaram com a morte do corpo físico. Como diz Sankaran “uma situação só
passa a se tornar um problema quando é associada ao passado” (A Sensação em Homeopatia, 2010).
Somente assim o incidente já fixado na memória como algo ameaçador pode confirmar a falsa
percepção da realidade. Podemos chamar essa falsa percepção de ILUSÃO.

1

O estresse implica, além das reações de ansiedade e medo, reações somáticas como taquicardia, respiração
ofegante, sudorese, tremores, etc.
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Em nossa vida, cada um de nós sofre intensamente a influencia da própria ilusão no trabalho, na vida
pessoal e afetiva, na relação com os amigos, e nos estados emocionais como os medos, a alegria, a
tristeza, o ódio, os afetos etc. A ilusão também está presente em nossos projetos, pesadelos, sonhos e
fantasias. No modo como nos imaginamos e percebemos o mundo.
Cito novamente Sankaran, que lembra que as ilusões não
são exclusivas do individuo, mas compartilhadas por toda a
humanidade, presente nos mitos, nos contos de fadas, nos
arquétipos. E por partilharmos essa ilusão com a
humanidade, podemos encontrar nossas histórias
capturadas nos filmes, nos contos, nos livros. E pertencem
ao inconsciente coletivo da humanidade, e pertencem à
nossa experiência como humanos em seus vários papéis de
heróis, de vitimas, de algozes de reis e tantos outros.
Mas o sofrimento que experimentamos por conta de uma
ilusão não afeta apenas nossa mente, mas todo nosso ser,
nosso comportamento, nossa atitude, nossos músculos e
glândulas, e desse modo, única para cada indivíduo. E pode
ser partilhada não apenas por outro humano, mas “com animais, vegetais e minerais – as coisa que
compõe a Terra” (Sankaram, 2010).
Figura 4: O personagem

Como humanos somos naturalmente seres sociais e nossa natureza depende do outro e de nossa
interação com nossa família, de encontrar os meios para que como personagens possam desenvolver a
identidade e função no mundo. Assim que adquirirmos estabilidade e certo grau de satisfação no
mundo da ação, começamos a realização espiritual. “Essa é a canção do humano”, diz Sankaran.

Os sintomas como expressão do desequilíbrio
A Saúde se mantém quando a força Vital que organiza e possui a vida, dá a cada átomo, cada célula do
corpo, cada percepção, emoção e pensamento o ímpeto de continuar sua vida e função, de um modo
específico e ordenado.
Na doença ocorre uma desordem dinâmica da força vital
dinâmica, que manifesta seu desequilíbrio através de sensações
s sintomas.
Se cada pessoa tem sua própria canção, cantada
cotidianamente quando se está no presente e em harmonia.
Pode haver outra canção, outra entidade, que manifesta um
padrão vibratório diferente, porém em ressonância mórfica
com a pessoa, audível através de metáforas, postulados e nas
palavras características usadas frequentemente. Essa dualidade
gera a desarmonia, raiz do estresse. O conflito será ouvido pela
linguagem da doença: “pela maneira como a pessoa expressa
suas queixas, a sensação exata de suas dores e incômodos”,
pela percepção e reação às diversas situações da vida
(Sankaram, 2010, p. 17).
Figura 5: The son of man - Magritte

Com atenção, podemos observar que a queixa principal é a
Março de 2012

4
maneira mais direta e melhor para acessar a canção “do outro” (do personagem intruso2). Podemos
usar a queixa principal para encontrar o amago do sofrimento, a primeira vez em que aquela canção foi
experimentada.
Os sintomas podem ser físicos (somáticos), emocionais (percepções e sensações), mentais (postulados
e ilusões). Se a queixa principal não pode nos levar em lugar nenhum, é possível que tenhamos de
encontrar primeiro as emoções e a ilusão, para depois chegar à sensação.

Níveis sintomáticos
Os homeopatas têm se impressionado bastante com as pesquisas do médico homeopata Rajan
Sankaran (A Sensação em Homeopatia, p. 229). Buscando melhores resultados para a prática da
Homeopatia, esse médico de origem indiana observou a existência de padrões de consciência que são
aplicáveis universalmente e que se relacionam com o nível de desenvolvimento de cada pessoa. De
modo geral, por ressonância mórfica, a pessoa
tende a viver e atrair para sua vida as
circunstâncias próprias de seu nível de
experiência.
Sankaran (A Sensação em Homeopatia, p. 232)
identifica em cada fase do desenvolvimento um
modo de ter e de sentir prazer. Interessante é
notar que cada nível gera o seguinte: do sétimo
nível, que é o vazio e vasto, que contém todo o
potencial do universo, é específico para o padrão
de energia vital; da energia vital surge a sensação
vital, da sensação vital surge a ilusão, da ilusão se
originam as emoções, por meio das emoções vêm
os fatos, e os fatos formam a base de
esclarecimento ou nome (Sankaram, 2010).
Figura 6: Níveis de expressão da energia-consciência

As fases se relacionam diretamente com o
desenvolvimento da consciência e pode ser utilizada para se perceber os níveis de manifestação dos
sintomas.
No início, o bebê vivenciando no nível da energia vital, mostra interesse por tudo que têm movimento,
velocidade, cor, som (nível VI). Na medida em que a criança cresce, suas brincadeiras se voltam para
diversões que evocam sensações: balanços, escorregadores, carroceis... (nível V). Crianças maiores e
jovens começam a se identificar com os heróis, com os contos de fadas e jogos, situações que
despertam a fantasia e a imaginação (nível IV). Na vida adulta se interessam por diversões que
despertam emoções, como novelas (nível III). Na velhice, as pessoas costuma gostar principalmente dos
fatos, das notícias (nível II). Pessoas idosas frequentemente não estão mais interessadas em detalhes e
basta saber o nome do outro (nível I).
Os níveis medem o envolvimento do sujeito na experiência. Quanto mais superficial o nível, maior a
lacuna entre o plano da força vital e o plano que a pessoa reside no dia a dia (Sankaram, 2010), e menor
o contato do ego com o Ator, sendo pouco receptivo às suas influencias. Ao contrário, uma pessoa que
esteja experimentando no nível da energia vital estará profundamente tocada em todo seu ser, em
2

Personagem intruso aqui é um termo genérico que pode tanto identificar um personagem de vida passada, um
personagem coadjuvante, um ancestral da família de origem ou mesmo um obsessor.
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conexão direta com o Ator. A seguir, apresento a expressão das emanações desses níveis energéticos,
desde o mais externo, mais denso (nível I), até o mais sutil e abrangente (nível VII):
1.

Nome: o acumulo de fatos sobre qualquer coisa culmina na identificação dessa coisa. A energia
nesse nível é mínima (Sankaram, 2010). Trata-se do nível mais externo; o cliente vivencia sua
queixa apenas como uma condição diagnóstica (diarreia, por exemplo), sendo mais frequente
nos pacientes terminais ou com uma patologia física abrangente.
Este nível está limitado a uma parte de uma parte da pessoa (Sankaram, 2010).

2. Fato: uma experiência no nível do fato envolve a sensação local, a
mente concreta, o raciocínio lógico. Esse nível de energia ocorre
quando a observação de um objeto resulta no acúmulo de fatos
que contribuem para classifica-lo, e com o tempo, nomear ou
identificar esse objeto (Sankaram, p. 240). O nível do fato tem sua
base no sentimento ou emoção. Se os fatos são dinheiro, a
origem do sofrimento pode ser o medo da pobreza.
Este nível está limitado a uma parte da pessoa (Sankaram, 2010).

Figura 7: Ao noticiarmos um
fato, despertamos uma
sensação local.

3. Emoção: Este é o nível das emoções e é o nível de consciência
encontrado com maior frequência. As emoções se expressam
através da linguagem, das ações, reações e medos. Os
sentimentos são racionalizações de emoções, e, portanto,
originam-se de um pensamento, de uma ilusão.
Consideramos três emoções básicas: o medo (que é uma
antecipação de um fato passado, registrado na memória), a
raiva ou ira (reação necessária para agir frente a situações
ameaçadoras), o pesar ou tristeza (não se crê que se possa
lutar mais). As outras são opostas ou variantes dessas:
Figura 8: Emoções despertam a
segurança, calma e alegria. Todo ser humano é capaz de sentir
alma vegetal.
qualquer emoção, mas, em relação a uma situação, as emoções
são específicas para cada indivíduo (Sankaram, p. 239).
Este nível está limitado à pessoa (Sankaram, 2010).
4. Ilusão ou imaginação: a ilusão é função da mente imaginativa e se
expressa como imagem mental, que é expressão de uma
perturbação da sensação vital geral. Ilusões e sonhos são
elaborações mentais de percepções registradas na memória
(sistemas de crenças) e consequentes padrões de resposta. O
sofrimento neste nível é explicado em termos de imaginação, pois
quem fala é outro ser humano (personagens de vida passada,
ancestrais ou obsessores). Por isso, fala sobre como aquilo é
percebido, em vez de o que é ou o que sente sobre aquilo Figura 9: La barca onírica, de
Vito Campanella
(Sankaram, 2010).
Muitas vezes a ilusão é uma experiência partilhada com toda a humanidade: o que nos faz
humanos é partilhar a crença de sermos humanos (Rinpoche, 1992). Sempre que tivermos uma
experiência única e definida no tempo e no espaço e aceita por um grupo, podemos considerala uma Ilusão verdadeira. Uma ilusão é considerada falsa quando é experimentada em toda e
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qualquer situação da vida da pessoa. Um bom exemplo é a culpa (quando imaginamos ter agido
mal). A ilusão dá origem às emoções.
As ilusões foram expressas na mitologia, nos contos de fadas, na arte, nos filmes, etc. As ilusões
e o sofrimento que produzem na consciência, pertencem e conectam toda humanidade. Ela
surge do sofrimento presente na memória ancestral (transpessoal) e no inconsciente coletivo.
Este nível está restrito à raça humana.
5. Sensação Vital: Quando a energia vital toma um corpo e se materializa, dá existência à
SENSAÇÃO VITAL, que será percebida tanto pelo corpo quanto
pela mente (leia-se consciência). Parece que a sensação vital
não é especifica dos seres humanos, mas comum a substâncias
do reino mineral, plantas e animais. Caracteriza-se pelas
sensações de pressão, contração, expansão, peso, luz. As
sensações (que são gerais e pertencem a todo o corpo) são um
elo entre as funções dos vários sistemas do corpo e da
consciência. Trata-se de um fenômeno global, terrestre.
Se a pessoa está saudável, as sensações surgem de estar no
Figura 10: A sensação: elo entre as
funções dos diversos sistemas.

