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1. INTRODUÇÃO À ACUPUNTURA 

 

Definição de Acupuntura : Derivada dos radicais latinos acus e pungere, que significam 

agulha e puncionar. 

 

Na China antiga já se utilizavam as “Pedras Bian”, pedras pontiagudas, para tratamento da 

dor por estímulo de pontos doloridos, ou pontos “Ashi”. 

 

 

Na Dinastia Shang, cerca de 1.000 AC, há passagens que utilizavam agulhas de bronze. Uma 

descoberta importante foi o conjunto de "nove agulhas" feitas de metal, sendo quatro de 

ouro e cinco de prata, encontradas no túmulo do príncipe de Chungshan (escavado em 

1968). 
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A medicina chinesa começou o seu desenvolvimento documentado na Era da Dinastia Zhou. 

 

Naquele período, a medicina chinesa evolui juntamente com a medicina xamânica, onde as 

doenças eram consideradas obras de espíritos demoníacos, para uma medicina com base 

filosófica. 

 

Durante o período chamado de "Média Era Zhou", o confucionismo estabeleceu-se como um 

dos três pilares filosóficos da medicina chinesa (Confucionismo, Taoísmo e Budismo). 

 

Deste período vem a noção de que os atos de uma pessoa afetam diretamente a sua saúde. 

 

As notícias sobre acupuntura no ocidente chegaram com os primeiros exploradores 

europeus que visitaram o império chinês. 

Entre estes, são comuns as referências a Marco Polo mercador, embaixador e explorador 

italiano, aos Monges Jesuítas do século XVI e aos médicos - botânicos Andreas Cleyer e 

Willem ten Rhijne da Companhia Holandesa das Índias Orientais. 

A acupuntura chegou ao Brasil em 1908 pelas mãos dos imigrantes, todavia permaneceu em 

âmbito familiar e local (nas colónias) até meados da década de 80. 

 

A Acupuntura é uma forma de medicina alternativa e um ramo da Medicina Tradicional 

Chinesa (MTC) no qual finas agulhas são inseridas no corpo do cliente. Declarado Património 

Cultural Intangível da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) em 19 de novembro de 2010. 

 

O tratamento consiste no diagnóstico igualmente baseado em ensinamentos clássicos da 

MTC e na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo - chamados de "Pontos de 

Acupuntura" ou "Acupontos" - que se distribuem principalmente sobre linhas chamadas 

"meridianos" ou "canais de energia (Chi)", para obter diferentes efeitos terapêuticos 

conforme o caso tratado. 

 

Na acupuntura, os mapas de meridianos ou canais de energia (经络 - Jīng Luò) ultrapassaram 

milénios chegando quase intocados aos dias atuais. O raciocínio que se desenvolve na 

verificação e tratamento dos problemas práticos apresentados nos consultórios é baseado 

em conceitos milenares. 
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Como os cinco elementos (Wu Xing), o Tao (道); o equilíbrio entre yin e yang; o fluxo de chi 

("氣") (energia vital) e xué (sangue), zang (órgão) e fu (víscera). 

2. ETÉRICO 

➢ ETÉRICO E CORPO ETÉRICO 

Etéreo, etérico ou etérea é um adjetivo da língua portuguesa que significa relativo ao éter, 

que tende a ser volátil ou fluído. Também possui um significado figurado, referindo-se ao 

que é sublime, celeste ou delicado. 

 

O corpo humano não é só aquilo que vemos. Do físico emanam energias que não podemos 

visualizar, mas que rodeiam não só o nosso corpo físico como também os corpos subtis: 

Etérico, Emocional, Mental e Espiritual, como também tudo aquilo que preenche o 

universo. 

 

A função mais importante do corpo etérico é a transferência da energia vital ou da vitalidade 

do CAMPO UNIVERSAL para o CAMPO INDIVIDUAL (do todo para a unidade) e daí para o 

corpo físico. Esse é o meio pelo qual se faz o contato com a energia que sustenta toda a 

natureza. 

 

 

 

De acordo com Richard Gerber (1989), “o corpo etérico é um modelo ou campo de energia 

holográfico que contém informações relativas ao crescimento, desenvolvimento e 

regeneração do corpo físico”. O corpo etérico tem a propriedade de orientar “o 

desdobramento espacial do processo genético”, tendo uma função reguladora dos 

processos vitais e formativos do corpo físico. Além disso, “o corpo etérico é constituído de 

matéria que vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico e que é chamada de 

matéria subtil”. 
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O autor diz ainda que “o corpo etérico é um molde energético que nutre e energiza o corpo 

físico”. 

Cada chakra do corpo etérico distribui as energias vitais para o corpo físico e entre os 

próprios chakras. O corpo etérico é considerado uma verdadeira fonte geradora de energia, 

regulando a vitalidade das atividades do dia-a-dia e o funcionamento dos órgãos internos, 

como o batimento do coração, a digestão e outras funções vitais. 

 

Na realidade, caso o corpo etérico retirasse do físico toda a sua energia, este morreria 

imediatamente. 

 

As doenças que se manifestam no corpo físico iniciam nos corpos mais subtis, o corpo mental 

e o astral, e tomam forma imediatamente no corpo etérico, criando miasmas, bloqueios na 

circulação de energia, até que essas retenções vêm atrapalhar o funcionamento dos órgãos 

físicos aos quais está ligado e a consequência inevitável é a doença. 

 

Apesar de muita confusão em torno do tema, uma pequena parcela rarefeita e nebulosa do 

corpo etérico pode ser visualizada por meio da fotografia kirlian, ou bioeletrografia. Porém, 

Gerber adverte que “As energias empregadas no processo kirlian não têm a mesma 

frequência que as do corpo etérico. Elas são constituídas de harmonicos ou oitavas mais 

baixas dessas energias vibracionais mais elevadas”. Por meio da bioeletrografia, cientistas 

descobriram padrões de formas diversas que podem ser sinais da instalação de doenças 

físicas. Assim, tornou-se possível diagnosticar doenças antes mesmo delas se expressarem 

no corpo físico. 

 

Quando um indivíduo perde algum membro ou parte do corpo, mesmo assim muitas pessoas 

ainda relatam sentir dor no membro que não está mais lá. Apesar de existirem hipóteses 

neurofisiológicas para tal fato, algumas tradições espirituais ensinam que a dor sentida 

reside no corpo etérico. A despeito da inexistência física do membro, a contraparte etérica 

permanece existindo e vibrando no mesmo local e pode ainda permanecer por longos 

períodos de tempo. 

 



 Curso Acupuntura Etérica Quântica 
 

6 

Daniela Delgado 

6 

 

 

O corpo etérico é nutrido a partir de três fontes: 

➢ Primeiro, das energias subtis que têm origem nos corpos superiores, astral, mental 

e búdhico. 

➢ Em segundo lugar, de duas fontes ditas “materiais”, que são a energia proveniente 

da respiração humana e dos alimentos ingeridos e processados. 

➢ Por fim, o corpo etérico é nutrido pelo prana, ou energia vital. 

As técnicas que operam etericamente, visam a unificação dos conhecimentos adquiridos da 

terapia a ser utilizada com os conceitos espirituais, juntando o poder mental do terapeuta 

permitindo assim atuar no corpo etérico do cliente. 

Estas terapias complementares têm como principal função: reequilíbrio energético, 

emocional e também sanando expressões físicas, como dores e desconfortos. 

Uma abordagem direta, que busca garantir que o desequilíbrio seja tratado na raiz do 

problema (na causa), evitando assim que possa retornar a expressar-se novamente noutra 

situação. 

