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A INTERFERÊNCIA DAS CRENÇAS SOBRE A SAÚDE 

 
 Aldo Jose Rigo1 

 

 

RESUMO 

 
  O presente trabalho busca apresentar as diversas descobertas na área das terapias e 
medicinas alternativas, chamadas formas energéticas de cura e seus efeitos na saúde humana. 
Busca-se demostrar que a saúde não precisa ser tratada somente com a medicina tradicional e o uso 
excessivo de medicamentos químicos, mas que a consciência pode interferir na matéria e criar a 
cura, conduzindo à saúde perfeita. 
 
 
   
 
 

PALAVRAS CHAVES: Crenças, medicina alternativa, terapias alternativas, Programação 
Neurolinguística. 

 

 

ABSTRACT  

  The present work seeks to present the various discoveries in the area of 
alternative therapies and medicines, called energy forms of healing, that influence human health. It 
seeks to demonstrate that health does not need to be treated only with traditional medicine and 
excessive use of chemical medicines, but that consciousness can interfere with matter and create 
healing and lead to perfect health. 
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INTRODUÇÃO  

 

           Embora todo o avanço da tecnologia, das descobertas da ciência, das 
pesquisas no espaço, dos experimentos em camadas subatômicas da matéria, ainda 
se assiste pessoas morrendo em filas de hospitais superlotados.  Doenças ditas 
incuráveis, dores e traumas que parecem sem soluções tiram a paz e a alegria das 
pessoas. A somatização de problemas de saúde destroem vidas e famílias. Clínicas, 
farmácias, laboratórios e hospitais não param de se expandir e parece que nunca 
são suficientes para acabar com a dor.  

Diante de tanta dor, ficam as perguntas que a ciência, a indústria de 
medicamentos, a medicina tradicional e a tecnologia não conseguem responder. O 
porquê as drogas, cada vez mais elaboradas e caras, não conseguem curar as 
pessoas? Porque não se consegue medicamentos ou métodos de cura que se atinja 
não só a cura das doenças, mas a saúde perfeita? As respostas podem estar em 
algo não visível, ou na substância mais primária e profunda da matéria. Curar as 
feridas talvez não signifique tratar enfermidades, mas curar a consciência das 
pessoas. 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

     Charles Darwin foi o criador de uma crença central da biologia tradicional, a 
qual a origem das espécies é o resultado de um processo natural de descendência 
com modificações para que os organismos vivos se adaptem as necessidades de 
sobrevivência. A luta parece ter ignorado a cooperação para a sobrevivência. 

LIPTON (2005) escreveu que o próprio Darwin, admitiu o seu erro ao não 
considerar o ambiente quando escreveu “A origem das espécies.” Porque, segundo 
o biólogo celular, em experimentos em laboratório, todas as vezes que se 
estabelecia um ambiente saldável para a cultura de células elas se tornavam mais 
saldáveis. Mas se algo no ambiente não era favorável, elas se enfraqueciam. 
Bastava proporcionar um novo ambiente mais saldável e elas voltavam a ficar 
saldáveis. 

 
No capitulo final de “A origem das espécies por meio da seleção natural ou 
a preservação das raças favorecidas pela luta pela vida, Darwin descreve 
aquilo que chama de “inevitável luta pela sobrevivência” e enfatiza que a 
evolução se dá pela “ guerra da natureza, da escassez à morte”, portando, a 
partir  dessa teoria, a evolução se dá de maneira aleatória e temos um 
mundo cheio de pequenas batalhas sangrentas e sem sentido em nome da 
sobrevivência. (LIPTON, BRUCE H., 2007p.61) 

 
  Estudam-se nos bancos escolares ensinamentos sobre células e genética que 
derivam da crença antiga de um tempo que a ciência e a tecnologia não eram tão 
evoluídas. A comunidade científica convencida que era a única forma de evolução 
biológica perpetuou como verdade única.  