momento e se desvanecem ao termino da experiência. Nas
doenças, a sensação vital se expressa consistente e
continuamente em cada parte do ser da pessoa, como uma sensação geral (a diarreia me dá
uma sensação de leveza no corpo).
6. Energia Vital: É o nível da energia vital, do campo mórfico primordial, que VITALIZA E
ORGANIZA a Vida (padrão de energia). A energia vital é a própria
vibração, presente tanto no mundo material quanto no imaterial.
Há vários padrões energéticos que são partilhados por várias
substancias, sem ser específica de nenhuma. A energia parece nos
unir a todo o universo e com outras coisas, seres e planetas. É nossa
herança comum, conectando substancias e organismos em vez de
diferenciá-los (Sankaram, 2010).
Figura 11: A Energia Vital
São padrões de energia vivenciados e partilhados por todos os
vitalizando e organizando a
reinos da Terra, inclusive o mineral. Embora todos os padrões de vida como um campo mórfico
energia sejam parte de uma fonte de energia universal comum, cada
ser tem seu próprio padrão, particular e específico de energia, sua própria assinatura, sua
própria canção. No sofrimento, os sintomas da energia vital só podem ser percebidos no nível
da sensação vital.

7. Sétimo nível – o cósmico: a vivência neste nível é do espaço que apoia o nível de energia, ou
que abriga o padrão de energia (Sankaram, 2010). É o vazio
no qual o padrão energético se manifesta. Esta base em si
não tem nenhum padrão de energia, mas o padrão de
energia se expressa nele. É o nível do vir-a-ser. Sem energia,
mas individualizado, circunscrito, mas sem forma, sem
padrão e sem movimento. Presente no momento logo antes
d Figura 12: O vir-a-ser: o padrão de
a
energia
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concepção e no momento logo depois da morte (quando o nível do Nome desaparece)
(Sankaram, 2010).
Trata-se do mundo das ideias, antes de qualquer manifestação – o instante imediatamente
antes e imediatamente depois das coisas acontecerem – esse intervalo prenhe de possibilidades
– o vazio fértil do palco do teatro imediatamente antes do drama começar e imediatamente
depois que ele termina. É o espaço limitado pelo tempo – imediatamente antes e
imediatamente depois do padrão de energia (Sankaram, p. 235). O estado de prontidão; o
silencio que preenche o intervalo entre duas notas musicais.
Este nível está no intervalo e é o elo entre o nome (nível I) e a energia (nível VI), o que torna o
espectro cíclico e não linear. Recordando: este nível forma a base para a energia se manifestar.

Desequilíbrios dinâmicos:
Sabemos que cada pessoa funciona, predominantemente, num
nível de consciência, e que o objetivo da terapia é conduzir o
cliente a uma consciência cada vez maior, tornando-o cada vez
mais livre para expressar e encontrar sua própria canção,
libertando-o das vozes que não são suas. Quanto mais próximo
do seu tumulto central, isto é, quanto mais ele entrar em
contato com o distúrbio vital, maior a probabilidade de
finalmente estar livre da canção que não lhe pertence. Em
nossa prática, esse processo pode levar apenas algumas sessões
(exemplo: o filho de M. Thereza) ou vários meses e até anos de
trabalho conjunto.
Com base nesse raciocínio, haverá uma maneira de identificar desde a primeira consulta, o nível de
consciência em que o cliente está ancorado e, a partir desse ponto, desenvolver um planejamento
Figura 13: níveis de consciência
terapêutico que seja mais eficiente? Imagino que sim – e essa
insatisfação com os resultados tem nos incentivado a buscar
novas abordagens, como o mapa desenvolvido por Sankaran. Vejamos o mapa:
Estudando o trabalho desse médico, observo que no nível do NOME (I), o cliente oferece pouca ou
nenhuma informação e as pessoas que vivem neste nível de consciência não costumam procurar
terapeutas.
No nível do FATO (II), o cliente utiliza a mente racional para observar o mundo, argumenta de forma
lógica e coerente e percebe seu sofrimento de forma racional e contextual,
tratando-o apenas como um fato (p. ex., a dor aguda no ventre). Neste caso,
é provável que a indução ao transe seja mais fácil a partir de uma ponte
somática, mas a abordagem psicoterápica exigirá um mergulho para se trazer
à tona uma sensação que ligue o fato a um nível mais profundo.
Os dois níveis anteriores (I e II) são nominativos e descritivos, baseados na
observação da mente racional; por isso, poucas informações significativas
Figura 14: O Fato consciência descritiva

podem nos oferecer, mas podem servir de base para conduzir nosso cliente a
uma percepção mais ampla de seu sofrimento. Os dois últimos (VI e VI) são
essenciais e tão gerais que seus efeitos só podem ser observados e

Março de 2012

8
percebidos nos níveis mais externos, como expressão das SENSAÇÕES VITAIS BÁSICAS, a saber:
EMOCÃO, ILUSÃO E SENSAÇÃO VITAL.
Cada um desses níveis indicam, respectivamente, os modos habituais de sentir emoção, imaginar e
experimentar-se (como sensação geral) nas diversas situações. É possível que a raiz do sofrimento
esteja na família de origem, numa vida passada ou na presença de obsessor. Por sintonia vibratória,
uma canção poderá atrair outras canções (energias intrusas) formando um complexo de experiências
condensadas.
•

EMOCÃO (PESSOAS SENSÍVEIS) – sofrimento percebido a nível emocional e pronta reatividade.

•

ILUSÃO (SISTEMA DE CRENÇAS) – relaciona-se à manutenção da vida e portanto, à competição
e sobrevivência.
• SENSAÇÃO VITAL (ESTRUTURA) – vivenciado como falta de
estrutura e apoio.
Pelo exposto, começaremos no nível da SENSIBILIDADE (EMOÇÃO) (III), a
sensação básica nos estados vegetais. Isto significa que qualquer que seja a
patologia, o sofrimento será percebido a nível emocional e a reatividade
será pronta. Trata-se de pessoas facilmente afetadas por condições do
ambiente em que vivem como temperatura, umidade, luz, etc., e por todos
os estímulos que afetam o crescimento das plantas.

São pessoas de natureza sensível e receptiva, afetada por várias coisas, e
podem reagir ou se ajustar a elas: “sou afetado ou sensível por...” diz o
cliente. Em suas queixas, de natureza mutante, estará sempre presente uma sensação emocional – seja
expressando uma ilusão, um sonho, em suas palavras, no modo como se vestem e escrevem. Sua
aparência geralmente é suave, emocional, sensíveis seus próprios sentimentos e aos sentimentos dos
Figura 15: O nível da Emoção e outros. Costumam utilizar roupas com padrões floridos, irregulares, o que
a consciência vegetal
se reflete também em sua escrita.
Tem como fatores causais, desencadeantes, o choque emocional ou físico (trauma), tensão ou ofensa.
Geralmente estes sintomas tem sua origem em traumas de vidas passadas, em que o personagem do
passado não conseguiu se desvencilhar da identificação com o plano físico. Como o personagem
passado ainda se encontra aprisionado no evento passado, induzirá o personagem atual a reagir. Essa
reação fará conexão com a emoção, como as duas faces da mesma moeda, como se formassem um
contínuum: se a sensação for de capturado, a ação será de movimento; se a sensação for de amarrado,
a reação será de liberdade; se a sensação for de bloqueio, a reação será de fluir. Com grande
probabilidade, se iniciará o processo terapêutico utilizando-se a ponte
emocional.
O nível das ILUSÕES (IV) tem sua base no reino animal, onde as molas
propulsoras são a competição e a sobrevivência, seu tema mais evidente. O
animal tem que manter sua vida e da espécie buscando alimento e
protegendo seu habitat e território, atacando e se defendendo e através da
sexualidade.
Pessoas cuja outra canção traz semelhança com a canção da luta pela
sobrevivência se apresentam competitivas e seus embates envolvem a posição de vítima e agressor, na
luta entre o mais fraco e o mais forte, onde um morre e o outro sobrevive. Seu tema comum é “Eu
Figura 16: O nível da Ilusões
e a consciência animal
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versus o outro”. Fala de sua queixa como se fosse uma entidade separada (se utiliza a 3ª. pessoa para
falar do sintoma), um outro que é mais forte do que ela, que ataca ou invade a pessoa, que o domina ou
suprime, que tira ou corta sua liberdade, etc. (Sankaram, p. 306). Isso porque o cliente está
expressando uma canção que não é sua, e sim de um personagem de vida passada que morreu
competido com outro personagem3, que pode estar funcionando no momento atual como um obsessor.
Se pudéssemos ver a imagem de seus campos, veríamos a aura dos dois personagens de vida passada
emaranhada na aura do personagem atual. Esse processo só é possível pela ressonância mórfica entre
eles.
Essas pessoas tem como necessidade fundamental, atrair a atenção para si. Fazem isso pelo modo
como se veste, como se expressam e pelo comportamento. São pessoas cheias animadas, vivazes e
calorosas com outras pessoas, apresentando facilidade de comunicação e expressão; às vezes, são
abruptas em suas ações e discurso.
Podem estar sempre alertas, mantem o contato visual e esperam uma reação da outra pessoa, sendo
muito rápidas na ação. Apresentam ótimos resultados em trabalhos que envolvam estratégias. Podem
ser muito ciumentos e fraudulentos para conseguir seus objetivos. Seus medos são o de ser
negligenciado ou desdenhado, de fracasso na competição ou da perda de atração. Qualquer desses
fatores pode ser desencadeante para a eclosão de sintomas.
A PONTE IMAGINATIVA pode ser a mais rápida para induzir ao
transe e trabalhar os sintomas. Lembro que a ilusão se constrói a
partir da sensação.
O nível da SENSAÇÃO VITAL (V) pertence inicialmente ao mundo
mineral, e tem sua base na sensação vital de estrutura. É
vivenciado pelos clientes como estrutura e apoio, começando pelo
sistema esquelético do corpo físico. Por ser a manifestação do
distúrbio interno da energia vital, essa sensação está mais vívida na
queixa principal do cliente, naquele sintoma que mais o incomoda. A queixa principal é onde a “outra
canção” está vibrando mais alto, onde pode ser mais claramente ouvida (Sankaram, p. 222). Na doença,
Figura 17: A estrutura Mineral – a
apresentará questões ligadas à falta ou perda de estrutura ou da
sensação vital
função.
Estas pessoas tendem a se apresentar de forma bastante organizada, seja em suas vestimentas,
caligrafia, modo de falar e estar no mundo. Assim como na matéria médica homeopática, as ações dos
minerais estão voltadas ao propósito de completar a estrutura ou conservar e manter a que se tem, as
pessoas com distúrbios da sensação vital reagirão do mesmo modo. São áreas de estresse ou fatores
desencadeantes as perdas financeiras ou do trabalho, rupturas no relacionamento ou fracasso no
desempenho. Seu contato com outras pessoas também costumam se limitar a estrutura e função: o pai
responsável e provedor, por exemplo.
Tanto a sensação vital anormal quanto o padrão da energia vital reprimido (nível V e VI) impedem a
vivencia das experiências no momento em que acontecem, provocando uma ilusão. Na terapia, a
exploração desse nível pode ser feita a través da pergunta “como se sente quando vivencia...
(determinada situação).
Abaixo, utilizamos um exemplo (Sankaram, p. 306) para sintetizar as atitudes das pessoas que se
encontram em diferentes níveis:
3