O corpo etérico e o corpo físico compartilham um vínculo íntimo de interdependência e o 

que afeta um, afeta o outro. Esse processo de funcionamento inter-relacionados funciona 

em conformidade com a lei de correspondência. Assim como doença no corpo etérico é um 

precursor para a doença no corpo físico, curar o corpo etérico cura as doenças no corpo 

físico. 

O corpo etérico, portanto, é uma entidade de energia tetradimensional que serve como uma 

contraparte integrante do corpo físico. Então, ao utilizar de qualquer terapia etérica, estará 

acedendo a esse campo para poder verificar os desequilíbrios e assim, realizar o tratamento. 

 

A seguir, falaremos sobre os outros corpos energéticos, além do corpo etérico e o corpo 

físico, para percebermos um pouco melhor, o Ser dimensional que somos.  
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3. Os 7 corpos Energéticos 

 

Corpo significa veículo ou instrumento da consciência, o invólucro no qual a consciência 

entra em contato com o mundo exterior.  

O que significa que nos manifestamos em várias dimensões ou em diferentes planos da 

realidade e, possuímos um sistema de corpos, somos, portanto SERES MULTIDIMENSIONAIS. 

Cada um dos sete corpos age como uma camada protetora para o seguinte, são eles: 

• Corpo Físico; 

• Etérico ou Duplo Etérico; 

• Corpo Astral ou Emocional; 

• Corpo Mental Inferior ou Concreto; 

• Corpo Mental Superior ou Abstrato / Corpo Causal 

• Corpo Búdico; 

• Corpo Átmico. 
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1. Corpo Físico 

É o corpo denso, a matéria, o veículo através do qual o indivíduo se manifesta no seu todo. 
É percebido pelos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. 

As vibrações emitidas pelos corpos superiores são absorvidas pela estrutura óssea e pelos 
músculos, nervos e ligamentos. Este corpo reage aos toques físicos e depende de alimentos 
materiais para se manter em atividade. 

2. Corpo Etérico (ou energético) 

Tendo a mesma estrutura do corpo físico, incluindo os órgãos e as partes anatómicas, o 
tecido que o reveste é modelado e firmado pelo campo de energia vital que o sustenta. 

Ele serve como intermediário entre o corpo físico e as emoções. É neste corpo que são 
localizados os Chacras. 

3. Corpo Astral ou Corpo Emocional 

O Corpo Astral tende a ter o mesmo conjunto de cores do corpo emocional, mas impregnado 
da luz rósea do amor. É o corpo dos sentimentos, do afeto, das relações amorosas, das 
relações familiares e das relações com os Mestres de Luz. 

4. Corpo Mental Inferior 

O corpo mental pode ser dividido em dois, sendo: corpo mental inferior e corpo mental 
superior. No inferior é o corpo mental racional, ligado aos fenómenos cognitivos como a 
avaliação de nossos atos, memória, entre outros. 

 

5. Corpo Mental Superior ou Corpo Causal 

É o corpo ligado diretamente às ideias e ao todo e possui as informações das leis universais. 
A força da mente é poderosa e pode fazer o bem ou mal, de acordo com a intenção que se 
projeta, pois quem deseja e realiza coisas boas, automaticamente as tem de volta. 

6. Corpo Búdico 

O corpo Búdico é o corpo da iluminação, nele não existe forma nem contextos específicos, é 
um corpo abstrato e que está ligado ao todo.  

7. Corpo Átmico 

Representa o “Eu cósmico” que constitui a essência divina em cada ser, a centelha divina. É 
o ser além do tempo e do espaço, imortal e perfeito. É o corpo onde reside a essência divina 
que nos torna únicos como humanos que somos, que nos dá a vida e a auto-consciência. 
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4. OS 7 CHAKRAS PRINCIPAIS 

 

 

 

Os Chakras são vórtices energéticos e centros de energia em forma de círculo (chakra = roda, 

em sânscrito), têm a forma de remoinhos de energia, com aspeto afunilado. Cada um tem 

uma frequência específica que afeta todos os órgãos e sistemas energéticos. É no corpo 

etérico que estão localizados os Chacras.  

 

Funções dos Chakras: 

✓ Vitalização do Corpo físico 

✓ Transformação de energia universal em energia vital 

✓ Desenvolvimento da consciência em prol da evolução 

✓ Ligação entre o plano físico e o plano espiritual 

✓ Permitir o fluxo de energia pelos diferentes corpos 

✓ Transmutar, trocar, e filtrar as energias de pessoas e ambientes 

✓ Organizar os sistemas de energia  

  

 

Conheçamos um pouco os 7 chacras principais. 
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CHAKRA DA BASE/RAIZ ou 1º CHAKRA: 

Este chacra faz parte do elemento terra, é responsável 

pela estabilidade e segurança, assim como o instinto de 

sobrevivência do indivíduo. Localizado na coluna 

vertebral, entre cóccix e o períneo. 

Cor: Vermelho 

 

CHAKRA UMBILICAL OU SACRO ou 2º CHAKRA:  

Corresponde ao elemento água, responsável pela 

criatividade, reprodução e sexualidade do indivíduo. 

Localiza-se na região sexual (feminina: ovários e 

masculina: testículos). 

Cor: Laranja 

 

 

CHAKRA DO PLEXO SOLAR OU 3º CHAKRA: 

Responsável pela digestão e energias assimiladas do 

mundo físico e extrafísica. Localizado um pouco acima 

do umbigo. 

Cor: Amarelo 

 

CHAKRA CARDÍACO OU 4º CHAKRA: 

Responsável pela nossa capacidade de amar e ser 

amado. Localizado no centro do peito e cavidade 

torácica. 

Cor: Verde 
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CHAKRA LARÍNGEO OU 5º CHAKRA: 

Responsável pela comunicação e os pensamentos 

fluentes, tornando-o um indivíduo seguro de si mesmo. 

Localizado no centro da garganta. 

Cor: Azul 

 

CHACKA FRONTAL OU 6º CHAKRA: 

Responsável pelo autoconhecimento e autoaceitação, 

clareza e aceitação sem julgamentos de quaisquer atos 

e expansão da consciência. Localizada no meio da testa 

e conhecido como “terceiro olho”. 

Cor: Azul Índigo 

 

 

 

CHAKRA CORONÁRIO OU 7º CHAKRA: 

Responsável pela pureza do ser divino e simples 

reconhecimento de existir no presente/agora. 

Localizado no topo da cabeça, este chacra faz 

conexão com o seu eu superior mais supremo, com 

quem você verdadeiramente é em essência. 

Cor: Violeta/branco 
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5. FÍSICA QUÂNTICA  

Segundo Rafael Rodrigues, autor do site Astropt.org, a Física Quântica surgiu por volta de 

1.900, como a tentativa de explicar a natureza naquilo que ela tem de menor: os 

constituintes básicos da matéria e tudo que possa ter um tamanho igual ou menor.  

Por outras palavras, 

Pense o seguinte: tudo o que é maior do que um átomo está sujeito as leis da física que 

chamamos de “física clássica”, certo? Por exemplo, elas sofrem a lei da gravidade, as leis da 

inércia, ação e reação, e por aí vai. Mas quando analisamos tamanhos menores que um 

átomo, tudo muda e as regras da física clássica já NÃO valem mais. 

 

Foi preciso então admitir que eram necessárias outras leis para lidar com essa realidade, e 

também uma física totalmente revolucionária, que ficou conhecida como Física Quântica. 

