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RESUMO 

A Programação Neurolinguística é a arte e a ciência da excelência das qualidades pessoais, 
representa uma atitude mental e uma maneira de ser/estar no mundo.  
Para a Física quântica, o ser humano é composto de energia. Tudo no mundo vibra e oscila criando 
uma identidade frequencial. 
A terapêutica em Programação Neurolinguística pode atingir a excelência através do entendimento da 
expressão do corpo quântico, pois sentimentos e pensamentos são, na sua essência, apenas energia 
em movimento. 
Este trabalho tem o objetivo de ampliar a visão do corpo sob o olhar da Física quântica, enquanto 
homem vibracional e suas dimensões energéticas, colaborando com os profissionais de saúde na 
aplicação das teorias quânticas em Programação Neurolinguística. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Programação Neurolinguística, Medicina Quântica Vibracional, Corpo 
Quântico.  
 

 

 

ABSTRACT  

Neurolinguistic Programming is the art and science of excellence of personal qualities, it represents a 
mental attitude and a way of being / being in the world. 
For Quantum Physics the human being is composed of energy. Everything in the world vibrates and 
oscillates creating a frequency identity. 
Therapy in Neurolinguistic Programming can achieve excellence through the ability to understand the 
expression of the quantum body, because feelings and thoughts are in essence just moving energy. 
This work aims to broaden the view of the body under the eyes of quantum physics as a vibrational 
man and its energetic dimensions, collaborating with health professionals in the application of 
quantum theories in neurolinguistic Programming. 
 
 
KEY WORDS: Neurolinguistic Programming, Vibrational Medicine, Quantum Body. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

"Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa 

biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente 

bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles.” (CHOPRA, 2015, 

p. 23). 

Atualmente fala-se muito a respeito da cura quântica, da energia quântica, da 

mente quântica, do poder da mente e da capacidade que o ser humano tem de 

mudar sua vida e ser responsável por suas atitudes, sentimentos e pensamentos, 

que serão capazes de trazer um novo resultado. A principal ideia da cura é que o 

corpo humano tem a capacidade natural para curar-se.  

Um corpo doente é um corpo que está em desequilíbrio. Neste mesmo 

entendimento, Lipton (2007, p. 5) defende, em A Biologia da crença, que: 

 

[…] em vez de ser controlada por nossos genes, nossa biologia é controlada 
pela nossa mente. Tudo começou quando eu estava pesquisando os 
mecanismos que controlam a fisiologia e o comportamento das células. De 
repente, percebi que a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico 
e energético em que ela se encontra, e não pelos genes. Os genes são 
meros modelos moleculares utilizados na construção das células, dos 
tecidos e órgãos. O ambiente funciona como uma espécie de “empreiteiro”, 
que interpreta e monta as estruturas e é responsável pelas características 
da vida das células. Mas é a "consciência" celular que controla os 
mecanismos da vida, e não os genes. 

 

A Programação Neurolinguística (PNL) vem sendo desenvolvida desde a 

década de 70 por Richard Bandler e John Grinder, que se basearam principalmente 

na neurofisiologia, na psicologia e na linguística, revelando a gramática oculta de 

pensamento e ação. Também pode ser conceituada como programação para novos 

padrões neurológicos através da linguagem verbal e não verbal. Portanto, “todo o 

comportamento nasce dos processos neurológicos da visão, audição, olfato, 

paladar, tato e sensação” (O’CONNOR, 1995, p. 21), usando então uma linguagem e 

um sistema de comunicação gestual ou não verbal para ordenar os pensamentos e 

comportamentos na comunicação, a fim de produzir resultados.  

A estrutura da prática da PNL ou os quatro passos principais são: os 

pressupostos (crenças), habilidade de Rapport (empatia nas relações), habilidade de 
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obtenção de informações (metamodelo – sendo um conjunto de padrões de 

linguagem e de perguntas que ligam a linguagem à experiência) e padrões técnicos 

para mudanças (níveis neurológicos, estado atual para o estado desejado). 