O “personagem coadjuvante”.
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IMAGINANDO UM FANTASMA, COMO O CLIENTE DE CADA NÍVEL DE CONSCIÊNCIA EXPRESSARIA SEU
SOFRIMENTO?
Nível V, da estrutura e sensação
“Será que sou capaz de me defender contra ele ou preciso de alguém?”
vital:
“Fiquei em pedaços” – “Fiquei sem ação” – “Senti medo”
Nível IV, das emoções:
Nível da ilusão:

(O cliente apresenta uma sensação específica)
O cliente descreve o fantasma, visualizando-o como se fosse mais forte e que deve
superá-lo.
Somente um dos dois sobreviverá.

Quanto no nível da ENERGIA VITAL é interessante notar sua manifestação no momento da concepção,
quando o Ator penetra na trama tecida pela herança familiar (campo mórfico familiar), construindo
assim o personagem. Parece-me que há aqui uma sinergia entre essas duas linhas de força – uma física,
terrestre, familiar e outra dos mundos espirituais.
Cada pessoa tem um gesto específico que é característico de seu padrão de energia. Sua expressão é
forma, movimento (que tem velocidade e direção), som (que inclui a música) e cor (que inclui a arte).
Só pode ser vivenciada dentro do próprio corpo, identificadas nas expressões da face, dos gestos
específicos das mãos ou do corpo. A experiência da energia se assemelha muito ao modo que a criança
vive o mundo: elas parecem estar muito mais em contato com seu padrão energético interno que os
adultos com seu raciocínio e intelecto (Sankaram, 2010).

Herança familiar
Para que pudéssemos existir no mundo físico, precisamos tomar a
vida de nosso pai e de nossa mãe. Talvez esse tenha sido o modo
encontrado pelo Ator para nos aproximarmos dos semelhantes,
desenvolvendo um anseio de ligação com eles e, com curiosidade,
apreciar conhecer o outro.
Esse movimento começa como amor entre o homem e a mulher,
quando provém de famílias diferentes. Por intermédio do novo
casal, essas famílias se aproximam e formam um clã, em cujas
fronteiras reina a paz (Hellinger, Conflito e Paz – uma resposta).
Figura 18: A presença da herança
Essas fronteiras são delimitadas pela presença de um campo de
4
familiar
consciência , em cujo interior esses seres se mantêm e se
movem5. Tudo que existe se inicia como um campo que gradualmente se condensa até se expressar
numa forma tangível – são os campos morfogenéticos6. Sua existência explica a capacidade de
aprendizagem da "Criação" e a interação entre a consciência e a matéria.

“No interior do campo cada um está em ressonância com todos. Ninguém e nada pode escaparlhe. Até mesmo o passado e os mortos continuam presentes e atuantes nele. Por isso, todas as
tentativas de excluir ou livrar-se de uma pessoa são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, o que
foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo. Quanto mais se tenta
eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado e em desordem até que
também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe.”
4
É o mesmo que campo mórfico ou campo da mente.
5
Na Doutrina Espírita se fala de Alma Grupo.
6
Morfo vem da palavra grega morphe que significa forma. Os campos morfogenéticos são campos de informação,
isto é, estruturas invisíveis que apresentam padrões de ordem necessários à manutenção da forma dos cristais,
plantas e animais, determinando inclusive sua forma e comportamento (Sheldrake, 1996).
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Registros no campo mórfico familiar, isto é, no campo da memória ancestral da família e da sociedade:
1.

Bloqueios do campo familiar ancestral
a. Ordens do sistema
i. Direito ao pertencimento
ii. Ordem de precedência
iii. Equilíbrio entre o dar e receber

As várias vidas da Alma
Como diz Yogananda, todo Ser quer ser feliz (ter uma existência boa).
Imaginemos uma pessoa no inicio de seu desenvolvimento na Terra, no
tempo das cavernas. A vida está cheia de perigos e certamente a morte
virá cedo. No mundo astral a pessoa se recordará de todas as sensações
agradáveis, de felicidade que experimentou, e que com a morte não
poderá mais usufruir. Isto a fará desejar retornar rapidamente à Terra
para gozar novamente aquelas sensações agradáveis.
Este processo é chamado a Roda do Samsara7, fruto do apego e da
aversão registrados no campo astral, os únicos geradores do carma.
O carma é apenas a lei natural da ação e reação. Se você plantar tomates, não queira colher abóbora.
Colherá tomates. Diz a Antiga Tradição que a Roda do Samsara deve rodar 3.000 vezes até que a
pessoa consiga estar liberta dos renascimentos.
Figura 19: a Roda da Existência

Obstáculos à cura:
1.
2.
3.
4.

Crenças muito arraigadas;
Uso CONTÍNUO de substancias PSICOATIVAS;
Pessoas que vivem apegadas (por excesso de defesa) a nível do nome ou do fato;
Apego excessivo a crenças limitadoras, como numa auto-hipnose;

O ser no Mundo
Imaginado uma forma para expressar graficamente a imersão do Ser8 na matéria, visualizei uma linha
vertical9 mergulhando num espiral de tempo seqüencial10, que representariam as várias famílias – os
ancestrais que nos precederam.
O próprio Ser possui um campo (mórfico) espiritual, que traria o registro de todas as incursões na
matéria, isto é, toda a bagagem acumulada ao longo da existência.
- Cada família é a materialização do campo mórfico a que está inserida, com todo poder advindo dos
ancestrais, representado pelas linhas horizontais. Se imaginarmos o Ser como o Ator, podemos chamar
de personagem a pessoa (o ego) que vivencia cada incursãona vida física. Poderemos representar
graficamente o personagem como o ponto de interseção entre linha vertical e horizontal.

7

Samsara (sânscrito-devanagari:
: , perambulação) pode ser descrito como o fluxo incessante de
renascimentos através dos mundos. (fonte: Wikipédia).
8
O Eu, o Espírito.
9
Ordenada.
10
Abscissa.
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Consideremos um plano e duas retas perpendiculares, sendo uma delas horizontal e a outra vertical. A
horizontal será denominada Eixo das Abscissas (eixo OX) e a Vertical será
denominada Eixo das Ordenadas (eixo OY). Os pares ordenados de pontos
do plano são indicados na forma P= (x,y) onde x será a abscissa do ponto P
e y a ordenada do ponto P.
A cada cruzamento, o personagem se abastece com o campo familiar e o
enriquece com sua presença, ampliando as possibilidades de novas
conexões. Lembramos que toda conexão se faz por ressonância mórfica, e
o próprio campo organizacional biológico11, que será o molde do corpo
físico12 a ser utilizado pelo Ser, também terá suas potencialidades ativadas
por ressonância com as necessidades do futuro personagem.

O Campo mórfico Familiar
Aos poucos, vai se formando uma rede de “n” conexões, onde tudo que
foi vivido fica arquivado na memória familiar e da alma: virtudes,
equívocos, alegrias, sofrimentos, bênçãos e maldições. O campo mórfico
inclui todos os seres que interferiram energeticamente nesse campo.

Figura 20: Campo mórfico do
ser mergulhando no campo
familiar.