 

O princípio da Física Quântica é que tudo é um conjunto de possibilidades, nada é imutável, 

tudo está em movimento e assim, como foi provado que toda “matéria”, como nós e tudo 

que é palpável, na verdade é feita de energia pura. 

 

Resumiu-se então que TUDO É ENERGIA, portanto, quando transcendemos os paradigmas 

que nos foram ensinados, podemos ter um novo jeito de VER, de SER e de VIVER, sob as leis 

universais, que se tornaram superiores as leis básicas da física. 
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Basta entendermos que todos nós temos um universo de possibilidades, eliminando 

qualquer conceito de “destino”, “karma”, entre outros. 

 

Somos criadores do nosso próprio mundo, aquilo que acreditarmos passa a ser nossa 

realidade. Se sua vida não vai bem em algum aspeto, por que ficar preso às leis da física 

convencional? 

 

 

 

Uma das famosas comprovações científicas deste mundo de possibilidades é o exemplo da 

equação de Erwin Schrodinger não relativista, como uma aproximação ao caso generalizado 

da teoria de Broglie. 

Schrodinger, posteriormente, demonstrou que ambas as aproximações eram equivalentes e 

ficou conhecido pelo clássico experimento mental chamado “o gato de Schrodinger”, que 

ilustrava o relativismo quântico com a ideia de que um gato fechado dentro de uma caixa 

está tanto vivo quanto morto, enquanto não abrirmos a caixa e termos certeza de qual é o 

verdadeiro estado do gato, ilustrada de forma simples na imagem seguinte. 

A dualidade onda-partícula diz que partículas se comportam ora como partículas ora como 

ondas. No nosso dia-a-dia, parece que vivemos num planeta plano, o que você sabe que não 

é verdade; o nosso mundo é uma esfera, e no espaço não existe direita e esquerda, cima ou 

baixo. 

Nosso dia ocorre numa escala dita macroscópica (tudo aquilo que podemos ver a olho nu, 

por assim dizer). 

São os objetos que podemos ver sem a ajuda de lentes ou microscópios atómicos. A física 

quântica lida com coisas muito e tremendamente pequenas. Muitíssimo menores que um 

milímetro. Existem várias partículas do átomo, como os neutrões (que contém uma carga 
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neutra e são formados por três quarks) e protões (carga positiva, também formados por três 

quarks); juntos eles formam o núcleo atómico. 

 

 

O mundo em que vivemos é feito de átomos. Os átomos são feitos de coisas ainda menores 

chamadas quarks e eletrões. Os átomos, eletrões, quarks e outra coisa tão pequena que 

ainda não sabemos muito sobre ela, chamada fotões, têm comportamentos ‘esquisitos’ de 

vez em quando: nunca podemos saber exatamente onde estão. Não é por falta de 

instrumentos potentes, é uma lei da física, chamada Princípio da Incerteza de Heisenberg, 

que diz que nunca saberemos a exata posição das coisas. 

 

Nunca saberemos onde os eletrões de um átomo estão exatamente. É algo estranhíssimo, 

mas é a verdade. Há eletrões que, inclusive, somem de um lugar e reaparecem em outro, 

algo como um teletransporte. Não dá para ver que caminho seguiram para ir de um lugar ao 

outro, só sabemos que eles fazem isso. 
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Já aconteceu de perder uma chave e depois encontrá-la num lugar onde jamais teria 

deixado? Pois é. Estes fenómenos são comprovados, porém complexos, assim basta 

sabermos que existe fundamentação teórica e prática que comprovam tais fenómenos. 

Lembrem-se de que não ficamos analisando como uma lâmpada acende, ou como 

recebemos os sinais de TV ou telemóvel, nós simplesmente usufruímos destas tecnologias, 

sem questioná-las. 

Esta é a proposta, como usar esta energia de cura, sem precisarmos estudar centenas de 

livros. 

Muito embora a Física Quântica seja intensa, foi a partir dela que surgiram os maiores 

avanços da nossa tecnologia atual. 

Até o computador, smartphone ou tablet no qual está lendo este texto é pura mecânica 

quântica.  

 

Este fenómeno foi também comprovado na teoria de evolução dos “campos 

morfogenéticos” ou “Campos Mórficos”, formulada pelo biólogo britânico Rupert Sheldrake 

e apoiando-se em conceitos da Física Quântica, como por exemplo a não localidade. Ele 

comprova porque às vezes temos a sensação de estar sendo observados (título de um de 

seus livros) e também como um bando de pássaros é capaz de bailar perfeitamente com 

coreografias tão complexas, sem haver um erro sequer. 

Tudo faz parte desta ENERGIA QUÂNTICA. 

 

Quem deseja aprender mais sobre o assunto, recomendo:  

O vídeo: O Gato de Schrödinger Explicado - YouTube 

QUEM SOMOS NÓS - Filme disponível no Youtube 

E os estudos CAMINHO DAS PALESTRAS de Hélio Couto, gratuitamente através do site: 

www.heliocouto.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=pKEq8d_1pn4&ab_channel=Ci%C3%AAnciaTodoDia
http://www.heliocouto.com.br/


 Curso Acupuntura Etérica Quântica 
 

16 

Daniela Delgado 

16 

6. A ACUPUNTURA ETÉRICA QUÂNTICA 

 

O sistema de Acupuntura Etérica foi Canalizado pelo Mestre Richard Eisenberg. 

O Mestre Richard Eisenberg realizou uma série de iniciações, inclusive em Sistema de Shakti 

Inspiradas, no sistema do Dr. Jason Storm, outro professor que teve a gentileza de dar a sua 

permissão para os seus sistemas fossem utilizados por Eisenberg, assim como também os 

seus livros. 

Recentemente este sistema foi atualizado para acupuntura etérica quântica permitindo 

assim que energias quânticas descobertas permitissem a este sistema mais energia e mais 

poder de cura nos tratamentos, agilizando os resultados. 

Não necessitando de agulhas físicas, utilizando de maneira etérica quântica, por ser um 

sistema inteligente que, já verifica as frequências e desequilíbrios do cliente, baseando-se 

apenas em foco, intenção e comando. 

Dentro deste sistema, também há necessidade de ser sintonizado/iniciado (diferente da 

acupuntura tradicional) por um Mestre, assim como o Reiki, por exemplo, o Mestre incluirá 

o aluno no sistema, dentro da egrégora da técnica e assim, ele poderá atuar com os 

comandos, bem como, também repassar o conhecimento e formar pessoas. 

Diferente do método tradicional, nesta técnica não há necessidade de dominar o 

conhecimento dos meridianos, pois não haverá manipulação física das agulhas no corpo. 

Jamais duvide do sistema. Ele possui uma força muito intensa e poderosa. Focado para o 

equilíbrio do corpo físico, restabelecendo as funções de maneira assertiva. 

Acompanhem o pós de cada aplicação, solicitando feedbacks dos seus clientes. Verão que os 

resultados são rápidos e eficientes. 

 

ESTE SISTEMA PODE SER UTILIZADO EM HUMANOS E ANIMAIS. 

As Agulhas Etéricas têm efeitos similares às da Acupuntura Sistémica (ou Agulhas Físicas).  

Elas atuam como antenas (recetoras) para qualquer tipo de tratamento ou energia, servindo 

para ampliação de energia, e para desbloquear energias, fazendo com que elas fluam 
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livremente, como tratamentos com o Reiki, Símbolos (Yantras) e Mantras, assim também 

como outras, tais como: os Cristais, ervas, florais etéricos, Cromoterapia, etc. 