Pressuposições são crenças que dão suporte a um determinado conhecimento. As 

crenças são o principal norteador da vida, porque direcionam e criam uma realidade, 

uma generalização que se torna um princípio operacional, o funcionamento das 

coisas, e essa é a realidade que se apresenta.  

Segundo Rocha (2009, p. 26): 

 

 O corpo contém a história de cada indivíduo e é o corpo que também torna 
possível um sujeito com intenção e presença. Estar presente leva à 
consciência e a consciência permite que o corpo se torne um corpo vivo, um 
corpo humano, um corpo no mundo, com consciência do mundo por causa 
do corpo. Corpo como forma de presença no mundo, pois a presença se 
vincula ao comportamento e à consciência. Logo, consciência e corpo não 
estão separados.  
 

Ainda segundo o mesmo autor, relaciona-se imaginação a comportamento a 

crença, apud Freire (1997) em: 

 
Para o ser humano, não basta fazer, é preciso compreender (fazer em 
pensamento). [...] No brinquedo simbólico, na sua construção imaginada e 
corporificada, a criança vive e representa um sem-número de relações. 
Saltar um rio largo, atravessar uma ponte estreita, repartir a comida feita, 
são atividades que materializam, na prática, a fantasia imaginada e que 
retornarão depois da prática em forma de ação interiorizada, produzindo e 
modificando conceitos, incorporando-se às estruturas de pensamento. (p. 
45). 
 

O sentimento, a emoção, a crença e os comportamentos incorporam-se no 

corpo, e são o próprio corpo; neste sentido todo corpo é emoção e inteligência. 

 
Entre essência e existência, ou a razão e o sentimento. O cérebro não é o 
órgão da inteligência, mas o corpo todo é inteligente; nem o coração, a sede 
dos sentimentos, pois o corpo inteiro é sensível. O homem deixou de ter um 
corpo e passou a ser um corpo. (FREITAS, 1999, p. 62). 

  

De acordo com Inforsato e Fiorante (2010, p. 136), o paradigma que entra em 

crise é o trato com o corpo. Pois é no final do século 20 que o homem descobre que 

“é” um corpo, e não que “possui” um corpo, apud MOREIRA (1998, p. 143). 
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Dentro dessa concepção, o corpo passa a ter um novo tratamento que supera 

a visão dicotômica (dual/separada) e mecanicista, herdada do paradigma 

estruturado por Newton e Descartes, predominante nos últimos séculos, e que, nesta 

época, tem sido questionado tanto pela Educação quanto pela Ciência, 

caracterizando aquilo que se convencionou chamar de crise de paradigmas, apud 

Capra (1988, p. 28). 

Segundo Xavier (2012, p. 2), a Física quântica – ciência que estuda o mundo 

e seus fenômenos em nível microscópico – reforça a ideia de que a nossa realidade 

é diretamente modificada pelo que pensamos e pelas ondas de energia que 

emanamos com esses pensamentos. Considera-se que um pensamento positivo, 

quando emanado em alta frequência, carrega um “pacote de energia” muito maior, 

devido à sua frequência de vibração. A frequência da informação cria um padrão 

vibratório levando a um resultado. A frequência vibratória desempenha um papel 

importante na criação da realidade, pois permite que a energia se expresse em 

qualquer forma, incluindo moléculas, átomos, planetas, estrelas, vida biológica, 

saúde, doença, harmonia, desarmonia, criando dessa forma uma assinatura de 

energia única. 

Cabe aqui a grande reflexão: o novo olhar do e para o corpo, enquanto 

homem vibracional e suas dimensões energéticas na terapêutica em PNL, 

correlacionando Fenomenologia da percepção com Física quântica com Medicina 

tradicional chinesa (MTC). 