Rupert Sheldrake fala que o próprio campo da forma (corpo físico) é estruturado por um campo mental
ou uma mente ampliada, que chamou de extended mind, em cujo interior os seres se mantêm e se
movem13. A existência desse campo fornece a explicação para os processos de transmissão de
informações (transmissão do pensamento, sincronicidade, etc.) das pessoas entre si e entre as pessoas
e os animais14 que estejam em sintonia vibratória. Esta seria uma explicação para a presença dos
sintomas dos ancestrais nas gerações futuras.
Como já vimos, no campo cada um está em ressonância com todos, e todos são incluídos, sempre
presentes e atuantes, inclusive os mortos e o passado. Por isso, as tentativas de excluir ou livrar-se de
uma pessoa fracassarão: “quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo
fica perturbado e em desordem até que também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe
cabe” (Hellinger, Conflito e Paz - uma resposta, 2005, p. Introdução 17).
Embora o campo mórfico seja local, a influência de um organismo em relação ao outro ocorre
independente das distâncias, por sintonia vibratória. Isso é igualmente válido para o campo mórfico
responsável pela atividade da mente: “os campos mórficos de atividade mental não são confinados ao
interior da nossa cabeça. Eles se estendem muito além de nosso cérebro por meio da intenção e da
atenção.” (Sheldrake, Morphic Fields And Morphic Resonance).
Ora, em um tal universo, a relação com o futuro é de abertura e possibilidade, mas a relação
com o passado é de influência causal com o que já aconteceu antes”. Acho, diz Sheldrake, “que
através da ressonância mórfica, esta espécie de efeito de hábito ou memória vem do passado.”
(Kayzer, 1998). Sheldrake conclui propondo que os “desejos que temos do que queremos no futuro

11

MOB – modelo organizador biológico, teoria desenvolvida por Hernani Guimarães Andrade, muito semelhante à
teoria da hipótese da causação formativa, desenvolvida por R. Sheldrake.
12
Herança dos pais.
13
Na Doutrina Espírita se fala de Alma Grupo.
14
O campo mórfico pode ser a razão que possibilita ao animal encontrar exatamente a planta de que precisa para
aliviar um sintoma físico, ou que um cão saiba quando seu dono está voltando para casa. Ver o livro de Rupert
Sheldrake Um cão sabe quando seu dono está voltando para casa.
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são muitas vezes tentativas de recriar ou reencenar lembranças do passado”. Esta possibilidade pode
vir a explicar a cura obtida pela Hipnoterapia Regressiva.
Também o processo telepático 15 pode ser explicado pela presença dos campos mórficos, que conectam
tudo e todos. Em grupos sociais onde a comunicação à distância é natural (por não disporem
de outro meio de intercâmbio), a telepatia é um meio bastante utilizado para a
disponibilização das informações a membros afastados (a solicitação mental de que ao voltar para casa,
traga o pão, por exemplo).

O processo de aprendizado
A existência dos campos mórficos explica a capacidade de aprendizagem da "Criação" e a interação
entre a consciência e a matéria. Esses campos conteriam a soma de toda a história e de toda a evolução
cósmica e pessoal; algo semelhante ao inconsciente coletivo de C.G. Jung.
“Os campos morfogenéticos trabalham imprimindo padrões que não são fixos para sempre, mas se
desenvolvem, e foram transmitidos por seus antepassados por um tipo de ressonância não local,
chamada de ressonância mórfica” (Sheldrake, 2005). Assim, “cada indivíduo simultaneamente escreve
sobre e contribui para a memória coletiva da espécie (...); os grupos sociais são igualmente organizados
por campos”. Jung (2000) observa que o inconsciente coletivo não deve sua existência a uma aquisição
pessoal: “os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto não foram
adquiridos individualmente”.
“Em vez de se reger por leis fixas, a natureza é essencialmente construtora de hábitos” (Kayzer, 1998).
Sherldrake (1996) completa: “herdamos uma grande quantidade de memória coletiva de nossos
ancestrais que remonta a tempos muito, muito antigos: hábitos corporais, emocionais, mentais e
culturais, incluindo os hábitos de nossas linguagens”. Esses hábitos estão sujeitos à seleção natural, e
quanto mais são repetidos, mais prováveis eles se tornam. Suas pesquisas comprovam, entre outras
coisas, o processo telepático, além de estudos profundos sobre memória, aprendizagem e a mente.
Memória ancestral (Campo Mórfico Familiar)
A consciência quântica é anterior à manifestação da mente individual no mundo fenomenológico
(Goswami, 2005).
Como já dissemos, personagens de vidas passadas que não conseguiram concluir sua jornada ao mundo
espiritual, podem estar sintonizados com personagens coadjuvantes, cuja presença pode estar
relacionada a uma terceira canção, com todos os sintomas relacionados a essa nova frequência.
Podemos chama-los por energias intrusas, e com
muita probabilidade funcionarão como parasitas
energéticos, podendo induzir o personagem atual a
estados alterados da consciência, descritos no CID-10
pela OMS sob o código F44.3.
Memória quântica individual (Ator)

15

Telepatia: forma de comunicação natural e comum entre as pessoas, especialmente aquelas que se conhecem bem
(sintonia vibratória). Há evidencias de que a telepatia é um meio normal de comunicação animal, como discutido no
livro Cães que sabem quando seus donos estão vindo para casa.
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Registros latentes na memória quântica do Ator16, aguardando o momento adequado para manifestarse como consciência quântica individualizada no
personagem17.
Figura 21: O ator
Somente a admissão desse campo comum permite compreender também os fenômenos manifestados
nas constelações familiares: por exemplo, que os representantes de (para) algum membro da família,
quando colocados em seu espaço relacional, de repente passam a sentir-se como aquela pessoa que
representam, embora nada saibam a seu respeito.
Seguindo um sintoma ao longo da linha do tempo – por exemplo, o abandono – sua origem,
invariavelmente, estará num fato real de dano à integridade física. Sendo assim, será necessário
encontrar essa primeira vez onde o sintoma se manifestou para que a cura seja permanente e não
ocorra uma metástase mórbida.
Abaixo apresentamos um quadro geral do que temos dito:
a. Como desequilibra?
i. Bloqueios de vida passada – processos anímicos
1. Traumas
2. Hangover
3. Postulados
ii. Energias intrusas (CID-10 F44.3)
1. Personagens coadjuvantes (Obsessores de vida Passada)
2. Obsessões “simples” (parasitas energéticos)
a. Oportunistas
b. Ovóides
c. Vírus e larvas astrais
b. Quem e quando desequilibra?
iii. O estresse pós-traumático (CID-10 43.0?) e o Pânico.
1. Situações e vivências somáticas (corporais), emocionais e/ou mentais semelhantes
ao evento capazes de despertar a memória passada: encontro com pessoas,
lugares, filmes, livros, idade cronológica, massagens etc.
2. Situações frequentemente estressantes, semelhantes ao evento traumático:
acidentes, experiência de quase morte, nascimento e parto, morte de alguém,
tragédias, problemas de adaptação às transições do ciclo de vida (CID-10 Z60.0) etc.
3. Debilidade orgânica como doença física, prejuízo das condições de sono,
alimentação, etc.
c. Para que?
iv. Hipótese: liberação do personagem aprisionado no passado e da energia intrusa.

Doenças do Ego e Sintomas
Este texto tem como objetivo uma visão crítica da sintomatologia mental provocadas por bloqueios no
campo mórfico de um sistema (campo energético da pessoa). Os bloqueios ocorrem por ressonância
mórfica e podem atrair energias intrusas para o sistema, gerando uma sintomatologia rica e muitas
vezes, de difícil tratamento.
16
17

O Ator é o Espírito ou Alma imortal, a Mônada quântica.
O personagem é outro nome para Ego, a pessoa encarnada.
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Lembro que o diagnóstico nosológico na psiquiatria é sempre subjetivo, porque de modo geral, se
baseia no comportamento do paciente diante da família e do médico, e não num diagnóstico
laboratorial objetivo, pois as alterações não são exclusivas de determinada patologia.
- O que cada um realmente deseja? Ter suas necessidades básicas atendidas, ser próspero e saudável,
ter uma mente clara, atenta e criativa, ser amado e amar, ter paz e alegria no coração. Sabemos que
cada pessoa já possui potencialmente todos esses valores.

Como adoecemos
Hipócrates (460-377 a.C.) afirmava que não havia doenças, mas sim doentes, sendo o homem uma
unidade vital dinâmica e terapêutica, inseparável do meio fisiológico e do meio cósmico, em contínuo
intercâmbio com o ambiente. A doença não seria um conjunto separado de sintomas, mas um
movimento fisiológico de todo o organismo na tentativa de retornar ao estado de equilíbrio.
Balint afirma que os fatores emocionais têm emocionais tem participação determinante na
problemática orgânica do paciente em mais de 70% dos casos.
Carl e Stephanie Simonton, pesquisadores do câncer desde a década de sessenta, afirmam, a partir de
suas pesquisas, que estresse emocional tem papel comprovado na etiologia (causa) do câncer,
sugerindo inclusive a noção de uma “personalidade cancerosa”, isto é, a existência de certos padrões
de comportamento presentes no estresse que contribuem substancialmente para o aparecimento do
câncer, da mesma forma como se sabe que outros tipos de comportamento contribuem de maneira
significativa para as doenças do coração. A doença é considerada como o resultado de mudanças nos
padrões de energia e as técnicas terapêuticas são conduzidas para primeiramente influir no sistema
energético do corpo etérico. Isso é observado pelos médicos homeopatas, que consideram haver uma
forma de adoecer – o chamado miasma cancerínico, caracterizado por:
“Uma percepção de caos que está saindo do controle em direção à destruição”, e uma sensação
de capacidade limitada de trazer a situação sob controle. A pessoa tem a atitude “de se esforçar
além da própria capacidade, fazendo um esforço sobre-humano para deixar o caos sob
controle,”... “com uma esperança de estabelecer o controle” (Sankaram, 2010, p. 278).

Sofrimentos básicos
Se buscarmos a origem do sofrimento humano, perceberemos que ele sempre esteve presente, sendo a
mola propulsora para o desenvolvimento do Ser. Se pegarmos o mito de Adão e Eva, encontramos um
Deus18 que, sabendo da curiosidade de sua criatura, o proíbe de comer do fruto da árvore do
Conhecimento. Certo que Eva comeria a maçã, e também que a daria a Adão. Se, quando questionados
por Deus, ao invés de esconderem-se, assumissem sua curiosidade e nus, tivessem se apresentado e
afirmado terem comido o fruto, talvez tudo tivesse acabado com boas gargalhadas.
Mas ficaram com medo da rejeição, de não mais pertencerem ao paraíso e a culpa os retira do que mais
desejavam: serem amados por Deus, gozando de sua presença.