 

Resumindo: 
➢ A acupuntura etérica é um sistema maravilhoso e muito eficaz para tratar os 

bloqueios nos diversos meridianos do corpo, chacras e permite obter rápidos 
resultados!  

 
➢ Podem se sentir as agulhas etéricas, em vários pontos do corpo, depende da pessoa 

e a melhor parte é que não necessário saber algo sobre a acupuntura ou pontos 

energéticos. 

 
➢ Também é possível ativar as agulhas com um objetivo a tratar, não sabendo a causa 

da doença, e as agulhas etéricas vão direto aos pontos certos.  
 
Por exemplo: a enxaqueca, da qual não sabemos muitas vezes a origem. 

 

➢ Realmente funciona e os resultados são iguais ou melhores que a acupuntura 

sistémica, isto porque ainda somos limitados sobre o conhecimento de todos os 

pontos existentes, mas na acupuntura etérica, isto não é problema. 

 
➢ É possível utilizar as Agulhas Etéricas sem nenhuma intenção específica.  
Nenhum dano pode ocorrer, pois o que prevalece é o Amor e a pura intenção de cura 

dos nossos pacientes.  
 

➢ Tudo o que tem a fazer é especificar o que pretende que as agulhas façam, o que 
pretende que elas façam ao paciente.  
 

➢ A intenção deve ser o mais clara possível! 
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COMO O MÉTODO SE EXPANDE 

Alguns dos novos usos e estudos sobre a prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL (AVC) 

Pesquisa da Universidade de São Paulo 
com pacientes portadores de sequelas 
motoras crônicas nos membros inferiores 
revelou que os que fizeram acupuntura obtiveram 
melhora de 20% maior em relação aos tratados 
com placebo. 
 

 

TRATAMENTOS DE 
BELEZA 

A Universidade Federal de São Paulo 
estuda o uso do método para 
amenizar rugas, flacidez facial e corporal e 
cicatrizes de acne. A conclusão é que melhora 
a elascidade cutânea. 
 

 
 

ATROFIA MUSCULAR 

Time da Universidade Japonesa Waseda 
mostrou, em animais, que a técnica ajuda 
a reverter a perda muscular relacionada 
ao envelhecimento. De acordo com os 
japoneses, a práca tem impacto na expressão 
de genes associados à formação muscular. 

 

STRESS 

Trabalho da Universidade de Georgetown (EUA) 
em cobaias apontou, pela primeira vez, a redução 
de uma proteína relacionada ao stress após o 
uso da técnica. Os animais submetidos a acupuntura 
tinham índices reduzidos da substância, o que 
significa menor stress. 
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DEPRESSÃO 
Pesquisa publicada no ‘Neural Regeneration Research’ revelou que a práca 
potencializa os efeitos 
do antidepressivo Seroxat. Além disso, produz melhora notável no controle 
de transtornos de 
ansiedade, como o obsessivo compulsivo. Outro trabalho divulgado na 
revista cientifica 
‘Evidence-based Complementary and Alternative Medicin’, explicou parte 
desses efeitos. 
Análise feita em cobaias revelou que as agulhas esmulam a proliferação de 
celular nervosas e, ao mesmo tempo, impedem a morte neuronal. 
 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Pesquisa com 386 hipertensos mostrou que as agulhas promovem redução 
importante da pressão. O trabalho foi publicado na revista ‘Evidence-based 
Complementary and Alternative Medicin’. 
A técnica diminuiu a produção, nos rins de substâncias que 
aumentam a pressão. 
 

 

RINITE 

Nos EUA, pacientes com rinite não associada à alergia ou a infeções 
foram tratados com a acupuntura, havendo efeito significativo na 
melhora de sintomas. 
 

OBESIDADE 

A utilização da acupuntura nos órgãos relacionados ao acúmulo de gordura 
(vinculados a fome, ao estômago e ao sistema endocrinológico, entre outros) foi 
suficiente para reduzir em 6% o Índice de Massa Corporal (IMC) de p a c i e n t e s s 
u b m e tid o s à t é c n i c a . O estimulo de um único ponto (estomâgo) diminuiu o 
índice em 5,7%. Os resultados são de um estudo publicado no jornal científico 
‘Acupunture in Medicine’. 



 Curso Acupuntura Etérica Quântica 
 

20 

Daniela Delgado 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA 

 

De acordo com o site ‘Medicine and Alternative Therapy’, alguns dos principais 
benefícios da Acupuntura são melhoria da: 

✓ circulação sanguínea 
✓ libido sexual 
✓ fortalecimento do sistema imunológico 
✓ problemas hormonais 
✓ distúrbios de sono 
✓ sintomas da depressão 
✓ ansiedade 
✓ Ainda auxilia na suavização de estrias e celulites 
✓ aumento da vitalidade e energia 
✓ tratamento contra o fumo, álcool e drogas. 
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7. ENERGIA CHI 

 

No Oriente, a compreensão e controle do fluxo do Chi é a base de sistemas de cura 

tradicionais como, por exemplo, a Acupunctura. 

O Chi é a força da vida, a energia imaterial omnipresente que no seu fluxo anima todos os 

seres vivos e permeia o Universo, ligando todas as coisas como um todo. A energia Chi ou 

energia vital é a energia de vida que o corpo de qualquer ser vivo produz, proveniente de 

diversas fontes como o ar, a água, os alimentos e o sol, estando o seu estado de saúde 

dependente do maior ou menor grau de harmonia e fluidez dessa energia. 

Esta energia tem tantas designações quantas as culturas existentes; por exemplo, Os 

Japoneses chamam a esta Energia de Ki, os Chineses de Chi, Pitágoras de Fogo Central, 

Hipócrates de Fogo Interior, Mesmer de Magnetismo, os Hindus de Prana, Reich de Orgónio, 

na Antiga União Soviética era chamada de Energia Bioplasmática, os Judeus de Nefesh, os 

Alquimistas de Fluido da Vida e tantas outras definições...  

O Chi é uma energia que circula livremente alimentando os ambientes e os seres deste fluxo 

de energia vital. 

Sem o fluxo de Chi não existiria vida no planeta. Porém estados de desarmonia física, mental, 

espiritual e / ou emocional levam a que a passagem do Chi seja obstruída em determinados 

locais do nosso corpo, e então, os reflexos a nível físico dão-se sob a forma daquilo que 

normalmente designamos de doenças. 

Enquanto um ser está vivo, possui força vital circulando-o e cercando-o; quando o Chi deixa 

o organismo, a vida cessa. Se a sua força vital está fraca, ou se existe bloqueios no seu fluxo, 

você se sentirá mais fraco, deprimido e estará mais vulnerável a doenças. Quando está alta 

e fluindo livremente, dificilmente adoecerá e sentirá força, confiança e preparado para 

enfrentar a vida. 

O equilíbrio da nossa energia Chi, é essencial para que o organismo tenha um funcionamento 

perfeito pois está constantemente desequilibrado com angústias, depressões, pensamentos 

e atitudes negativas, alimentação incorreta, preocupações excessivas, falta de 

autoconfiança, de amor-próprio e auto-estima, entre outras emoções. 
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Recebemos Chi pelo ar que respiramos, pela nossa alimentação, a luz solar e pelo sono. É 

possível também aumentar o nosso Chi através de exercícios físicos, técnicas de respiração, 

meditação e pensamentos e ações positivas. 

Deve ser compreendido que na mente não existe apenas o cérebro; este é apenas seu centro 

funcional, mas o sistema nervoso estende a consciência e subconsciência a cada órgão e 

tecido do corpo. Além disso, a parapsicologia sabe que a mente se estende num subtil campo 

de energia de cerca de 60 a 90 centímetros chamado corpo etérico. 