CHOPRA (2014) em seu livro “O Futuro de Deus”, desafia as teorias humanas 
da origem dos seres humanos e suas consequências sobre a saúde. 
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Do que é feito o universo? Qual a base biologica da consciencia? 
Depois de tantos anos de enormes realizaçoes cientificas, é chocante que 
ninguem tenha chegado perto de repsonder a essas perguntas. Na verdade, 
só 0,01 % do cosmos contém átomos que formam todas as estrelas e 
galaxias visiveis. Cerca de 4% do cosmos de reune nos atomos invisiveis 
restantes, como de poeira interestelar e átomos de hélio e hidrogenio livre. 
Os 96% restantes da “materia” parecem ser não atomicos e desobedecem 
as regras basicas relativas à gravidade e avelocidade da luz. Portanto, 
esses 96% não são meteria alguma, pelo menos considerando qualquer 
criterio do mundo visivel. Dizer que a física explica o espaço e o tempo é 
como dizer que alguém com 4% de visão consegue ver toda a paisagem.  
quanto a biologia da consciencia, ninguém jamais demonstrou que a 
consciencia chega a ter biologia. [...] se você não consegue responder as 
perguntas  [....] a sua teroira da origem dos seres humanos é no minimo 
questionável. Chopra   (DEEPAK CHOPRA,  2014 p201, p202). 

 
Surge a medicina convencional, dando ênfase à matéria, somando com o 

conhecimento biológico e negando-se a conexão corpo e mente.   
PERT(2009) escreve que tudo começou quando o filósofo e médico francês 

René Descartes, convenceu o Papa para usar cadáveres humanos em  pesquisa 
médica, o que não se admitia até então. Descartes prometeu que separaria e  
estudaria o corpo físico e deixaria a alma para a salvação, tarefa que manteve-se 
exclusiva para a Igreja. Dessa transação de cerda de 300 anos atrás, surge a 
medicina convencional, e materialista. 

LIPTON (2005) escreveu em seu livro “a biologia da crença” que as pessoas 
têm sido levadas a creditar que estão condenadas pela programação genética que 
herdaram e que isso não pode ser reprogramado. Muitos são levados a crer que a 
falta de saúde não é um desequilibro entre fatores emocionais, mentais, físicos e 
espirituais, mas um defeito em seu organismo que só pode ser corrigido por 
medicamentos químicos. Outros suprem a crença de que estão sendo condenados, 
por alguma coisa que fizeram ou deixaram de fazer e que não agradaram ao Deus 
que acreditam e que determinar a sua saúde. 

 
Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o 
ambiente gera um sinal que o ativa. O gene não se manifesta por si só. Ou 
seja, quando se trata de controle genético o que fala mais alto “é o ambiente 
seu besta” (LIPTON, BRUCE H., 2007 p.65) 

 
Ao contrário da medicina oriental a qual aceita que a consciência precede a 

matéria, no ocidente costuma-se primar a matéria. Estudiosos com novas crenças a 
respeito da saúde mesmo não sendo conhecidos e reconhecidos pela comunidade 
cientifica, mostram que existe algo a mais para se fazer a resprito da saúde do 
corpo. Contribuições da PNL (programação neurolinguistica), fisica quântica, 
mecanica quântica, biologia quântica, medicina energética, programação mental, 
metafísica, cura energética, e tantas outras formas de curas, desafiam a medicina 
tradicional e forçam espaço para mostrar que existe formas de curas ainda poucas 
conhecidas.  

Sincronicidade, realidade quântica e cura energética, elementos de uma nova 
forma de ver a realidade ganham espaço em um mundo materialista. Cientistas que 
entram em contato com esse mundo aparentemente não material subjetivo e 
energético, não conseguem negar os resultados que, mesmo que não sejam 
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provadas em equipamentos de laboratórios que só conseguem medir o que foram 
criados para medir. 