18

Trata-se de um Deus pessoal.
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Para nosso estudo, consideramos que o sofrimento pode
se originar de qualquer uma das três manifestações do Eu
Superior19 SAT-CHIT-ANANDA, donde os núcleos básicos
de evolução se derivam. do qual todos os outros sintomas
se derivam.
Em SAT, que significa existência, temos o núcleo
manutenção da vida (Eros) e da morte (Tanatos),
expresso na necessidade de proteção e nas várias
expressões do medo de perder a vida. A cura se fará pela
confiança.
Em CHIT, que significa consciência, temos o núcleo do
saber, e da necessidade de pertencimento e do desejo de
Figura 22: O GRITO ( 1893 ) - EDVARD MUNCH
ser aceito, referindo-se também à manutenção das
relações sociais. Portanto este núcleo está relacionado ao sistema de crenças da pessoa. A cura se faz
no amor incondicional.
A terceira manifestação, ANANDA, se refere ao Transcendente ou Destino, onde observamos o
relacionamento com o espiritual (o desejo de que o mundo seja justo, segundo as próprias ideias) e a
culpa. A cura se faz na medida em que se aceita o mundo, o destino tal qual é.
Resumo dos três núcleos básicos de sofrimento:
NÚCLEO DA VIDA E DA MORTE

NÚCLEO DA CONSCIÊNCIA

Integridade ameaçada
Medo da morte
Ansiedade pela saúde
Medo do dano
Medo da pobreza
Medo do futuro

Identidade ameaçada
Não-pertencimento
Sentimento de abandono
Medo da rejeição
Carência afetiva
Insegurança

NÚCLEO DA
TRANSCENDÊNCIA
Sentido para a existência
Sentido de justiça
Culpa

Os Sintomas Mentais
Durante o processo terapêutico (na Hipnoterapia Regressiva) percebemos a dificuldade que o
personagem encontra para elaborar e integrar uma vivência traumática, principalmente se for seguida
de morte violenta. Uma experiência rejeitada não pode ser integrada, produzindo em seus
descendentes sintomas de confusão, medo, desconfiança e alienação. Esta observação também é feita
pelo físico Fritjof Capra20, que considera a doença mental (...) como resultante de uma falha na
avaliação e integração da experiência.
Imaginemos um personagem - Carlos, por exemplo – que morreu após uma sessão de tortura. Quando
o Eu superior (Ator) elaborar novo personagem para nova experiência no mundo físico – João, por
exemplo – tenderá a desenvolver sintomas do tipo “Síndrome do Pânico” cada vez que for exposto a
situações que possam provocar qualquer ameaça à sobrevivência ou à integridade do organismo.
O sofrimento de João será uma tentativa do Eu Superior (Ator) para a cura, integração e liberação do
personagem Carlos. Por isso, terapias fenomenológicas que estimulam lembranças de traumas através
19
20

O Espírito Universal; a Alma suprema.
O Ponto de Mutação.
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da indução de vivências visando sua exteriorização e posterior integração (principalmente situações de
ameaça à vida, como ferimentos, cirurgias ou experiências de quase afogamento), costumam ser
curativas.

Neuroses
As neuroses são distúrbios funcionais defensivos, provocados por agressões emocionais e desenvolvidos
para que a pessoa sinta-se minimamente confortável no mundo. O trauma pode ter acontecido em
qualquer momento da linha da vida da pessoa, assim como na infância, na gestação e antes da
concepção; pode estar registrada no campo mórfico familiar ou anímico.

Ansiedade, Angústia e Inquietação21
A ansiedade se caracteriza por um receio sem objeto ou relação
com qualquer contexto de perigo, ligado a uma causa
emocional. Apresenta-se como um nervosismo com tremores,
tensão muscular, transpiração, sensação de vazio na cabeça,
palpitações, tonturas e desconforto epigástrico, podendo
acompanhar-se do medo de que algo ruim possa acontecer a si
ou aos seus próximos.
A angústia é a dor da alma, que quer você de volta para o
caminho. Caracteriza-se por ansiedade intensa, acompanhada
de sintomas de opressão e ânsia no peito ou epigástrica;
envolve um sofrimento físico e uma agonia.

Figura 23: Angústia (A Mãe do Artista).
Pintado por David Alfaro Siqueiros

Na inquietação observamos um desassossego da mente que
leva a inquietude do corpo, que se mostra agitado e tenso. Pode
haver movimento dos olhos, das mãos e dos lábios, que se
contorcem. A pessoa pode mover-se de um lado para outro, e
não observa com clareza o ambiente a sua volta.

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) se caracteriza essencialmente por ideias obsessivas ou por
comportamentos compulsivos recorrentes. As ideias obsessivas são pensamentos ou impulsos que se
intrometem repetitivamente na consciência da pessoa, que tenta resistir-lhes, mas sem sucesso.
Embora a pessoa imagine tratar-se de seus próprios pensamentos, refere-se a eles como estranhos à
sua vontade e em geral desprazerosas. Os comportamentos e os rituais compulsivos são atividades
estereotipadas repetitivas, que não levam à realização de tarefas úteis por si mesmas. A finalidade mais
comum do comportamento compulsivo é a prevenção de algum evento objetivamente improvável,
frequentemente ligado a um sentimento de culpa.
As Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação ocorrem na presença de um acontecimento
particularmente estressante, ou de uma alteração particularmente marcante na vida da pessoa, e
desencadeiam consequências desagradáveis e duradouras, perturbando a capacidade de adaptação.
Dependendo da vulnerabilidade individual, os eventos comuns da vida22 também podem tornar-se
fatores de “stress” psicossociais, precipitando a ocorrência de um grande número de transtornos. Estes
transtornos podem ser considerados como respostas inadaptadas a um “stress” grave ou persistente,
21

Texto escrito com base no Código Internacional de Doenças – CID-10, da Organização Mundial de Saúde. 1996.

22

“Life events”: ingresso na Universidade e/ou no mercado de trabalho; casamento; nascimento dos filhos;
separação; mudança de moradia, de emprego, de cidade; morte, etc.

Março de 2012

18
na medida em que interferem com mecanismos adaptativos eficazes, entravando o funcionamento
social.
A reação aguda ao “stress” é um transtorno transitório que se manifesta logo após um “stress”
físico e/ou psíquico excepcional, geralmente desaparecendo em algumas horas ou dias.
Dependendo da vulnerabilidade individual, a pessoa pode sentir-se aturdida, desorientada, com
a mente estreita, atenção deficiente e dificuldade para integrar estímulos. São comuns os
sintomas neurovegetativos de ansiedade e pânico (taquicardia, transpiração, ondas de calor).
Pode haver uma amnésia parcial ou completa do episódio.
No estado de “stress” pós-traumático ocorre uma resposta retardada ou protraída a um evento
estressante (de curta ou longa duração) de natureza excepcionalmente ameaçadora ou
catastrófica, capaz de provocar sintomas evidentes de perturbação na maioria dos indivíduos.
A sensibilidade maior ao estresse geralmente é consequente à presença de nó energético provocado
por vivência traumática (geralmente morte) de um ancestral (vida passada), que, por ressonância
mórfica, se instala no campo mórfico do personagem atual. Os sintomas típicos incluem a revivescência
repetida do evento traumático sob a forma de lembranças invasivas, inclusive nos sonhos ou pesadelos.
A presença do bloqueio pode gerar um contexto de “anestesia psíquica” e de embotamento emocional,
de retraimento com relação aos outros, insensibilidade ao ambiente e de evitação de atividades ou de
situações que possam despertar a lembrança do trauma.
Transtornos de adaptação: trata-se de um sofrimento frequente no curso de um período de
adaptação a uma mudança existencial importante ou a um acontecimento estressante, que
geralmente impede o funcionamento e o desempenho social. O fator de “stress” pode afetar a
integridade do ambiente social da pessoa (luto, experiências de separação) ou seu sistema
global de suporte social e de valor social (imigração, estado de refugiado); ou ser ainda
representado por uma etapa da vida ou por uma crise do desenvolvimento (escolarização,
nascimento de um filho, fracasso em atingir um objetivo pessoal importante, aposentadoria). As
manifestações compreendem: humor depressivo, ansiedade, inquietude (ou uma combinação
dos precedentes), sentimento de incapacidade de enfrentar, fazer projetos ou continuar na
situação atual, assim como certa alteração do desempenho cotidiano.

Tristeza e Euforia
Transtornos do Humor (Afetivos) – nestes transtornos observa-se uma alteração do humor ou do
afeto, no sentido de uma depressão (com ou sem ansiedade associada) ou de uma exaltação. A
alteração do humor em geral se acompanha de uma modificação do nível global de atividade e a maior
parte dos outros sintomas são facilmente compreensíveis nesse contexto. Nestes transtornos é comum
a recorrência e podem estar relacionados com situações ou fatos estressantes.
Episódio depressivo: a pessoa apresenta rebaixamento do humor, redução da energia e
diminuição da atividade, com uma alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de
interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral a fadiga acentuada,
mesmo após um esforço mínimo. É comum apresentar problemas de sono e diminuição do
apetite, e mesmo nas formas leves, a autoestima e a autoconfiança podem estar diminuídas,
sendo frequente a ideia de culpabilidade e/ou indignidade. Pode acompanhar-se de sintomas
somáticos como lentidão psicomotora acentuada, agitação, perda de apetite, perda de peso e
perda da libido.
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Hipomania – caracteriza-se pela presença de uma elevação ligeira mas persistente do humor,
da energia e da atividade, associada em geral a um sentimento intenso de bem-estar e de
eficácia física e psíquica. Existe frequentemente um aumento da sociabilidade, do desejo de
falar, da familiaridade e da energia sexual, e uma redução da necessidade de sono; estes
sintomas não são, entretanto, tão graves a ponto de entravar o funcionamento profissional ou
levar a uma rejeição social. A euforia e a sociabilidade são por vezes substituídas por
irritabilidade, atitude pretensiosa ou comportamento grosseiro. As perturbações do humor e do
comportamento não são acompanhadas de alucinações ou de ideias delirantes.
Transtorno afetivo bipolar - Transtorno caracterizado pela perturbação recorrente do humor e
do nível de atividade da pessoa, podendo apresentar-se elevação (hipomania ou mania) ou
rebaixado (depressão). As pessoas que sofrem de episódios repetidos de hipomania ou mania
são classificados como bipolares. Na minha observação, este transtorno relaciona-se
diretamente com a presença de energias intrusas.
Transtorno hipocondríaco - As pessoas manifestam queixas somáticas persistentes ou uma
preocupação duradoura com a sua aparência física. Sensações e sinais físicos normais ou triviais
são frequentemente interpretados pela pessoa como anormais ou perturbadores.
Transtornos somatoformes - A característica essencial diz respeito à presença repetida de
sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica, apesar de os médicos
nada encontrarem de anormal e afirmarem que os sintomas não têm nenhuma base orgânica.
Se quaisquer transtornos físicos estiverem presentes, eles não explicam nem a natureza e a
extensão dos sintomas, nem o sofrimento e as preocupações do sujeito.
Neurastenia – uma das características é a queixa relacionada com a existência de uma maior
fatigabilidade após esforços mentais, frequentemente associada a diminuição do desempenho
profissional e nas tarefas cotidianas. São comuns as sensações de fraqueza corporal ou física e
um sentimento de esgotamento após esforços mínimos, acompanhados de um sentimento de
dores musculares e incapacidade para relaxar. É comum a presença de energias intrusas.