 

Entende-se por Fenomenologia da percepção: 

[...] uma metodologia e corrente filosófica que afirma a importância dos 
fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos – 
tudo que podemos saber do mundo resume-se a esses fenômenos, a esses 
objetos ideais que existem na mente, cada um designado por uma palavra 
que representa a sua essência, sua "significação". Os objetos da 
Fenomenologia são dados absolutos apreendidos em intuição pura, com o 
propósito de descobrir estruturas essenciais dos atos (noesis) e as 
entidades objetivas que correspondem a elas (noema). 
(FENOMENOLOGIA…, 2017). 
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DESENVOLVIMENTO  

 

Para O’connor (2016, p. 7), um dos pressupostos da PNL é que “a mente e o 

corpo formam um sistema e são expressões diferentes da mesma pessoa”. Existe 

interação e influência, pois, quando se muda a mente, muda-se o corpo, o que por 

sua vez modifica pensamentos e sentimentos. Os pensamentos afetam 

instantaneamente a tensão muscular, respiração e sensações. Estes, por sua vez, 

afetam os pensamentos. Quando se aprende a mudar um deles, aprende-se a 

mudar o outro. Bandler, psicólogo, e Grinder, professor de linguística, começaram a 

estudar vários casos de pessoas com fobia e observaram que elas pensavam no 

objeto do medo como se estivessem vivendo a experiência no momento, e as 

pessoas que se curaram de fobias pensavam como se a experiência fosse de outra 

pessoa. Nessa perspectiva, Dr. Erickson observou que os pacientes, ao lembraram-

se de pensamentos e sensações, entravam em um estado semelhante ao transe, 

explicando então a influência da linguagem e do comportamento e como esse corpo 

se expressava. 

Para a PNL, os seres humanos não são responsáveis pelo pensar em seu 

âmbito total, uma vez que não se pode ter controle disso conscientemente, o que 

deve servir como base para se crer que aquilo em que se acredita no inconsciente 

pode ser mais forte e nortear o comportamento. 

 
A PNL utiliza a palavra “inconsciente” para significar qualquer coisa que não 
está na consciência do momento presente. A mente inconsciente é 
composta de todos aqueles processos mentais que continuam sem nosso 
conhecimento. A frase “mente inconsciente” é uma nominalização. O 
inconsciente não é uma coisa e sim um processo. Ele lida com todas as 
profundas funções de sustentação da vida e com todos os processos de 
pensamentos que irrompem na mente consciente como bolhas estourando 
na superfície de um lago. A mente consciente é aquilo de que temos 
consciência, mas, como o mar, ela tem profundezas ocultas que a 
sustentam. (O’CONNOR, 2016, p.10). 

 

Segundo a visão de Einstein citada por Gerber (2007, p. 29), numa 

comparação entre Medicina convencional e Medicina vibracional, para a Medicina 

vibracional o corpo é um sistema dinâmico de energia, onde o espírito e a mente são 
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as fontes da consciência, operadores do cérebro-biocomputador, por isso sugere-se 

um tratamento com diferentes formas de frequências de energia. 

  

 

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO ENTRE MEDICINA CONVENCIONAL 
 E MEDICINA VIBRACIONAL  

FONTE: GERBER, Richard. Um guia prático de Medicina vibracional. 
Cultrix, 2001. 

 

Segundo GERBER (2007, p. 407), “A medicina vibracional ou energética 

encontrou validação na ciência moderna graças à visão einsteiniana da matéria 

como energia”, pois ele considera os seres humanos a partir de “uma perspectiva 

dimensional superior, de acordo com a qual eles são formados por diversos campos 

de energia contidos um no outro”. 

 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de visão 
minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência 
não poderiam dizer nada. O universo da ciência é construído sobre o 
mundo-vivido e, se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 
exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos, primeiramente, 
despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda. 
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 3). 
 

Se a vivência, comportamentos e vibrações fazem realidade; ao se pensar em 

quantas realidades existem, é possível entender que a realidade é um instante 

presente, e o ato de observar muda a realidade. A cada novo olhar ou a cada 
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repetição de padrão desse olhar, quem observa muda ou não a realidade. Se o 

observador cria a realidade, os pensamentos e as emoções afetam o mundo físico, o 

paradigma então é: o homem vibracional e as dimensões energéticas.  