 
Eu me engalfinho com explicações cientificas daquilo que experimentamos 
como realidade. Ao mesmo tempo, luto para me manter leal as minhas 
raízes, traçando cuidadosamente a linha que me separa da pseudociência, 
o fator “oh”, aquelas ideias sem fundamento real algum, às quais nenhum 
pesquisador sério daria credito. Isto me faz cavalgar dois mundos, com um 
pé no novo paradigma, no qual a consciência do observador é válida e o 
outro pé bem plantado no método objetivo, estabelecido no velho sistema 
reinante de crenças. (CANDENCE PERT, 2009 p21) 

 
 

1. Nova fronteira, a Mente 
 

Saindo do mundo tradicional materialista que se está acostumado, encontra-
se um mundo de infinitas possibilidades de cura e de saúde perfeita. Um mundo 
microscópico quântico o qual a energia e a matéria reagem conforme a consciência 
e crença do observador. 

Uma porta se abre, para novos conhecimentos que envolvem medicina 
alternativa, o reconhecimento de que somos um sistema composto de corpo mente e 
espirito e que tudo esta interligado. Busca-se nessa nova era, entrar em um novo 
mundo da ciência e da tecnologia mental. 
   WOLF (2007) Doutor em física quântica descreve a nova era que começa-se 
a vivenciar como: “Uma era na qual a última fronteira não é o espaço, como se diria 
em Jornada nas Estrelas, mas a Mente.” 

LIPTON (2007) neste momento vive-se uma mudança profunda e pragmática  
no modo de ver a vida, algo semelhante ao que aconteceu quando o conceito de 
que a Terra era redonda substituiu todas as crenças da época.  
 
 
2. O observador pode interferir na matéria 

 
A física quântica revela o resultado da experiência da dupla fenda, como um 

dos experimentos dos mais reveladores, o qual desafia a nossa visão da realidade 
de matéria.  A experiência comprova que é a matéria tem dupla função, onda e 
partícula e que não sendo observada se comporta como onda de infinitas 
probabilidades. Mas, o observador faz que a onda se materialize em partícula e 
reagindo a consciência do observador se torna matéria. 

HAY ( 2005) que se curou de câncer sem uso de medicamentos, escreveu em 
seu livro “você pode curar sua vida”, que cada uma das chamadas "doenças" em 
nosso corpo são criadas por nós mesmos. 

O avanço dos experimentos com a mecânica quântica vem provando que a 
consciência do observador é que cria a matéria, ou em termos técnicos, colapsa a 
função de onda. 
 
3. Campo 

 
GROUT (2013) escreve que na física quântica, “campo” significa “forças 

invisíveis em movimento que influenciam o mundo físico “e que podemos usar esse 
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campo de potencialidades em beneficio próprio”. A energia é invisível, devido não 
termos desenvolvido habilidades suficientes e cremos num mundo somente de 
materialidade em primeiro plano. Esse campo conecta todos e a razão que pode-se 
controlar a vida, justamente porque todo o pensamento é uma onda de energia que 
afeta tudo o mais no universo. 
 

A física quântica nos diz que a energia invisível – mais conhecida como o 
campo energético ou campo de potencialidades, como gosto de chamar – é 
a força básica que governa o mundo material. É o esquema que forma a 
realidade. Na verdade, nós sabemos agora que o universo é feito nada 
mais, nada menos do que ondas e partículas de energia que se conforma 
com as expectativas, opiniões de crenças. Energias sutis, pensamentos, 
emoções e consciência desempenham o papel principal nas nossas 
experiências de vida, mas por elas serem invisíveis, nós não os 
compreendemos ou os usamos a nosso favor. Mudar o mundo é uma 
simples questão de mudar essas expectativas e crenças. (PAM GROUT,  
2013 p27) 

 

 
 