Medo e Pânico
Transtornos fóbico-ansiosos formam um grupo de transtornos nos quais uma ansiedade é
desencadeada exclusiva ou essencialmente por situações nitidamente determinadas que não apresente
atualmente nenhum perigo real, mas que são evitadas ou suportadas com temor. As preocupações da
pessoa podem estar centradas em sintomas individuais tais como palpitações ou uma impressão de
desmaio, que se associa a perda do autocontrole, medo de morrer ou de ficar louco. Neste caso, há
uma intima relação com bloqueios traumáticos registrados no campo mórfico pessoal ou familiar,
sendo bem indicada a Hipnoterapia Regressiva, que comumente produz a cura do sintoma.
A agorafobia se caracteriza pelo medo de deixar seu domicílio, medo de lojas, de multidões e de
locais públicos, ou medo de viajar sozinho em trem, ônibus ou avião.
As fobias sociais se caracterizam pelo medo de ficar exposto à observação atenta de outrem,
que induzem a evitar situações sociais, geralmente acompanhadas pela perda de autoestima e
pelo medo de ser criticado. Os sintomas físicos se manifestam por rubor, tremor das mãos,
náuseas ou desejo urgente de urinar, muitas vezes sendo abordado como se fosse o problema
principal. Os sintomas podem evoluir para um ataque de pânico, e se relacionam a traumas
marcados no campo mórfico pessoal ou familiar sofridos no passado em contextos semelhantes.
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As fobias específicas (isoladas) se limitam a situações altamente específicas tais como a
proximidade de determinados animais, locais elevados, trovões, escuridão, viagens de avião,
espaços fechados, utilização de banheiros públicos, ingestão de determinados alimentos,
cuidados odontológicos, visão de sangue ou ferimentos. Ainda que a situação desencadeante
seja inofensiva, o contato com ela desencadeia a lembrança de um trauma armazenado no
campo mórfico pessoal ou familiar.
O transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica) tem como característica essencial os
ataques recorrentes e imprevisíveis de ansiedade grave (ataques de pânico), acompanhados por
palpitação e dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sensações de irrealidade
(despersonalização ou desrealização). É comum o medo de morrer, de perder o autocontrole ou
de ficar louco.
Estados de transe e de possessão - Transtornos caracterizados por uma perda transitória da
consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio
ambiente. Aqui deve ser incluído somente o estado de transe involuntário e não desejado, excluindo os
oriundos de situações admitidas no contexto cultural, religioso ou terapêutico.

Psicoses
As Psicoses são consideradas distúrbios graves da personalidade, afetando profundamente seu
funcionamento e organização. Para os hipnoterapeutas regressivos, esse desequilíbrio ocorre por
sintonia vibratória (ou ressonância mórfica), que atrai a presença de energias intrusas23 para o campo
energético24 da pessoa. Neste caso, a mente do personagem atual torna-se profundamente afetada
pela(s) mente(s) intrusa(s) gerando desconexão consigo e com o mundo, alheamento, confusão de
tempo, espaço, delírios, etc. Há um abismo entre a saúde e a doença e a cura só será possível se a causa
for removida.
Transtornos psicóticos – estes transtornos se caracterizam pela ocorrência aguda de sintomas
tais como ideação delirante, alucinações, perturbações das percepções, e por uma
desorganização maciça do comportamento normal. Neste caso, não há evidência de uma
etiologia orgânica, mas é comum uma perturbação no campo mórfico familiar ou pessoal e a
presença de energias intrusas e/ou personagens (egos) do passado. Espera-se a cura completa
em poucos meses, frequentemente em algumas semanas ou mesmo dias. Pode estar associado
a acontecimento estressante ocorrido há uma ou duas semanas. É muito comum nos processos
obsessivos.
É comum encontra na base dos processos de dissociação e multiplicação do eu, a presença de
processo obsessivo ou de pseudo-obsessão (processo anímico) cuja intensidade pode levar a
pessoa a agir como se outras fosse outra personalidade ou com poderes estranhos, possuindo
um caráter amistoso ou hostil. Ao mesmo tempo em que alucina uma personalidade
visualmente, também a ouve falar. Vozes, alucinações visuais, influências, dissociações da
consciência corpórea, podem agrupar-se para formarem verdadeiras personificações.
A Esquizofrenia – em geral, se caracteriza por distorções do pensamento e da percepção, e por
afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade
intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo.

23
24

Herança familiar, pseudo-obsessão (processos anímicos) ou processo obsessivo.
Campo mórfico.
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Comportamentos e disfunções fisiológicas
Alterações do Apetite:
As alterações relacionadas ao aumento, diminuição ou capricho alimentar na maior parte das vezes
relacionam-se a experiências traumáticas que podem ter ocorrido a qualquer tempo e lugar.
Caso 1: Uma jovem não suporta abacates; quando pequena lhe era servido pela pessoa que cuidava
dela, apenas essa fruta. Caso 2: Uma senhora com problemas de perder peso, não abre a geladeira sem
procurar “algo gostoso para comer”; um ancestral25 - uma menina filha de uma serva – desobedeceu a
proibição de não comer as iguarias servidas ao patrão. Por isso foi trancada num lugar escuro até
morrer de fome.
Anorexia nervosa - Anorexia nervosa caracteriza-se por perda de peso intencional, induzida e
mantida pela pessoa, frequentemente relacionada a uma alteração da percepção da
autoimagem e/ou dificuldade de ingressar ou manter uma vida sexual adulta.
Existe comumente desnutrição de grau variável que se acompanha de modificações endócrinas
e metabólicas secundárias e de perturbações das funções fisiológicas. Os sintomas
compreendem uma restrição das escolhas alimentares, a prática excessiva de exercícios físicos,
vômitos provocados e a utilização de laxantes, anorexígeros e de diuréticos.
Caso 1: mulher jovem muito magra, que, ao ver-se no espelho, percebia seu corpo com formas
exuberantes e atraentes. No processo terapêutico, revive uma bela mulher que foi brutalmente
estuprada e morta.
Bulimia nervosa é uma síndrome que se caracteriza por acessos repetidos de hiperfagia26 e uma
preocupação excessiva com relação ao controle do peso corporal conduzindo a uma alternância
de hiperfagia e vômitos ou uso de purgativos. Neste caso, é comum a sensação de que lhe falta
algo, de que tem um vazio, além de uma alteração da percepção da imagem corporal.
Transtornos (não-orgânicos) do sono
Durante o sono, o corpo físico permanece adormecido e o personagem (Ego) utilizando seu envoltório
astral (que não necessita de descanso), se afasta mais ou menos do corpo físico, dependendo do grau
de consciência espiritual (fora do corpo).
Quanto aos sonhos: muitos são os sonhos reais, em que o Ego, ao se afastar do corpo, busca a
realização daquilo que mais deseja – encontrar um amigo, trabalhar, estudar, buscar resposta para
problemas difíceis, etc. Assim como os pesadelos, devem ser levados à sério como material útil no
processo de autoconhecimento.
Terrores noturnos - Constituem episódios noturnos de terror e pânicos extremos associados a
uma vocalização intensa, agitação motora e hiperfuncionamento neurovegetativo. A pessoa se
senta ou se levanta, com um grito de pânico e frequentemente corre até à porta como se
quisesse fugir; a lembrança do evento se existe, é muito limitada (reduzindo-se em geral a uma
ou duas imagens mentais fragmentárias). É mais comum em crianças e sua ocorrência está
associada à presença de energias intrusas no ambiente.

25
26

Ancestral de mesma linhagem espiritual é um personagem ligado ao mesmo Ator, à mesma Alma (vida passada).
Comer muito.
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Pesadelos - O pesadelo é uma experiência de sonho carregada de ansiedade ou de medo que se
acompanha de uma lembrança muito detalhada do conteúdo do sonho. Os temas giram em
torno daquilo que ameaça ou perturba o sonhador durante o tempo de vigília, como ameaças à
existência, à segurança ou à autoestima. É frequente que os pesadelos tenham tendência a se
repetir com temas idênticos ou similares.
Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica - As disfunções sexuais dizem
respeito às diferentes manifestações segundo as quais um indivíduo é incapaz de participar de uma
relação sexual, como ele ou ela desejaria. A resposta sexual é um processo psicossomático que pode
estar relacionado a múltiplas causas:
Identidade sexual do personagem atual;
Traumas vivenciados pelo ego (vida atual), por ancestrais (campo mórfico familiar) ou anímicos
(vivência passada);
Presença de energias intrusas no campo áurico.

Vivência:
Polaridades: equilíbrio entre o Ying e o Yang.