Por causa disso, não pode analisar separadamente a mente do corpo, já que estão ligados. 

Tal como o estado da mente é influenciado pelo estado do corpo, este é influenciado pelo 

estado de espírito. 

Como já referimos, no Oriente uma das base de sistemas de cura tradicionais é a 

Acupunctura, e ainda artes marciais, como o Tai Chi, por exemplo. Nestas, a arte marcial, os 

exercícios que realizam visam desenvolver e aumentar o nosso Chi ou Energia de Vida. 

 

 

Existem três fontes de Chi em nós: 

1ª) NOSSOS PAIS: que nos transmitiram o Chi Original, ou Pré-Natal, na hora da concepção, 

este Chi é o responsável pela nossa constituição física e fica armazenado nos rins. 

2ª) ALIMENTAÇÃO: os grãos e líquidos, ou seja, essa fonte é dependente de nossa 

alimentação é a essência absorvida dos alimentos, metabolizada e transformada em energia 

útil que será utilizada nos trabalhos celulares em geral. 

3ª) O AR: conseguimos absorver através da respiração feita pelos pulmões, uma boa 

mecânica respiratória promove uma boa captação do Chi. 

Dentro de nós o Chi assume uma variedade de funções, entre elas cinco se sobressaem que 

são: 

- Ele é fonte de tudo que se movimenta no nosso corpo. 

- Aquece-nos. 
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- Protege-nos contra agentes patogénicos. 

- Governa a retenção de substâncias e mantém os órgãos no lugar. 

- Garante a harmonia das transformações internas. 

 

O Chi circula livremente no Universo e dentro de nós, quando seu fluxo é impedido, retido 

ou bloqueado, surgem as desarmonias que se manifestarão no plano mental, emocional e 

chegará ao plano físico como dor ou doença. 

Não nos alimentamos corretamente na correria do dia-a-dia, não nos exercitamos com a 

intensidade e a frequência necessária para manter a saúde, nem ao menos nos damos conta 

de respirarmos corretamente durante o dia, a nossa respiração é mecânica curta e 

insuficiente para nutrir bem o nosso organismo de Chi. 

 

Classificamos as doenças em 4 categorias: 

 

➢ Oriundas dos desequilíbrios derivados da nossa forma de agir, pensar, sentir, má 
alimentação, excesso de trabalho, etc... 
 

➢ Carnais, onde a causa pode ter sido gerada em outras vidas, como por exemplo: 
Nascer Cego  
 

➢ Químicos, originários dos meios físicos, exemplo: Cigarros, exposições a agentes 
químicos  
 

➢ Terminais, que têm por finalidade promover o desencarne.  
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A Energia Vital circula no corpo através de canais de energia, da mesma forma que o sangue 
circula pelas veias e artérias. 
 

O estado de homeostasia orgânica não é algo estático, na verdade a nossa homeostasia é 

extremamente dinâmica, o nosso corpo está sempre reagindo tentando voltar ao estado de 

equilíbrio mais adequado para as situações do momento. 

Qualquer desequilíbrio de alguma função orgânica pressupõe a intervenção do próprio 

organismo para corrigi-la ou também os cuidados com a medicina tradicional de hoje. 

 

 

 

Por exemplo: se entrarmos em um ambiente frio começamos a tremer, esses tremores são 

uma tentativa do nosso corpo aumentar ou manter a nossa temperatura. Porém, se 

entrarmos num ambiente muito quente começamos a suar, o suor é uma tentativa de 

arrefecimento do nosso corpo. 

Se estamos frente uma situação de perigo, o nosso organismo liberta a adrenalina e o 

cortisol, substâncias que promovem reação de luta ou de fuga. 

Existem tantas ações nas tentativas de se aproximar do estado de equilíbrio que não seria 

prudente tentar enumerá-las aqui, no entanto o que fica claro é que para ocorrerem 

necessitam de energia ou seja do Chi. O tempo todo estamos a consumir essa energia porém 

não a repomos na mesma medida que gastamos. 

Ficamos doentes, físico ou mentalmente, envelhecemos mais rápido, perdemos o nosso 

humor, tudo isso dia após dia, sem nos darmos conta que, medidas simples podem nos 

recarregar dessa maravilhosa energia. 

O que fazer? 

Comece pela alimentação, você é o que come, se ingere alimentos poucos saudáveis, verá o 

reflexo no seu corpo e nos seus pensamentos. Dê preferência a alimentos ricos em 



 Curso Acupuntura Etérica Quântica 
 

25 

Daniela Delgado 

25 

nutrientes, coloque os cinco sabores nas refeições do dia, são eles o sabor ácido, amargo, 

doce, picante e salgado, tudo com bastante prudência é claro. 

Respire de forma adequada, dedique um tempo de seu dia para uma meditação ou uma 

prática corporal onde a respiração é prioridade, isso oxigenará melhor suas células, seu 

cérebro e pode trazer um grande impacto positivo na sua vida. 

 

 

 

Cuide de seus Rins, beba mais água e ingira frutas ricas em água. Uma dica é criar o hábito 

de andar com uma garrafinha, dessa forma 

fica mais fácil saber a quantidade de água ingerida no dia. 

Mantenha pensamentos a ações elevados, escute boas músicas e leia livros que agreguem o 

seu conhecimento. 

Busque um estilo de vida voltado para o equilíbrio do Chi, pois enquanto tiver Chi circulando 

de forma livre em você a vida também circula livre. 
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8 . O CHI NA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA (MTC) 

 

Exemplo de um esquema da Medicina Tradicional Chinesa, com a representação dos pontos de Acupuntura para equilíbrio 

dos canais de energia. 

 

Os canais de energia são também conhecidos por "Meridianos" na Medicina Tradicional 

Chinesa e por "Nadis" na Medicina Tradicional Indiana. 

Segundo a medicina chinesa o corpo humano possui meridianos energéticos – ou linhas – 

distribuídos no nível subcutâneo. Esses meridianos têm os seus terminais principais nas 

extremidades do corpo, ou seja, nos pés e nas mãos. 

As técnicas orientais de tratamento de doenças – como shiatsu, do-in, moxabustão e 

acupuntura – utilizam os pontos ao longo dos meridianos do corpo, das mãos e dos pés para 

reequilibrar a energia do organismo. 

A teoria da Medicina Tradicional Chinesa afirma que o corpo tem padrões naturais de CHI 

que circulam por canais denominados meridianos. 

Sintomas de diversas doenças são atribuídos a bloqueios, desequilíbrios e ruturas no 

movimento da energia vital através dos meridianos, assim como as deficiências e 

desequilíbrios do CHI nos vários órgãos do corpo humano. 

Os canais energéticos não são invisíveis a olho nu.  
No entanto, já existem aparelhos elétricos que detetam com exatidão a localização de certos 

pontos energéticos. 
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9. YIN YANG  

 

Não é possível entender completamente o conceito de CHI na Medicina Tradicional Chinesa 

sem compreender também o conceito de Yin e Yang, já que os teóricos da Medicina 

Tradicional Chinesa, como Zhang Zai (1020-1077 d.C) e Xun Kuang (313-238 a.C.), 

consideravam o CHI como uma coisa material e imaterial ao mesmo tempo, e que tem 

capacidade de se manifestar de diferentes formas. 

Yin e Yang é um conceito da cultura chinesa que se desenvolveu ao longo de milhares de 

anos. 