4. Corpo mente espirito 

 
Contrariando as teroiras de Charles Darwin, o qual em seu livro a origem das 

espécies,  o qual alegava que a saude do ser humano já estava predeterminado  
pelo seu código genético, BRUCE H. LIPTON (2007)  desafia esses conceitos e 
dogmas. Por séculos fora mantido como única verdade absoluta a qual somos 
apenas materia com o destino predeterminado pelo codigo genetico. Em a “Biologia 
da crença” LIPTON conta que na fase final da sua vida academica foi na escola de 
medicina da Universidade de Stanford, defendendo e propagando abertamente a 
“nova biologia”. Quastionava não apenas Darwin e sua versão canibal da evolução, 
mas também o dogma central da biologia, segunda o qual o genes controla a vida. 
Este dogma tem uma séria falha: os genes não ligam-desligam sozinhos é preciso 
que fatos externos do ambiente os influenciem para que entrem em atividade. Conta 
o autor que os biologos já sabiam disso havia muito tempo, mas o fato de seguirem 
segamante os dogmas da ciência os fazia ignorar esse conhecimento. Agora novos 
estudos avançam amparados em na nova ciencia chamada Epigenética, que  estuda 
os mecanismos moleculares por meio dos quais o ambiente controla a atividade 
genetica. 
 

No início, pensavam que o DNA fosse responsável apenas por nossas 
caracteristicas fisicas. Com o tempo passaram a acreditar que nossos 
genes também controlava nossas emocoes e comportamentos. Portanto, se 
alguém nascesse com um gene da felicidade defeituoso só pderia esperar 
ter uma vida infeliz. (BRUCE H. LIPTON, 2007, p26). 

 
 
5. Mensageiros biológicos 

 
O problema não são os medicamentos ou uma crítica ao sistema 

convencional de saúde. Acredita-se que eles tentam fazer o melhor dentro do dogma 
prevalecente da medicina convencional. 
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Como PERT (2009), o problema é que, cada vez mais, os remédios são 
usados para tratar condições que teriam melhor abordagem de qualidade de vida. 
Tudo está programado para respeitar os programas mentais instalados na mente, 
inclusive a saúde. Conforme escreveu em seu livro corpo mente espirito, você muda 
tudo quando muda a sua mente. Ela descobriu sob o microscópio que os 
sentimentos são na realidade elementos químicos que adoecem ou curam o corpo 
humano. Os neuropeptídios são mensageiros biológicos que o cérebro libera e envia 
pelo corpo todo, acolhidos por receptores localizados nas células de todos os 
tecidos, órgãos e partes do seu corpo. Isso significa que o seu físico registra 
constantemente cada palavra em que você acredita ou pronuncia. Quando você  
introduz a verdadeira percepção na sua vida cotidiana, começa a se curar e depois 
curar o seu mundo. Quando você se expande, afeta as pessoas ao seu redor igual o 
efeito de ondas criadas por uma pedra atirada num lago tranquilo. 

Assim, as emoções ligam o ser humano (matéria) a uma forma divina, 
tornando possível que, nós sintamos bem e sintamos algo que se acredita ser Deus. 
Onde Deus, espirito santo, consciência elevada ou eu transcendental, encontra-se 
no mundo não material, na fonte de nossa mente, pensamento e emoção. Como se 
fosse um mundo e infinitas possiblidades, campo não local ou ponto zero. Nesse 
campo estamos todos conectados. Uma interelação como seres humanos ligados a 
uma divindade ou consciência maior. 
 
 
6. A consciência determina a realidade 

 
 

PERT (2009) citando DEEPAK CHOPRA, o médico Indiano, vem se 
dedicando há anos em trazer a visão oriental de que a consciência procede a 
matéria. Assim, O pensamento e a emoção podem nos fazer adoecer ou curar  
enfermidades.  

A Psiconeuroimunologia vem avançando no estudo de mente ligada ao corpo. 
Em experimentos científicos dedicados ao estudo da comunicação entre mente e o 
corpo. Quando fala-se em Medicina energética lembra-se do Reiki, toque 
terapêutico, shiatsu, cinesiologia, acupuntura, quiropraxia baseada na energia, EFT, 
cura quântica, ressonância harmônica, programação Neurolinguística e muitos 
outros. 
 