 

No exato instante em que todas as ciências aprofundarem os 
conhecimentos sobre a anatomia energética da qual toda a natureza é 
composta, a humanidade dará um salto e finalmente conseguirá explorar 
muito mais suas verdadeiras capacidades GERBER (2007, p. 405). 
 

Considerando a anatomia energética, cada pessoa tem uma identidade como 

frequência, que é a resultante de todas as energias do corpo físico, emocional, 

mental e espiritual. Toda essa energia circula fisicamente como informação através 

da matéria (hormônios, enzimas e outros), da condução elétrica celular (neurônios e 

músculo cardíaco) e da dissipação de calor. Esse sistema energético-informativo 

(sistema energético é igual a estruturas/corpo físico + corpos sutis = pensamentos, 

sentimentos e emoções); portanto, ao sofrer simultaneamente a ação de uma 

informação, ou seja, dessa energia informativa, determina o que sou e como sou, é 

composto por estruturas especializadas e formações anatômicas responsáveis por 

toda a nossa regulação de vida interna e externa. Isso pode acontecer de forma 

harmônica (saúde) ou desarmônica (doença) e está sujeito rigorosamente ao padrão 

energético (repetição contínua de uma energia) de cada um. Se a memória celular 

com informação de saúde é ativada, manifesta- se saúde. 

Para Goswami (2006), a vida é quântica, pois o homem representa um 

conjunto de várias formas de energia. No corpo humano, encontram-se energia 

mecânica (química, térmica e sonora), eletromagnética (elétrica, magnética e 

luminosa) e quântica (condensada, nos quarks; livre, nos léptons). Até um tempo 

atrás, acreditava-se que átomo era a menor parte da matéria; composto 

principalmente por prótons, nêutrons e elétrons, era considerado então um tipo de 

partícula da matéria. As características das partículas são: prótons, carga elétrica 

positiva e uma massa unitária; nêutrons, sem carga elétrica, mas com massa 

unitária; elétrons, carga elétrica negativa e quase não possuem massa. A massa de 

um elétron é muito inferior às massas dos prótons e dos nêutrons e foi por isso que 

estudiosos suspeitaram que essas partículas nucleares fossem compostas por 

outras. 
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Segundo Xavier (2012, p. 1), o físico alemão Max Planck é considerado o pai 

da Física quântica. Planck propôs que a energia existe na natureza de forma 

quantizada, em pequenos “pacotes” chamados de quantum. A energia 

eletromagnética é a energia proveniente da radiação eletromagnética. Essa radiação 

é composta de ondas, como ondas de rádio e luz visível, que se movem na 

velocidade da luz. A radiação eletromagnética provoca tanto os campos elétricos 

quanto os magnéticos, e apenas uma pequena parte do campo eletromagnético é 

visível. Essa parte do espectro eletromagnético é conhecida como o espectro visível. 

A energia eletromagnética era considerada apenas como onda e passou a ser 

entendida também como partícula, os fótons. Fóton é a partícula elementar 

mediadora da força eletromagnética. O fóton também é o quantum da radiação 

eletromagnética (incluindo a luz). “Em contrapartida, as partículas, como o elétron, 

por exemplo, também exibem comportamento ondulatório, ou seja, um elétron é na 

verdade uma dualidade onda-partícula, e não apenas uma partícula elementar”. 

Elétrons irradiam energia na forma de fótons quando acelerados. O que define se o 

elétron será uma onda ou uma partícula é o observador. O papel do observador e 

sua interação e influência no que está sendo observado reflete o Princípio da 

Incerteza (não tem como observar sem interferir). 

As ondas são pulsos energéticos que se propagam no espaço transportando 

energia sem matéria. Elas podem ser de dois tipos:  

a) Ondas mecânicas – quando precisam de um meio material para se propagar, 

por exemplo: uma pedra jogada no lago, uma corda de violão vibrando. 

b) Ondas eletromagnéticas – podem se propagar no vácuo. Exemplos: as ondas 

de rádio, de TV, celulares, internet, ultrassons, micro-ondas, raios X, entre 

outros. 