Em suma, o significado yin yang é que o universo é governado por uma dualidade cósmica, 

conjuntos de dois princípios complementares ou energias cósmicas que podem ser 

observadas na natureza. 

Este conceito vem da escola Yin Yang, uma das chamadas “100 escolas de pensamento “, 

que faz parte de uma série de correntes filosóficas e espirituais que surgiram na China. 

Segundo este princípio filosófico e religioso da cultura chinesa, existem duas forças opostas, 

mas complementares, essenciais no universo: a  

• energia yin: associada ao feminino, a escuridão, a passividade e a terra; e  

• a energia yang, ligada ao masculino, a luz, o ativo e o céu.  

De acordo com essa filosofia, ambas as energias são necessárias para manter o equilíbrio 

universal. 

Não existe o imutável, o estático, mas tudo está continuamente mudando, num fluxo 

infinito, harmonioso e equilibrado pelas forças do yin e do yang. 

 

Princípios do Yin Yang 

De acordo com o Taoísmo, yin yang respondem aos seguintes princípios universais: 

- Yin e Yang são opostos: no entanto, não são absolutos, pois para essa filosofia tudo o que 

existe é relativo. 

- Existe yin dentro de yang, da mesma forma que existe yang dentro do yin: isso 

complementa o princípio anterior. 

Este princípio afirma que a semente do seu oposto habita dentro de si. Ou seja: existe Yin 

dentro do Yang, assim como existe sombra na luz. 
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No símbolo é possível ver que cada parte da força tem um ponto com a força oposta para 

simbolizar que nenhuma dela é absoluta. 

- Ambas as forças são geradas e consumidas mutuamente: um aumento na energia yin 

implica uma diminuição na energia yang, mas 

isso não é considerado desequilíbrio, mas parte do processo da vida. 

- Eles podem ser infinitamente subdivididos e transformados: a energia yang pode ser 

dividida para criar energia yin e yang (e vice-versa). 

Da mesma forma, uma das forças pode se tornar o seu oposto. 

- Yin e yang são interdependentes: cada uma dessas forças precisa que a outra exista. 

• A cor preta, é a representação do feminino, do frio, da passividade e do noturno. Ele 

é conhecido como Yin. 

 

o Já a cor branca, é o que representa a atividade, o masculino, o dia e a luz, conhecido 

como Yang. 

 

 

 

 

Yin 
Noite 
Lua 
Escuridão 
Frio 
Negativo 
Passivo 
Feminino 
Sólido 
Fígado 
Coração 
Baço 
Pulmões 
Rim 

 

Yang    
Dia 
Sol 
Luz 
Calor 
Positivo 
Ativo 
Masculino 
Oco 
Vesícula 
Intestino 
Estômago 
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Os exemplos acima não incluem qualquer juízo de valor, e não há qualquer hierarquia entre 

os dois princípios. Assim, referir-se a Yin como negativo apenas indica que ele é negativo 

quando comparado com Yang, que será positivo. Esta analogia é como a carga elétrica 

atribuída a prótons e elétrons: os opostos complementam-se, positivo não é bom ou mau, é 

apenas o oposto complementar de negativo. 

 

Desde os primeiros tempos, os dois polos arquetípicos da natureza foram representados não 

apenas pelo claro e pelo escuro, mas, igualmente pelo masculino e pelo feminino, pelo 

inflexível e pelo dócil, pelo acima e pelo abaixo. 

 

Yang, o forte, o masculino, o poder criador era associado ao céu, enquanto o Yin, o escuro, 

o receptivo, o feminino, o material, era representado pela terra. O céu está acima e esta 

cheio de movimento. A terra - na antiga conceção geocêntrica - está em baixo e em repouso. 

Dessa forma, yang passou a simbolizar o movimento e yin o repouso. No reino do 

pensamento, yin é a mente intuitiva, feminina e complexa, ao passo que yang é o intelecto 

masculino, racional e claro. Yin é a tranquilidade contemplativa do sábio, yang a vigorosa 

ação criativa. 
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10. A MAIOR CAUSA DAS DOENÇAS: 

OS BLOQUEIOS ENERGÉTICOS 

Os canais de energia podem ser comparados a uma mangueira por onde a água circula. 

(Fig.A) 

 Se a água estiver muito suja, com detritos, a mangueira pode entupir e a água deixa de 

circular (Fig.B). 

O mesmo pode acontecer com a Energia Vital no nosso corpo. 

Quando por algum motivo os canais de energia ficam entupidos (Fig.B), por exemplo, devido 

à ‘energia suja’, o órgão pode não receber o que precisa. 

 

 Fig A 

 

 

 

Fig. B 
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Se por exemplo num automóvel o tubo da gasolina entupir, o motor não recebe combustível, 

logo, não pode trabalhar. 

O mesmo se pode passar com a Energia Vital em relação ao corpo humano. 

Estamos constantemente a bloquear alguns canais de Energia Vital, mas os mecanismos de 

cura naturais resolvem naturalmente estas situações. 

Mas, se por um ou mais motivos, muitos canais ou algum canal de energia importante ficar 

durante demasiado tempo bloqueado, os tecidos e órgãos dessa região podem ser afetados. 

Pode acontecer que numa zona haja muita energia e noutras não chegue o suficiente. 

Assim, há doenças causadas pelo excesso de energia e doenças causadas pela deficiência de 

energia. 

Se a situação não se inverter, seja por intervenção humana através de alguma forma de 

terapia, seja através dos mecanismos naturais de cura, levará à doença. 

Todas estas e muitas outras coisas podem gerar a ‘energia suja’ que levam aos bloqueios e 

ao mau funcionamento do corpo físico. 

 

 

 

 

O corpo humano está forte e saudável quando há sinergia entre os sistemas do corpo. 

Sistemas do corpo humano são conjuntos de órgãos associados com a finalidade de realizar 

atividades específicas. 

De forma simples apresento o corpo humano como sendo composto por doze sistemas 

principais. Eles são: 

Sistema Tegumentar: é o sistema de defesa do organismo, a defesa passiva se faz através da 

pele e dos pelos já nas unhas o sistema demonstra suas defesas com agressividade. O 

sistema tegumentar é composto por camadas como derme e epiderme que reveste todos os 

órgãos vivos refletindo no exterior a intimidade mais profunda do ser humano. 
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Sistema Esquelético: é esse o sistema que sustenta a forma física do corpo, protege os 

órgãos vitais, produz células sanguíneas. Protege os órgãos contra impactos em sinergia com 

os sistemas muscular e articular permitindo o nosso movimento. 

 

Sistema Cardiovascular ou sistema circulatório: tem como órgão principal o coração e é 

composto pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O sangue abastece de oxigénio e nutrientes 

as células do coração e de todo os outros sistemas do corpo. 

 

Sistema Respiratório: É composto pelas narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, 

bronquíolos e pulmões. O sistema respiratório tem como órgão principal o Pulmão. A sua 

atuação inicia-se por uma necessidade celular de transformar o oxigénio em energia. 

 

Sistema Digestivo: Composto pela boca, faringe, esófago, estômago, intestino delgado, 

intestino grosso e glândulas associadas, tais como as salivares, o fígado e o pâncreas. 

 

Sistema Urinário: É composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. 

 

Sistema Genital: O sistema genital masculino é formado por testículos e vias espermáticas, 

enquanto o feminino é formado por ovários, tubas uterinas, útero e vagina. 