A medicina alternativa ou complementar, em sua maioria baseada em 
fenômenos energéticos, deu grandes passos na ultima década. Em 1998, o 
estudo pioneiro de David Eisenberg, relatado no Diário da associação 
Medica americana, demonstrou que os consumidores gastavam até US$ 47 
bilhões de seus próprios bolsos em cuidados alternativos com a saúde. Os 
campos da medicina energética e da psicologia energética brotaram quase 
que da noite para o dia, embora ainda estejam confinadas a uma minoria de 
praticantes alopatas, nas grandes cidades ou nos centros integrados de 
saúde, associados a instituições acadêmicas, aparecem cada vez mais no 
uso tradicional. Várias modalidades de terapias energéticas são usadas em 
pronto socorros, na internação de moribundos e em  tratamentos de câncer, 
na forma de cura a distancia (oração), reflexologia, imaginação guiada, 
medicação, massagem e biofeedback (resposta biológica). Todas elas falam 
sobre alguma forma de enviar, receber e mover energia. (CANDENCE 
PERT,  2009 p177) 
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7. Subconsciente 

 
LIPTON (2005) chamou o subconsciente de “o criador dentro de nós”, 

definindo que a mente subconsciente é o piloto automático de nossas vidas 
enquanto a consciência ou mente consciente é o nosso controle manual o que 
podemos tomar a direção da vida. Mas que a maioria das pessoas vive uma luta 
constante tentando alterar a programação (registros mentais) recebida desde a 
infância. E completa que seria mais fácil se todos recebessem uma programação 
fortalecedora para utilizar todo o potencial genético e criativo.  
     As crianças observam e aprendem no ambiente o que os pais proporcionam. 
Esses aprendizados ficam gravados diretamente em seu sistema de memoria 
subconsciente e são “incorporados” as redes sinápticas de nossa mente e uma vez 
que passam a fazer parte deles, controlam a biologia pelo resto da vida, a menos 
que encontrem uma maneira de reprogramar. 
   Como explica BANDLER e GRINDER (1979) se pode guiar um veículo por 
uma longa distância sem se tomar consciência do que se está fazendo, a não ser, 
que alguma situação especial o obrigue a prestar atenção. 
 
8. Crenças  

 
CHOPRA (2014) em seu livro “O futuro de Deus” escreve que “todas as 

pessoas têm a semente da descrença, porque nasceram em uma era secular que 
questiona tudo o que é místico.” Para a maioria das pessoas, a descrença também é 
um estado que não traz felicidade. Ficam insatisfeitos em um mundo, no qual volta-
se a mais profunda reverencia aos heróis dos esportes, e das historias em 
quadrinhos  e ambicionamos ter um corpo perfeito. O destino parece ter algum poder 
sobre a saúde quando se pensa em um mundo materialista governado por leis 
tradicionais da ciência e tecnologia. A ciência não dá qualquer garantia de que a 
vida tem algum sentido quando descreve o universo como um vazio frio governado 
pelo acaso. 

Uma mudança na crença, muda-se o sentido da vida,  o destino, e a saúde. A 
saúde perfeita passa pela mudança do paradigma de que a genética e não a 
consciência que determina o que experimentaremos no mundo físico. 