Ser e pertencer
O futuro nos trará essa profunda ética daquele que se comporta com a alegria do sentimento “de
pertencer”, sentindo a humanidade como sua família. Ramatís (Ramatís, 1964) prevê essa revolução na
consciência do homem iniciado pelos psicoterapeutas que “submergindo o indivíduo num estado de
transe introspectivo, o levará a regredir” fazendo com que o “o Homem comprove a pluralidade das
suas existências”, possibilitando a experiência extraordinária de compreender e aceitar seu destino e a
si mesmo e, consequentemente, ao outro e os outros. Abaixo, Fritjof Capra fala do pertencer:
“Talvez se possa dizer que, com frequência, nos sentimos órfãos; nos sentimos perdidos;
nos sentimos vagueando a procura de algo. Então, chega um momento, inexplicavelmente,
em que sentimos: “Agora eu estou em casa, este é o meu lar. E, eu faço parte de, eu não
sou órfão. Pertenço a...” Isso muitas vezes é explícito, mas ás vezes apenas implícito.
“Pertenço a todos os outros seres humanos.” Pertenço a todos os animais, pertenço às
plantas. E pertencer significa: estou em casa com eles, sou responsável por eles e para eles.
Veja bem, pertenço a eles tanto quanto eles pertencem a mim. Nós todos nos pertencemos
nesta grande unidade cósmica”.
“Se você realmente tem essa vigorosa experiência interior de pertencer, então,
implicitamente, você sabe que ela exige uma certa maneira de viver. A retidão moral
consiste em comportar-se como as pessoas se comportam quando pertencem
conjuntamente: como o membro de um lar”.
“O sentido de pertencer nos proporciona uma alegria sem limites. Aquilo que nos
proporciona alegria faz com que o desejemos mais e mais. “Sim”, dizemos a nós mesmos:
“meus relacionamentos com todos os outros devem jorrar desse sentido de pertencer.” E
assim, a nossa vontade - a nossa boa vontade - é ativada para nos comportarmos como
alguém se comporta em relação àqueles com os quais está unido por um forte vínculo de
pertencer”.
David Steindl-Rast, Pertencendo ao Universo
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O que são os Cinco Treinamentos?
27

A prática da mente alerta, como exposta pelo Thay , ajuda-nos a ter a plena consciência do que está
acontecendo.
A energia de que precisamos para reagir às situações de sofrimento,
mencionadas em cada treinamento, não é a do medo ou da raiva; é a
energia da compreensão e da compaixão. Não há necessidade de acusar
e condenar.
Aqueles que estão destruindo a si mesmos, suas famílias e a sociedade
em que vivem nem sempre o fazem intencionalmente. Sua dor e
solidão os dominam, e eles querem livrar-se delas. Precisam ser
ajudados e não punidos.
Figura 24: Mandala Tibetana
Os treinamentos para a mente alerta, a concentração e o discernimento
estão interligados. Praticar os treinamentos para a mente alerta
aumenta a concentração, e a concentração é necessária para o discernimento. A mente alerta é a base
da concentração, a concentração permite-nos olhar mais profundamente e o discernimento é o fruto
do olhar profundo. Quando estamos bem conscientes, podemos observar que, deixando de fazer "isto",
evitamos que "aquilo" aconteça.

Este tipo de discernimento não nos é imposto por uma autoridade exterior. É fruto da nossa própria
observação. Praticar os treinamentos para a mente alerta ajuda-nos, pois, a ser mais calmos e
concentrados e traz mais discernimento e iluminação, que tornam a nossa prática dos treinamentos
para a mente alerta mais sólida.

Primeiro Treinamento
Consciente do sofrimento causado pela destruição de vidas, comprometo-me
cultivar a compaixão e aprender meios de proteger a vida de pessoas, animais,
plantas e minerais. Estou determinado a não matar, não deixar que outros matem,
não tolerar qualquer ato de matar no mundo, em meu pensamento e no meu modo
de viver.

Segundo Treinamento
Consciente do sofrimento causado pela exploração, injustiça social, pelo roubo
e pela opressão, comprometo-me cultivar o amor, a bondade e aprender meios
de trabalhar para o bem-estar de pessoas, animais, plantas e minerais.
Praticarei a generosidade compartilhando meu tempo, minha energia e
recursos materiais com aqueles que estão necessitados. Estou determinado a
não roubar e a não ter em minha posse qualquer coisa que pertença a outra
pessoa. Respeitarei a propriedade alheia e impedirei que se aproveitem do
sofrimento humano e de outras espécies na Terra.

Figura 25: comprometome a ser gentil

Terceiro Treinamento
Consciente do sofrimento causado pela má conduta sexual, comprometo-me agir com responsabilidade
e aprender meios de proteger a segurança e a integridade de indivíduos, casais, famílias e da sociedade.
Estou determinado a não me envolver em relações sexuais sem amor e sem um compromisso a longo
Monge budista vietinamita, poeta e ativista dos direitos humanos. Em 1967 foi indicado ao Prêmio
Nobel da Paz por Martin Luther King. É o autor de mais de 60 livros. Mora em Plum Village, um centro
de meditação na França e viaja por todo o mundo conduzindo retiros na arte de viver em plena
consciência.
27
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prazo. A fim de preservar a minha felicidade e a de outras pessoas estou
determinado a respeitar meus compromissos e os alheios. Farei tudo que
estiver ao meu alcance para proteger crianças de abusos sexuais e
impedir a separação de casais e de famílias devido à má conduta sexual.

Quarto Treinamento
Consciente do sofrimento causado pela fala descuidada e pela
incapacidade de ouvir as pessoas comprometo-me cultivar a fala
Figura 27: comprometo-me a
amar de modo integro
amorosa e a escuta atenciosa a fim de levar alegria e felicidade a outras
pessoas, aliviando-as de seus sofrimentos. Sabendo que as palavras
podem gerar felicidade ou sofrimento, estou determinado a falar
honestamente, com palavras que inspirem autoconfiança, alegria
e esperança. Não divulgarei notícias sem ter certeza de que são
verdadeiras, não criticarei ou condenarei atos dos quais não
esteja seguro. Evitarei o uso de palavras que possam causar
divisão, discórdia ou que possam causar ruptura na família ou na
comunidade. Estou determinado a empregar todos meus os
esforços para reconciliar e resolver todos os conflitos, ainda que
pequenos.

Figura 26: Cultivando a fala amorosa e a
escuta atenciosa.

Quinto Treinamento
Consciente do sofrimento causado pelo consumo irrefletido,
comprometo-me cultivar boa saúde, tanto física como mental para mim,
minha família e para a sociedade praticando o ato de comer, beber e
consumir de modo consciente. Farei ingestão de produtos que preservem
a paz, o bem-estar e a alegria em meu corpo, em minha consciência, no
corpo da coletividade, na consciência de minha família e da sociedade.
Estou determinado a não ingerir álcool ou outro tóxico, alimentos ou
produtos que contenham toxinas tais como alguns programas de TV,
revistas, livros, filmes e conversas. Estou consciente de que prejudicando
meu corpo e minha consciência com estes venenos estou traindo meus antepassados, meus pais, a
sociedade e as futuras gerações. Trabalharei para transformar a violência, o medo, a angústia e a
confusão em mim e na sociedade adotando hábitos de consumo salutares para mim e para sociedade.
Compreendo que uma conduta adequada é importante tanto para a autotransformação como para a
transformação da sociedade.
Figura 28: Cuidado com aquilo
que me "alimenta"

Março de 2012

25

Lei de Afinidade e Sintonia:
Minha vida passou diante de mim... o que aconteceu foi que cada emoção que senti alguma vez
na vida, voltei a sentir.
E meus olhos me mostravam o modo básico com que aquela emoção afetava minha vida.
O modo como a minha vida tinha até então afetado a vida de outras pessoas...
Eu era a própria pessoa que tinha ferido,
e eu era a própria pessoa que ajudei a se sentir bem.
(Rinpoche, 1992, p. 135)

Sintonia vibratória:
Para haver sintonia vibratória é necessário um circuito ressonante 28 e um ajuste de frequência de
ressonância entre o emissor e o receptor. Explicando melhor: quando um campo energético (sistema
oscilante) é atingido por uma onda de frequência igual a uma das frequências próprias desse campo, se
produz uma sintonia vibratória.

Sistema A

Sistema B

O sistema B é capaz de
acolher a vibração de A
por apresentar uma das
frequências vibratórias
igual à onda do sistema
A.

Figura 29: Sintonia vibratória

Exemplo prático: Ana (sistema A) pensa com amor em Rodrigo (sistema B). Se Rodrigo tem afeição por
Ana, esse sentimento tende a aumentar na medida em que Ana pensa (nele).
- Neste caso, ocorre um reforço de intensidade da onda de vibração no sistema B, porque a onda do
sistema A é de igual à frequência à vibração da onda do sistema B.
No caso de Rodrigo não sentir nada por Ana, sua vibração amorosa não consegue se aproximar do
rapaz por falta de sintonia vibratória, retornando a Ana.
Sistemas em sintonia vibratória (quando a frequência do primeiro coincide com uma das frequências
próprias do segundo) tendem, como numa solução osmótica29, a transferir energia de um sistema
oscilante para outro. Um bom exemplo desse processo é quando um filho está doente. A mãe ou o pai
ao seu lado, em intenção de cura, projeta sua vitalidade para ele, facilitando um retorno à saúde muito
mais rápido. Também explica o imenso cansaço sentido pelas pessoas quando estão estressadas,
ansiosas, preocupadas, tristes, com medo, etc. Com os pensamentos e sentimentos confusos ou
negativos, abrem seu campo de proteção, perdendo vitalidade para pessoas que não conseguem
metabolizar a própria energia ou para parasitas ocasionais, que se instalam em seu campo mórfico.
Energias intrusas literalmente roubam sua energia para manterem-se no plano físico. Falaremos mais
sobre isso no texto correspondente.
28

Ressonante: que ressoa; que repete; que reproduz (sons); que repercute. Ressoar: Soar de novo; ecoar.
Osmose é o nome dado ao movimento da água entre meios com concentrações diferentes de solutos separados
por uma membrana semipermeável. É um processo físico importante na sobrevivência das células.
29

Março de 2012

26

Lei de Afinidade:
Recordando: o homem é um campo de consciência e tem por objetivo tornar-se cada vez mais
responsivo a todas as vibrações, das mais densas às mais sutis. Esse campo é constituído pela matéria
dos diversos planos [Átmico (Átomo Primordial), Búdico, Mental, Astral ou Emocional, e Físico (o mais
denso de todos)] e responderá àquelas vibrações que já “tem registro” em sua memória.
Desenvolvimento da consciência:
Vibração da
consciência B

Vibraçãoo
Campo A

Campo B

Desejo ou
aversão

Conhecimento

Percepção e
identificação
do objeto

Sensação
(agradável ou
dolorosa)

O conhecimento se faz
lentamente, a partir dos
estímulos vibratórios que
são percebidos pela
consciência (sintonia
vibratória). Só
conhecemos as
impressões que as
coisas provocam na
consciência, e não as
coisas em si.