 

Sistema Nervoso: Formado pelo Sistema Nervoso Central, constituído por encéfalo e medula 

espinhal, e pelo Sistema Nervoso Periférico, constituído pelos nervos e gânglios. A função do 

sistema nervoso é captar as informações do ambiente e coordenar o comportamento de 

todas as outras células na sua vasta comunidade. 

 

Sistema Endócrino: Ele é formado por todas as glândulas endócrinas do corpo, tais como a 

hipófise, tireoide, pâncreas, testículos e ovários. A sua função principal é garantir a produção 

de hormonas e, portanto, o controle das funções biológicas e a homeostase. 

 

Sistema Linfático: Constituído pela linfa (líquido orgânico originado do sangue, composto de 

proteínas e lipídios, que circula nos vasos linfáticos e transporta glóbulos brancos) , vasos 

linfáticos, linfonodos e órgãos linfoides. 
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11. RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS VS EMOÇÕES 

 

O estudo da relação das doenças vs emoções, bem como o que está relacionado aos órgãos 

é vasto. Porém, tentei de uma maneira resumida expor algumas das principais causas e 

relações. 

As emoções representam a resposta do nosso corpo para os nossos sentimentos. Veja 

algumas das principais associações entre as emoções e os órgãos do corpo humano, de 

acordo com a MTC. 

- Alegria - Coração 

Na medicina tradicional chinesa, a alegria é uma emoção de profundo contentamento e está 

ligada ao coração. Quando uma pessoa se sente superexcitada e muito alegre pode 

experimentar agitação, insónia, febre e palpitações cardíacas. No coração conecta-se 

também ao amor. 

 

- Raiva - fígado e vesícula biliar 

A raiva é uma emoção que está associada ao ressentimento, à frustração e à irritabilidade. 

Na medicina chinesa diz-se que as emoções do tipo coléricas são armazenadas no fígado e 

na vesícula biliar. A raiva pode causar pressão alta e tonturas. 

 

- Ansiedade - Pulmões e Intestino Grosso 

A ansiedade é uma emoção relacionada com a preocupação excessiva e isto pode afetar 

principalmente os pulmões e o intestino grosso, de acordo com a medicina tradicional 

chinesa. A ansiedade pode impedir uma pessoa de fazer um bom uso de sua energia, o que 
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pode causar falta de ar, colite, úlceras e inflamação do intestino grosso. A preocupação está 

associada ao estômago. A ansiedade também está ligada ao baço. 

 

- Tristeza - Pulmões 

A dor ou tristeza, podem causar desarmonia nos pulmões e problemas na circulação da 

energia por todo o corpo. Podem enfraquecer a vontade de viver, danificar os pulmões e 

causar doenças respiratórias, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Aos pulmões 

são associadas as emoções de dor e tristeza. 

 

- Melancolia - Baço 

Melancolia e preocupações excessivas que causam ansiedade, afetam o baço e podem 

causar fadiga, letargia e dificuldade de concentração. Também comprometer o sistema 

digestivo e afetar o estômago com acumulação de gás e inchaço. 

- Medo - Rins 

O medo extremo pode levar uma pessoa a perder de repente o controle das funções da 

bexiga e rins, de acordo com a MTC. 

 

- Susto - Coração 

O susto é uma emoção de choque e pânico causado por um evento súbito e inesperado. O 

susto ataca primeiramente o coração (por exemplo, sentindo palpitações) mas quando se 

torna crónico, também pode afetar os rins, o órgão associado ao medo. 

 

 

Também selecionei alguns exemplos, de acordo com a Louise Hay, escritora americana, 

sendo uma das maiores referências sobre doenças e as suas causas emocionais. Ela cocriou 

a sua realidade física após curar-se de um cancro. 

Segundo ela as principais causas emocionais das doenças são: 

- Alergias: aparecem naqueles que estão sempre nervosos e irritados com as atitudes das 

outras pessoas. Se você tem alergias, procure ser mais calmo e compreensivo com aqueles 

que o rodeiam; 

- Anemia: está relacionada à falta de confiança em si mesmo; 

- Doenças respiratórias: desenvolvem-se em pessoas que estão sempre desesperadas, 

correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo; 
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- Artrite: está associada à mania da perfeição. Pessoas muito insistentes e críticas tendem a 

desenvolver este problema; 

- Asma: complexo de culpa; 

- Problemas na bexiga: aparecem em pessoas que guardam as suas dores; 

- Bulimia: ódio de si mesmo e crença de não ser bom o suficiente; 

- Cancro: associado a ressentimentos profundo; 

- Problemas na coluna: geralmente aparecem em pessoas que gostam de fazer tudo 

sozinhas; 

- Doenças do coração: desenvolvidas por pessoas que não vivem do amor e da felicidade; 

- Problemas dentários: os dentes estão associados à família e, em geral, pessoas que se 

responsabilizam por todas as decisões familiares são propensas a ter problemas nos dentes 

e gengivas; 

- Dores: estão associadas à culpa e ao medo de ser punido; 

- Problemas digestivos: estão relacionados à dificuldade de assumir novas ideias e 

experiências; 

- Doenças do fígado: são apresentados por pessoas que acumulam raiva e rancor; 

- Problemas na garganta: associados ao medo das mudanças, dificuldade de falar o que 

pensa e frustração; 

- Gastrite: manifesta-se em pessoas que guardam os problemas apenas para si, são 

introvertidas e demonstram uma falsa calma e tranquilidade. 

- Problemas no joelho: inflexibilidade, ego e medo de mudanças; 

- Obesidade: insegurança; 

- Problemas nas pernas: medo de enfrentar as coisas novas do dia-a-dia; 

- Doenças nos pés: dificuldade em compreender a si próprio; 

- Retenção de líquidos: intuição forte e que não é respeitada; 

- Problemas nos rins: acúmulo de mágoas, tristeza e dor; 

- Tumor: feridas antigas que não foram curadas; 

- Úlcera: medo de não ser bom o suficiente; 

- Varizes: associadas à incapacidade de aceitar as condições que são impostas. 

São inúmeras as listas de emoções x doença física. Indico quem se interessar pesquisar na 

internet, livros e vídeos para começarem a compreender melhor a questão. 
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12. TRATAMENTO COM ACUPUNTURA ETÉRICA QUÂNTICA 

Para saber onde ativar, verifique junto do cliente, qual é a sua questão no momento. 

Converse com ele, pergunte sobre desconfortos ou dores no corpo físico como também, 

quais questões emocionais ele acredita que precisa melhorar e faça a relação das emoções 

com o corpo. Perceba que a maioria das questões físicas estão ligadas às emoções. 

Percebendo isso, ative a agulha na região do corpo físico onde está em desequilíbrio ou ao 

órgão que representa a emoção exposta. 

Também é interessante explicar como ele deve agir para estar sempre equilibrado com a 

própria energia CHI. 

Caso lhe faça sentido, o Terapeuta pode fazer uma oração à escolha antes da sessão. Pode 
ser uma oração angélica por exemplo, em que peça conexão com a Divindade, ajuda e 
proteção para si e para a pessoa que vai tratar. Pode pedir o auxílio dos Elementais, Mestres 
Espirituais Divinos e Seres Divinos responsáveis pela Acupuntura Etérica Quântica para a 
sessão de tratamento.  
 
Este sistema permite a integração de outros sistemas holísticos. Podemos inserir símbolos e 

técnicas de outras terapias, como por exemplo os símbolos do Reiki Usui nas agulhas. Apenas 

um comando e isto é realizado. Não precisamos desenhar os símbolos. 

Pode ainda, além de utilizar o Reiki Usui nas agulhas deste sistema, integrar ou ativar outra 

técnica, como: florais ou Reiki etéricos, homeopatia, cromoterapia, etc. 