 
Somos todos 100 por cento responsáveis por nossas experiências. Cada 
pensamento que temos está criando nosso futuro. O ponto do poder está 
sempre no momento presente. Todos sofrem de culpa e ódio voltados 
contra si próprios. A frase-chave de todos é: "Não sou bastante bom". É 
apenas um pensamento e um pensamento pode ser modificado. 
Ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais. A liberação 
do ressentimento pode remover até o câncer. Quando realmente amamos a 
nós mesmos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar do passado e 
perdoar a todos. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos 
amar. A auto aprovação e a auto aceitação no agora são a chave para 
mudanças positivas. (LOUISE  L. HAY, 2005 p.3). 
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A mudança de crença depende de cada um. Não se espera que a indústria 
farmacêutica venha buscar uma mudança para unir drogas químicas com as 
pesquisas energéticas e não tradicionais para cura de doenças. Espera-se que a 
consciência coletiva seja suprida cada vez mais de conhecimento a respeito do 
poder de curar que cada ser humano possui. Como escrito na Bíblia Sagrada, Se 
tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, 
e há de passar; e nada vos será impossível.   

Segundo CHOPRA (2014), no versículo sobre o grão de mostarda comparada 
com a fé, Jesus fazia uma analogia a uma fé (acreditar na mente - crença) do 
tamanho de uma pequena semente, grão de mostarda, poderia remover uma 
montanha no mundo físico.  
 

A alegação básica de Jesus é que a mente é capaz de afetar a matéria. No 
corpo humano, essa alegação é inegável. Pensamentos e sentimentos 
criam moléculas no cérebro que se comunica com o resto do corpo. Se você 
estiver com muito medo, os seus hormônios - no caso,  adrenalina e o 
cortisol, o hormônio do estresse – enviam uma mensagem muito diferente 
de quando você estiver, digamos apaixonado. Além disso, para poder ter 
qualquer pensamento, imagem ou sensação o cérebro deve operar por 
meios de sinais elétricos e reações químicas que ligam as sinapses, os 
espaços entre as células cerebrais. Essas substâncias químicas estão em 
um constante estado de fluxo, sendo criados e destruídos milhares de vezes 
por segundo para acompanhar o estado mental da pessoa. Fora do âmbito 
do corpo, a situação nos parece bastante diferente, mas Jesus declara 
explicitamente que um estado mental –a fé – é capaz de criar uma mudança 
no mundo material. (DEEPAK CHOPRA, 2014 p.185). 

 
 

MURPHY (1963), a resposta a orações tanto para Budistas, Cristãos, 
mulçumanos, judeus e de todas as religiões é quando a mente subconsciente do 
indivíduo responde ao quadro mental ou pensamento de sua mente. A lei da fé 
opera em todas as religiões.  

CHOPRA (2014) o afastamento do materialismo será muito mais drástico, 
porque exige que as pessoas deixem o apego inconsciente ao universo físico como 
uma referencia fixa. Imaginar algo como uma flor terá o mesmo status que segurar 
uma flor na mão, já que ambos são produtos da consciência. O cérebro não tem 
como se configurar sozinho, por atuar como um mecanismo para processar desejos, 
temores, crenças e sonhos da mente. Ao aprofundar a nossa consciência, 
começamos a automaticamente a comandar o cérebro, direcionando-o para a nossa 
meta. Sistema de cura é um termo médico relativamente novo e engloba vários 
sistemas do corpo. O sistema imunológico pode ser fundamental para curar uma 
ferida ou infecção, mas a cura emocional envolve o cérebro; fazer exercícios  físicos 
envolve os músculos e o sistema cardiovascular; a reeducação alimentar envolve o 
sistema digestivo; e assim por diante. 
Quando se crítica, supre crenças negativas sobre a saúde, se está rejeitando o 
sistema de cura que o próprio corpo possui. Quando se acredita que algo não tem 
cura, nega-se o poder de curar que o corpo tem. No fim são as crenças que definem 
a saúde que se pode ter. 

GROUT (2013) em seu livro “Energia ao Quadrado” descreve que existe uma 
força energética invisível, que está constantemente a disposição de quem queira 
utilizar. Para a maioria, essa força não existe e acredita que a vida é uma sucessão 
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aleatória de problemas. Quando não se sabe da existência desse campo energético 
que torna o ser humano capaz de moldar e delinear a vida, não se entende 
exatamente como ele funciona. mas sabe-se que ela funciona 100% das vezes. Até 
mesmo o físico alemão Albert Einstein, deixou sua opinião sobre a energia invisível 
ou grande consciência do universo. “todos os que estão seriamente envolvidos a em 
pesquisas cientificas se convenceram de que uma consciência está presente nas 
leis do universo – uma consciência infinitamente superior à do homem”. 