Figura 30: desenvolvimento da Consciência

Acordado ou dormindo, o corpo mental está sendo construído, isto é, está em evolução todo o tempo,
bastando um só e fugaz pensamento para provocar uma vibração na consciência, afetando a substância
mental que a rodeia. Ao longo do tempo, a mente torna-se cada vez mais responsiva, isto é, os
envoltórios da alma vão se sutilizando e respondendo a cada vez maior número de vibrações: é o
processo de aprendizado.
Com um olhar atento, percebemos que a causa de todo o conhecimento, sentimentos e ações –
sorrisos, lágrimas, alegrias e tristezas, gargalhadas e gemidos, maldiçoes e bênçãos, elogios ou
censuras30 - é provocado pela fricção dos golpes exteriores na consciência. O resultado é aquilo que
somos31, o nosso caráter, e é ação do carma.
O corpo mental ondula com o pensamento, afetando outras
consciências.
Pensamentos bons
A atual faculdade para
expelem as partículas
responder às
de matéria grosseira,
vibrações dos
pensamentos que
e vice-versa.
chegam, dependem
diretamente da
categoria do material
com que se construiu
o corpo mental.

LEI DE SINTONIA VIBRATÓRIA
Figura 31: Lei de sintonia Vibratória
30
31

Swami Vivekananda. Karma Yoga – A Educação da Vontade. Ed. Pensamento
idem anterior.
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Cada pessoa é a única responsável pela vida que tem: por sintonia vibratória atraímos certas
vibrações que expulsarão as matérias mentais e emocionais de freqüência vibratória antagônica:
pensamentos puros e elevados são compostos por vibrações rápidas, e só podem afetar os graus
sutis da matéria mental. Os graus grosseiros permanecem insensíveis, porque não podem vibrar
com a rapidez necessária” (Besant, 1993).
Pensamentos puros → atraem partículas sutis de matéria mental, substituindo os de qualidade mais
densa.
Pensamentos baixos e maus → atraem partículas mais grosseiras, própria para sua expressão, lançando
fora os de qualidade mais delicada.
Quando se está em contato com pessoas cujo pensamento é mais delicado, suas vibrações mentais
atuam e despertam vibrações mais sutis no campo mental dos que estão à volta, facilitando a expulsão
da matéria mais grosseira presente em seus campos, mesmo que Seu pensamento elevado ainda não
seja compreendido. Esses Seres elevados auxiliam o desenvolvimento da humanidade, dissolvendo
delicadamente o véu de matéria que envolve a Presença do Amado que vive no germe de consciência.
O desenvolvimento da mente (da consciência) acelera quando se busca o bem e o bom em tudo que se
faz: leituras, filmes, amigos e locais, afastando tudo que possa atrair vibrações mais densas.

Para saber mais:
Transmissão do pensamento (Besant, 1993)
Acredito que a telepatia é normal e natural entre os grupos sociais de seres viventes. Ela permite-lhes
manterem-se “conectados” mesmo à distância. O fenômeno é comumente observado entre diversos
animais, principalmente domésticos, como cães e gatos, quando eles desenvolvem um apego com as
pessoas. Eu desenvolvi muitas pesquisas sobre cães que conseguem captar os pensamentos e intenções
de seus donos telepaticamente – inclusive de seu retorno ao lar. Alguns cachorros “sabem” mais de 10
minutos antes, ás vezes até meia hora antes, que seus donos estão chegando em casa (Sheldrake,
entrevistas151a.htm).
Pensamentos débeis e vacilantes, de forma indefinida e com pouca vitalidade, só causam trêmulas
vibrações na atmosfera do pensamento, aparecendo e desaparecendo de forma fugaz, sendo muito
improvável sua transmissão.

Forma pensamento
para poder ser transmitida
é necessário:






Claramente modelada;
Bem vitalizada;
Ter direção;
Forte para produzir uma reprodução de si
mesma.

Há dois métodos de transmissão:
1.

Primeiro modo de transmissão do pensamento: do mais sutil ao mais denso – físico.
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Neste caso, o pensamento “atravessa” os corpos mental, astral, etérico, fazendo vibrar a glândula
pineal32 do emissor, produzindo uma vibração no éter circundante; essas vibrações farão vibrar a
glândula pineal do receptor, seu duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental, atingindo a consciência
do receptor, se a glândula pineal do receptor
for sensível a essas vibrações produzidas pelo
emissor.
Consciência gera
um pensamento
Vibrações no
corpo mental
Cérebro
físico

Vibrações no
corpo astral
Vibrações no cérebro –
glândula pineal

Vibrações
no duplo
etérico

Vibrações no éter

Outro cérebro –
glandula

pineal

Por tantas voltas, esse tipo de transmissão está
sujeita a muitos erros. Mas a consciência pode
lançar diretamente o pensamento ao receptor,
via campo mórfico, envolvendo o campo
mórfico do receptor e transmitindo
diretamente o pensamento, evitando assim
tantas curvas (vide figura 33).
Para se conseguir projetar o pensamento desta
forma, a consciência do emissor já precisa estar

operando à vontade no plano mental, o que só
será possível quando a mente está mais
evoluída. Para isso é absolutamente necessário que se pense por conta própria, sem ser arrastado por
preconceitos e pela opinião pública.
Figura 32: transmissão de pensamento través dos vários corpos.

2. Segundo método de transmissão do pensamento: psíquico.

Criação
de
uma
forma
pensamento

Transmissão direta
dos pensamentos
via campo mórfico

Recepção direta
da forma
pensamento de A

Projeção do
campo mental

Fig. 6

Prática:
O Canto das vogais:
Trata-se de um método de meditação ensinado pelos índios Tupi, utilizando o som das vogais.
O método tem como objetivo a cura dos chakras e do campo áurico das pessoas. O som das vogais é
capaz de estimular cada chakra, purificando-os. Para isso se canta cada uma das vogais focalizando a
atenção e a vibração sonora no local correspondente a cada chakra,
32

Glândula pineal: pequeno órgão do cérebro, para a transmissão do pensamento.
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Se inicia com uma reverência ao Self, representado pelo Sol e à Lua, que representa o Ego. A palavra
IAÔ significa Sol em tupi guarani. A vogal I vibra no centro da testa e representa o Espírito. A vogal A
vibra no coração e significa amor. O som O vibra no plexo solar (região do estômago) e representa
nossa vontade.
Lua em tupi guarani é IAÊ e representa o ego encarnado. Tanto o I quanto o A vibram no mesmo local;
a vogal E (fechado) vai vibrar na garganta, sede do ego e todos os processos de inteligência e
criatividade.
Sente-se confortavelmente. Inspire e expire profunda e conscientemente por três vezes. Como esse é
um exercício de presença, focalize sua atenção num ponto à sua frente e mantenha os olhos abertos
durante todo o exercício.
Imagine um grande sol dourado que parte do centro do coração e se expande, formando um grande
disco solar que o envolve e cura. Mantendo essa imagem, inspire profundamente e cante cada uma das
vogais pausadamente formando a palavra IAO, por três vezes. Esse canto produz o alinhamento com o
Espírito, desfazendo os bloqueios que o impedem de manifestar-se plenamente na matéria.
O segundo passo é cantar o nome da Lua. Imagine o disco dourado da Lua dourada de cura (não a
prateada), a envolvê-lo, promovendo a cura do ego. Mantenha essa imagem, inspire profundamente e
cante cada uma das vogais pausadamente formando a palavra IAE, por três vezes. Esse canto produz o
alinhamento do Espírito com o Ego, desfazendo os bloqueios emocionais e mentais que impedem o
personagem de cumprir os altos fins de sua existência.
O terceiro canto atua no corpo físico, que é constituído pelos elementos terra, água, fogo e ar. À cada
um desses elementos corresponde um dos chakras ligados à vida na Terra.
Começamos pelo chakra situado na base da coluna vertebral, o chakra básico, representado pelo
elemento terra. A vogal correspondente é o î fechado, como do francês pure, de puro. Entoe a vogal
vibrando o som î a partir dessa região. O objetivo é purificar todo elemento terra presente no nosso
corpo: ossos, músculos, sais minerais, etc. Repita esse som por três vezes (ou tantas quantas forem
necessárias). Ativa o sistema imunológico e todas as funções vitais do organismo.
O segundo som vibrará na região do segundo chakra, que fica no baixo ventre. Tem o som da vogal U. É
responsável pelas águas do nosso corpo, inclusive pelas emoções. Cante-o por três vezes, ou sempre
que se sentir perturbado emocionalmente. Acalma os humores tanto físicos como emocionais.
O terceiro som é o Ô que é o som do terceiro chakra e se localiza no plexo solar. Ativa a vontade,
alinhando-a com a vontade divina. Cantá-lo por três vezes ou sempre que se sentir preguiçoso,
indolente, desanimado, sem forças, etc.
Repetir o canto da vogal do coração, o A, que representa o elemento ar, e é responsável pela
capacidade de amar e estabelecer relações de simpatia e compaixão pelos que nos cercam. Repetir o
som por mais três vezes e sempre que sentir necessidade. Nesse momento, essa vogal pode ser
cantada de várias formas, formando acordes melodiosos.
Finalmente, o chacra que nos liga ao céu, e se localiza a mais ou menos um palmo acima de nossa
cabeça. Seu som é o som do silêncio e pode ser cantado de olhos fechados.
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Fundamentos Científicos
Introdução à Psicobiologia da Comunicação Mente-Corpo (transdução de informação).
Conceito de Memória, Comportamento e Aprendizagem Dependente de Estado na Cura Mente-Corpo e
Hipnose.
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