A matéria e a consciência não podem mais ser separadas da realidade. O 

físico Amit Goswami apud Liimaa (2011, p. 206) ressalta que “É a consciência que 

determina o colapso de onda de possibilidades, percepção que ele chamou de 

janela visionária”. Dessa forma, “A consciência é a realidade última, que contém 

todas as possibilidades e da qual tudo emerge, inclusive a realidade”. Acreditar é 

racional, o querer é a consciência não local. A consciência não é uma experiência 

psíquica isolada: ela interage com outras consciências em vários níveis. Assim, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elementar
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_eletromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_quanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
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LIIMAA (2011, p. 209) escreve que “As experiências realizadas com conexões 

quânticas não locais apontaram claramente para a interconexão entre os cérebros”. 

A consciência parece semelhante à realidade quântica. Ela está em toda parte e não 

está em parte alguma. Se centrada em seu referencial corpóreo, ela assume a 

individualidade de partícula. Mas, se se despoja de qualquer referencial, passa a 

agir como se fosse onda. Assim, a consciência se comporta como partícula ou como 

onda: tudo depende do ponto de vista selecionado pelo observador. 

Goswami (2006) postula que a conexão instantânea entre os objetos 

quânticos ocorre, não no domínio da realidade física, mas no domínio da realidade 

transcendental. E afirma que a consciência “é o meio que produz o colapso de onda 

de um objeto quântico tornando-a uma partícula imanente no mundo da 

manifestação”. 

No século 19, o físico russo Georges Lakhovisky lançava a seguinte teoria: 

cada componente da célula deveria oscilar a uma frequência específica, para manter 

a sua função normal e assim manter-se saudável. A doença seria a alteração da 

frequência de um ou mais dos componentes celulares. Georges construiu um 

aparelho emissor de múltiplas ondas, que gerava um campo eletromagnético 

harmônico para reorganizar a frequência saudável das células do corpo humano. 

Ainda segundo Lakhovisky apud Felippe Jr. (2015), a vida nasce da radiação, a vida 

é mantida pela radiação e a vida termina pelo desequilíbrio oscilatório. Quando 

descreve sua visão sobre o câncer, retrata que: 

 

[…] quando um grupo de células é atingido por forte estresse interno (dentro 
do corpo) ou externo (fora do corpo – ambiental), químico, físico ou 
biológico, elas começam a sofrer e lentamente caminham para um estado 
de alta entropia e baixo grau de ordem-informação; isto é, um ‘estado de 
quase morte’. (Felippe Jr., 2015, p. 1).  
 

Nesse momento, são colocados em ação mecanismos anciãos de 

sobrevivência celular, justamente aqueles que mantiveram vivos os seres humanos 

durante os 3,8 bilhões de anos de evolução. Dessa forma, esse grupo de células em 

“estado de quase morte” e carne da nossa própria carne começa a se multiplicar 

simplesmente para sobreviver e – de fundamental importância – manter o seu 

patrimônio mais precioso, a sua identidade: o genoma. Não são células malignas, 

são células em vias de morrer lutando para sobreviver. 
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Para Goswami (2006), a Medicina vibracional ou Física quântica entende que 

“somos luz congelada, seres de luz”. Ao estudar os biofótons, essa conclusão se 

firma ainda mais, pois: “bio” refere-se aos fenômenos relacionados à vida, e “fótons” 

representam as menores quantias possíveis da existência de luz no universo, sendo 

eles os elementos responsáveis por operacionalizar as interações eletromagnéticas 

entre a luz e a matéria. Pode-se dizer, então, que biofótons são “luzes emitidas pelos 

organismos vivos” ou uma radiação eletromagnética coerente e ultrafraca, capaz de 

modular as atividades fisiológicas das células vivas e dos sistemas vivos de ordem 

superior.  