PAM (2013) desvenda o porquê as vezes parece que desejos, orações, lei da 
atração  e muitas outras formas de cura não funcionam. Pede-se paz de espirito por 
exemplo, mas também gasta 1200 pensamentos por dia e respeito daquela colega 
que roubou a ideia para o site da empresa. Faz-se intensão de pensar em ter saúde, 
mas também dedica-se quinhentos pensamentos se preocupando com o que pode 
dar errado na vida e qual doença pode estar a espreita para atacar o  corpo.  
Quando se compreende as intensões, pensamentos e preces como realmente são, 
fica fácil entender por que aquele único apelo a Deus, nem sempre é bem sucedido. 
A única razão pela qual Jesus podia andar sobre as águas era porque cem por cento 
dos pensamentos que tinha o levavam a acreditar que ele poderia fazer aquilo. Ele 
possuía crenças que o faziam estar acima do materialismo. Ele realmente superou o 
sistema de pensamento do mundo que diz que Apenas um idiota seria estupido o 
suficiente para sair dequele barco.  
 
 
9. Energia que envolve o pensamento 

 
O cientista Japonês, DR. MASSARO EMOTO fez experimentos que 

comprovaram a  energia transmitida através de nossos pensamentos e intenções e 
que interfere na matéria. Ele e sua equipe escolheram um dos elementos 
tradicionais da matéria, a água, para testar como reagia a palavras músicas orações 
e intenções. Usando mais de dez mil amostras de água de diferentes lugares, Emoto 
expos as amostras a diversas formas de vibrações (música, oração, intenção, 
pensamento). Depois de congelada, analisou e fotografou as amostras com ajuda de 
um microscópio e câmara fotográfica.  Os resultados foram surpreendentes. Quando 
a intenção era positiva, as figuras que se formação eram agradáveis e belas, 
enquanto quando a vibração era negativa, como ameaça de morte as figuras eram 
distorcidas e feias. Água reagia a vibração repassada.  

GROUT (2013)  para aqueles que pensam o que isso tem a ver com crença e 
cura de doenças, pense que que a água esta presente em tudo, mesmo no ar, em 
mais de 75% do corpo humano e sem duvida a Terra consiste em 70% de água. 
 
 
10. Efeito placebo 

 
Muitas experiências conhecidas e com ótimos resultados foram feitas 

utilizando placebo. Um medicamento feito sem nenhum componente químico que ao 
ser utilizado pelo doente, apresenta o mesmo resultado que o medicamento 
verdadeiro.  

LIPTON (2013) um estudo da escola de medicina Baylor publicado em 2002 
no Ney England Journal of Medicine, dá conta de uma experiência feita com 
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pacientes com problemas graves de dores nos joelhos. Dividiu-se o grupo em  três 
grupos menores, e com cirurgia raspou-se a cartilagem  danificada de um dos 
grupos, de outro grupo afastou-se a junta do joelho e o terceiro grupo foi feito uma 
simulação de procedimento médico como os anteriores que eram procedimentos 
padrões, mas não foi feito realmente o procedimento, somente a incisão. Depois de 
um determinado tempo todos os três grupos tinham tido melhoras muito parecidas, a 
mente do paciente é que determinou a cura. 

   
 

11. Influência da mente sobre na realidade 
 

Uma técnica que MURPHY (1963) descreve em seu livro “O poder do 
subconsciente” e que segundo o escritor, ele usa sempre antes de falar em alguma 
tribuna, é a técnica da visualização. Segundo Murphy ele acalma a mente, depois 
faz um quadro imaginário do auditório, das cadeiras ocupadas, cada pessoa sendo 
iluminada e inspirada pela infinita presença curadora que existe dentre de cada um. 
Em seguida imagina as pessoas dizendo: “estou curado”, “sinto-me muito bem” tive 
uma cura instantânea. Depois amplia sua percepção ao ponto de ouvir realmente as 
pessoas falando. Para finalizar ele liberta o quadro mental e vai para a tribuna. O 
maravilhoso é que quase todos os domingos que ele fala na tribuna, algumas 
pessoas falam que suas orações forma atendidas.  
 
 
12. Terapia alternativa - Exemplo 

 
Técnica de Liberação emocional – EFT- é uma das muitas técnicas utilizadas 

em terapias alternativas. A técnica de TFT Thought Field Therapy (Terapia do 
Campo do Pensamento) foi criada pelo Psicólogo chamado Dr. Roger Callahan, e 
adaptada por Gary Craig com o nome de EFT. 

A técnica consiste em bater de leve com os dedos em pontos específicos 
chamados meridianos de energia, enquanto faz algumas afirmações positivas. Como 
se fosse uma acupuntura sem agulhas. 
 

Segundo, DOYKE (2011) o EFT ou TLE representa uma forma de tratamento 
psicológico de acupresão, uma forma ancestral de cura para o corpo físico e a saúde 
mental. 
 
12.1. Aplicação do E.F.T.- Técnica de Limpeza:  

 

 Localizar o Desconforto: Avaliar de 0 a 10 quanto está?  
 

 Toque com a ponta dos dedos no Ponto 1 falando em a Frase Preparação: 
(Desconforto + emoção do momento) Apesar de... Ou... mesmo que.... (dizer 
o desconforto ) .... eu me amo e me aceito profunda e completamente. (repetir 
3 vezes).  
  

 Ponto 2 a 11 Estimulando  os pontos  dizer em cada ponto:  Limpa ... “este 
desconforto”. 
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 12 - Usar a respiração no Ponto do Timo.  
 

 13 - Ponte ao Futuro: Crie uma imagem do que você quer como se já 
estivesse acontecendo e agradeça por isto já estar fazendo parte de sua  vida 
agora.    
 

 14 - Crie uma afirmação para repetir várias vezes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As crenças, intensões e objetivos ditam o foco dos pensamentos, que 
interferem em um campo energético quântico invisível ao olhar humano. O corpo e 
tudo no universo estão interconectado, e as células do corpo doente respondem a 
vibração do pensamento, da intenção, da oração, das palavras, da emoção. O 
observador (paciente, medico, terapeuta e familiares) está sempre interferindo no 
resultado com as próprias crenças. A dificuldade em acreditar na cura energética é 
devido ser microscópico e invisível ao olho nu que está condicionado e programado 
para ver o que é matéria. No mundo quântico a matéria se transforma e se 
materializa obedecendo a consciência da pessoa doente e demais observadores. As 
terapias e medicinas alternativas energéticas, ainda são classificadas como 
pseudociência, as quais são ignoradas pela medicina tradicional que ainda segue a 
crenças de que o corpo é somente matéria, separada do espírito e da mente. 
Acreditam no que a ciências conseguem ver nas lentes dos microscópios, 
patrocinados pela indústria de medicamentos químicos. Embora contribuam com 
grande parte dos tratamentos de doenças, jogam fora a maior força disponível no 
próprio doente, a de produzir a própria cura. 

O presente trabalho, põe uma pitadinha de consciência sobre a energia que 
governa a matéria. No caso da saúde, experimenta-se no corpo físico, embora 
muitas das doenças não venham de um mundo físico, mas de um mundo energético 
que obedece a consciência. Quando os seres humanos entenderem e expandirem a 
consciência  para esse mundo de infinitas possibilidades de cura, então pode ser o 
fim das doenças e das dores da alma. 
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