A partir desse ponto de vista, os biofótons são pacotes de ondas que contêm 

valor informacional, o qual é revelado pelos seus efeitos regulatórios sobre os 

sistemas vivos, que são, justamente, os receptores das mensagens transportadas 

pelo biofótons. Os biofótons têm um importante e decisivo papel nos processos de 

comunicação e integração entre as células e tecidos celulares, sendo eles os 

portadores de energia (quantum) e das informações necessárias à ocorrência 

dessas interações. Ainda segundo o mesmo autor, sentimentos e emoções são 

vibrações, energia, informações que se manifestam no corpo humano como ondas 

eletromagnéticas (biofótons) de determinadas frequências (ou comprimentos de 

onda), carregam informação sem matéria. Temos, basicamente, apenas dois tipos 

de emoção: medo e amor. As demais emoções são derivadas do medo (como raiva, 

pessimismo, estresse, desconfiança, depressão, tristeza, ciúme, agressividade, 

preconceito, julgamento, controle) e do amor (como alegria, otimismo, relaxamento, 

confiança, paz, aceitação, liberdade, caridade)  

Para elaborar a Tabela de Consciência, Dr. Hawkins (1995) realizou várias 

pesquisas usando a cinesiologia e relacionou os níveis de consciência em 

estratificações, como pode ser visto na TABELA 1 a seguir. Ele classificou estes 

sentimentos: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, 

coragem, confiança, neutralidade, vontade, aceitação, compaixão, prazer, razão, 

amor, alegria, paz, iluminação espiritual. Especificamente no nível de consciência 

espiritual, atinge-se intimidade com Deus, e com o que Ele quer que seja feito.  
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TABELA 1 – TABELA DE CONSCIÊNCIA DO DR. HAWKINS 

FONTE: Dr. HAWKINS (1995) 

 

Ela mostra a medição e a determinação matemática de níveis de consciência 

dos seres humanos. Nesses diferentes níveis de consciência, o ser humano toma 

suas decisões, e ele transita por diversos quando vivencia as situações do dia a dia. 

Por isso, conforme o nível (expandido, neutro e contraído) em que o ser humano 

está, ele comporta-se de maneira diferente, em uma mesma situação, já que o 

sentimento que o impele varia conforme o nível em que está no momento. 

O medo perturba a sintonia do corpo (coração + cérebro + células). O medo é 

uma vibração (onda eletromagnética) de baixa frequência, portanto de comprimento 

de onda relativamente grande e, como consequência, cruza (se superpõe) a hélice 

de DNA em relativamente poucos pontos, ativando apenas poucas antenas 

(aminoácidos) dessa estrutura helicoidal. Por outro lado, o amor possui uma 

frequência maior, com um correspondente comprimento de onda menor e, portanto, 

cruza a hélice de DNA em um maior número de pontos, ativando um maior número 

de antenas. Esse é o mecanismo de ligação que existe entre emoções e genética. 

Isso quer dizer que os pensamentos e sentimentos são capazes de mudar o DNA, 

harmonizando ou não o corpo, refletindo em saúde ou doença. 

Para Goswami (2006) e Gerber (2007), a MTC é uma das medicinas mais 

quânticas que já se estudaram, uma vez que existe a mesma característica ou 

dualidade onda/partícula, ao caracterizar yin (partícula, material) e yang (onda, 
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imaterial) energias como forças complementares. A visão da integridade 

corpo/mente/energia faz a relação entre emoção e sentimento. 

É de grande importância conhecer as relações diretas existentes entre a 

função física e psíquica para poder compreender os comportamentos e os 

fenômenos do espírito. A MTC atribui aos órgãos uma capacidade psicossomática, o 

que explica o “mistério” das doenças psicossomáticas. 

Apesar da conexão mente/corpo ter sido reconhecida relativamente há pouco 

tempo na Medicina ocidental, a interação das emoções com o corpo físico já é 

apresentada na MTC; as emoções negativas básicas relacionadas às funções 

orgânicas são a raiva relacionada ao fígado, alegria excessiva relacionada ao 

coração, preocupação relacionada ao baço-pâncreas, tristeza ao pulmão, medo ao 

rim. Dessa forma, cada órgão corresponde a uma emoção, e o desequilíbrio dessa 

emoção pode afetar a função do órgão. Por exemplo, a raiva desequilibrando o 

fígado provoca rosto e olhos avermelhados, produzindo falta de apetite, indigestão e 

diarreia, depressão ou desordens menstruais. A raiva passa quando o equilíbrio é 

restaurado.  

Da mesma forma, geralmente a raiva e a irritabilidade são os fatores 

determinantes no diagnóstico da estagnação do Qi (energia) do fígado. A tristeza ou 

pesar é outro exemplo, afeta os pulmões, produzindo fadiga, falta de ar, choro ou 

depressão. Quando a emoção é medo, detecta-se, por exemplo, em crianças 

quando fazem xixi na cama, apresentando insegurança e ansiedade. 

 

FIGURA 1 – 5 ELEMENTOS OU MOVIMENTOS,  
ÓRGÃOS/EMOÇÃO EM MTC  

FONTE: MACIOCIA (1996) 
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TABELA 2 – PRINCIPAIS CORRESPONDÊNCIAS DOS CINCO ELEMENTOS 

 

FONTE: Disponível em: <http://www.institutolongtao. com.br/blog/mecanismos-  
da-doenca-segundo-a-mtc-por-camille-elenne -egidio/>. Acesso em: 09 set. 2017. 

 

No estudo da neurociência e fisiologia, também há a relação entre o corpo, a 

emoção e a sensação, pois o sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotados de 

células especiais chamadas de receptores. Através dos receptores, o indivíduo capta 

estímulos e informações do ambiente que o cerca e do próprio corpo. Os estímulos 

são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso central. Por 

sua vez, o sistema nervoso central processa as informações, traduzindo-as em 

sensações e gerando respostas, as células receptoras não têm como função 

exclusiva a conexão com o sistema nervoso central através das fibras aferentes, 

mas há também conexões com fibras eferentes. As conexões podem ocorrer de fora 

para dentro ou no interior do próprio organismo, por meio de sinais elétricos e 

químicos. 

 

As conexões eferentes têm influência nos órgãos sensoriais, o que modifica 
a maneira como o organismo interpreta os estímulos do ambiente. Isso 
significa que a percepção não é um processo linear de decodificação de 
estímulos e sim, preferivelmente, um círculo que envolve o sensório e o 
motor não como partes integrantes, mas como uma unidade dinâmica. 
(JARVILEHTO, 1999, p. 1). 
 

Por isso que  

 

A percepção está relacionada à atitude corpórea. Essa nova compreensão 
de sensação modifica a noção de percepção. Na concepção 
fenomenológica da percepção, a apreensão do sentido ou dos sentidos se 
faz pelo corpo, tratando-se de uma expressão criadora, a partir dos 
diferentes olhares sobre o mundo. (NÓBREGA, 2008, p. 2). 
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Avançando ainda mais nessa relação corpo, mente, emoção, energia, Física 

quântica e na tentativa de comprovação que o ser humano é um ser vibracional 

energético, um ser de luz, acrescenta-se no Modelo Organizador Biológico, que 

pode ser visto abaixo (FIGURA 2), o corpo sutil (vibracional), o corpo quântico.  

 

 

FIGURA 2 – MODELO ORGANIZADOR BIOLÓGICO 

FONTE: TINOCO, C. A. O modelo organizador biológico: um 
ensaio sobre o corpo espiritual. São Paulo: Editora 
do Conhecimento, 2015. 

 

Para TINOCO (2015, p. 3), a concepção de que o ser humano é dotado de 

mais de um corpo, além do corpo físico, não é nova, já que existe em muitas 

tradições, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Desde a Antiguidade, entrando 

pelas idades Média e Moderna, há registros de que o homem sabia da existência de 

um corpo espiritual como um de seus integrantes. O modelo organizador biológico é 

um ensaio sobre o corpo espiritual citando a visão de Einstein: 

 

O mistério da vida me causa a mais forte emoção. É o sentimento que 
suscita a beleza e a verdade, cria a arte e a religião. Se alguém não 
conhece esta sensação ou não pode mais experimentar espanto ou 
surpresa, já é um morto-vivo e seus olhos se cegaram. Aureolada de temor, 
é a realidade secreta do mistério que constitui, também, a religião. 
(TINOCO, 2015, p. 3). 
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Para Gerber (2007, p. 57), são os campos energéticos que dão origem à 

matéria física, e não o contrário, então é a energia que forma a matéria. Na MTC, há 

a concepção do sistema energético dos meridianos, que são representados por um 

“caminho onde passa a energia”, que é denominada de Qi, sendo possível, por meio 

da manipulação de agulhas em pontos específicos de acupuntura, equilibrar essa 

energia. Na Índia, há o entendimento que os chacras, ou vórtices de energia, 

permitem que o corpo se equilibre e ainda que corpos vivos são formados por corpos 

sutis (corpo com alta frequência). 

Ainda segundo o mesmo autor, “Cada ser humano é um entrelaçamento 

organizado de vários corpos de diferentes frequências vibracionais”. Graças às 

ligações com os chacras e com os corpos de frequências superiores, há a 

capacidade de assimilar energia e informações provenientes dos níveis mais 

elevados do ser humano. A energia e as informações que se originam no nível da 

alma sofrem progressivas transformações e traduções até se manifestarem na forma 

de uma personalidade consciente que precisa existir no veículo molecular/celular no 

nível do plano físico. Em virtude da natureza limitada do cérebro físico, em seu atual 

nível de expressão linear, o ser humano fica preso à perspectiva de uma estrutura 

espaço/tempo aparentemente fixa. Assim, o universo multidimensional está além da 

nossa pouca desenvolvida capacidade de compreensão.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A PNL pode efetivamente trazer grandes melhorias para a vida pessoal, 

profissional e no âmbito terapêutico, pois é possível gerenciar ou aprender um novo 

estado emocional dando novos significados às crenças, aos comportamentos e às 

atitudes, possibilitando: viver o verdadeiro potencial de cada ser, sendo um viver 

consciente, uma experiência presente, tendo a oportunidade de mudar a informação 

para mudar o resultado futuro, pois ao entender esse corpo como corpo vibracional, 

corpo energético, como foi revisado neste artigo, é possível, então, recriar o universo 

a cada momento, recriando um mundo quântico, um mundo de possibilidades. 
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Na Física quântica, é defendido corpo/mente/energia como 

informação/frequência, em que o conhecer torna-se diferente de aprender e de 

saber, e que tudo que existe é energia. Basta sintonizar a frequência com o que 

desejar, e é essa realidade que terá.  

A missão como educadores, cientistas e terapeutas é realizar mais estudos 

acerca do entendimento do ser vibracional energético e desvendar a Física e a PNL, 

além de colaborar com novos conceitos que facilitarão novos padrões neurológicos 

através da linguagem verbal e não verbal. 

Ao defender a unidade da realidade como um todo ou a identidade entre 

mente e corpo, realidades não separadas, em que o ser humano é visto como um 

ser uno, que se relaciona consigo, com o outro e com o mundo, onde a dimensão 

expressiva do corpo é enfatizada como a comunicação da realidade sensível, 

comunicada por meio do corpo, a percepção está relacionada à atitude corpórea, à 

energia de cada ser e a outras dimensões energéticas. 

Portanto, pode-se concluir com este artigo que um diálogo entre Medicina 

tradicional chinesa, Programação Neurolinguística, Física quântica e Fenomenologia 

não só é possível, mas necessário para o entendimento holístico que se busca 

atualmente. Espera-se que a produção acadêmica cresça nesse campo e que este 

artigo possa inspirar futuras produções. 
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