As sensações serão diferentes, quando aplicado somente a A.E.Q, quando ativar outro 

sistema junto. Muitos sentirão os pontos sendo estimulados com outra energia. Algumas 

energias serão sentidas nos pontos de maneira mais subtil, outras extremamente mais 

intensificadas. 

É bom ressalvar que, não são todos aqueles que sentem a energia da técnica a atuar. 

Alguns são mais sensíveis, outros não sentirão absolutamente nada, porém o efeito é o 

mesmo e agirá da mesma maneira. 

Durante a aplicação, podem sentir sonolência, tontura, moleza no corpo ou sensação 

intensa de relaxamento. 
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13. ACUPUNTURA ETÉRICA QUÂNTICA - TRATAMENTO PRESENCIAL 

A duração vai depender da sua intuição.  
Quando terminar irá sentir.  
 
No final agradecer individualmente a cada um dos Seres Divinos que participaram nesta 
sessão de cura.  
 
Repetir o tratamento durante vários dias até o “problema desaparecer”.  
 
Por vezes existem problemas / situações mais complexas que necessitam de repetição.  
 

Para eliminar é só imaginar a sua desintegração, porém, as agulhas dissolvem-se depois de 

20 minutos da aplicação. 

Se colocar uma Agulha Etérica num ponto que poderia causar desequilíbrio, o seu “EU 
SUPERIOR”, neutralizará o efeito dessa Agulha sem causar qualquer tipo de dano físico, 
emocional ou mental.  
 

Realizar o tratamento presencial: 

Verbalize ou mentalize a intenção manifestada, sempre com autorização do cliente, o 

seguinte comando, para iniciar o sistema: 

1. Olhar o ponto onde deseja por a Agulha 

2. Repetir 3x : Acupuntura Etérica Quântica 

3. E prossiga com um dos comandos abaixo, repetindo sempre 3x: 

(ABAIXO, EXEMPLOS DE COMANDOS QUE PODEM SER UTILIZADOS. ESCOLHA UM 

DELES) 

➢ "Ativar acupuntura etérica quântica agora em (nome do receptor) em todos os 

pontos necessários para a cura, equilíbrio ou harmonia de seu (problema, doença 

ou desarmonia)" 

 

➢ "Ativar acupuntura etérica quântica agora em (nome do receptor) e peço que as 

agulhas etéricas sejam ativadas em todos os pontos necessários para o seu 

equilíbrio". 

 

➢ "Ativar acupuntura etérica quântica com chokurei em (nome do receptor) em 

todos os pontos necessários para a cura de sua dor de cabeça" 
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14. ACUPUNTURA ETÉRICA QUÂNTICA – TRATAMENTO À DISTÂNCIA 

Para realizar tratamentos à distância é muito simples e tem a mesma eficácia que presencial. 

 

Caso não conheça o cliente, pode solicitar uma foto ou pedir o nome completo, data de 

nascimento e cidade/país onde reside. 

 

 

Faça o seguinte procedimento inicial, quando for à distância: 

➢ Feche os seus olhos, relaxe seu corpo, visualize a pessoa a ser tratada à sua 

frente com todos os detalhes possíveis. 

➢ Visualize a colocar suas mãos sobre ela e diga 1 vez: 

➢ "Estou em contato direto com (nome da pessoa completo e data 

de nascimento)" 

Realizar o tratamento à distância: 

Estou em contato direto com a (ex.) Maria Duarte Lopes Silva, nascida em 01/01/1980, 

residente na cidade de Aveiro, em Portugal 

 

➢ E prossiga com um dos comandos abaixo, repetindo sempre 3x: 

 

➢ "Ativar acupuntura etérica quântica agora em (nome do receptor) em todos os 

pontos necessários para a cura, equilíbrio ou harmonia de seu (problema, doença 

ou desarmonia)" 

 

➢ "Ativar acupuntura etérica quântica agora em (nome do receptor) e peço que as 

agulhas etéricas sejam ativadas em todos os pontos necessários para o seu 

equilíbrio". 

 

➢ "Ativar acupuntura etérica quântica com chokurei em (nome do receptor) em 

todos os pontos necessários para a cura de sua dor de cabeça" 
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15. ACUPUNTURA ETÉRICA QUÂNTICA - TRATAMENTO PROGRAMADO  

É possível programar tratamentos para o futuro, de maneira simples e eficaz, isto é, para um 

momento que achamos conveniente. 

Um exemplo seria quando o cliente estiver a dormir ou se verificarmos que precisa de mais 

de uma aplicação no mesmo local e não tivemos disponibilidade de realizar o procedimento. 

 

Seguem exemplos de comando para ativação programada: 

➢ Ativar A.E.Q em (nome do receptor) às X horas da MANHÃ/TARDE/NOITE 

de hoje em todos os pontos necessários para X. 

 

➢ Ativar A.E.Q e deixo programado um tratamento em (nome do receptor) 

para que as X horas todos os dias, durante X dias ela seja ativada em 

todos os pontos necessários para a regeneração e harmonia do local X. 

 

Neste caso, repita o comando da programação quantas vezes forem necessárias, com calma 

e tranquilidade por aproximadamente um minuto. Após um minuto, o tratamento estará 

ativado e programado conforme mencionou. 

 

É indicado que o cliente se deite no horário programado por aproximadamente 1 hora para 

receber o tratamento. Se possível, programe próximo ao horário que ele costuma dormir. 

Mas, caso o cliente esqueça de se deitar ou não queira, funcionará da mesma forma desde 

que, aceite a aplicação. 

 

A A.E.Q funciona mesmo se estivermos a caminhar, a comer ou a correr, ela é ativada de 

maneira energética atuando nos meridianos necessários de nossos corpos energéticos. 

Mas claro, a indicação do cliente estar deitado ou sentado, é melhor, pois, durante a 

aplicação, podem sentir sonolência, tontura, moleza no corpo ou sensação intensa de 

relaxamento. 
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16. PREPARAÇÃO PARA A SINTONIZAÇÃO EM ACUPUNTURA ETÉRICA 

QUÂNTICA 

 

Como acredito que tudo é frequência e energia, recomendo os passos abaixo para as 

sintonizações, porém, não é obrigatório. 

As recomendações abaixo são formas de elevar a sua frequência a obter uma experiência 

ainda mais intensa. 

 

✓ Fique confortável e relaxado(a) sentado(a) ou deitado(a) 

✓ Se durante a sintonização adormecer está tudo bem, o seu Ser integra a energia da 

Sintonização de igual forma 

✓ Inspire e expire lenta e profundamente, por 3 vezes 

✓ Conecte-se com o seu coração 

✓ Escolha um ambiente calmo, sem interrupção 

✓ Ouça o áudio/sintonização até ao fim 

✓ Manter a alimentação leve e equilibrada, com muitas verduras, frutas, legumes e 

água. 

✓ Não consumir bebida alcoólica; 

✓ Após a sintonização dormir ou manter-se em ambiente tranquilo, longe de agitação 

e barulhos; 

✓ É suficiente ouvir 1 vez o áudio/sintonização, em qualquer hora do dia ou noite, 

mesmo que tenha adormecido, no entanto, pode repetir se lhe fizer sentido 

 

Quem está a ser sintonizado ou iniciado neste sistema deve repetir 3x a frase de aceitação: 

(repetir 03 vezes) 

 

A sintonização tem a duração de cerca de 10/15 minutos 

 

 

 

 

“Eu (nome completo) aceito totalmente receber agora a sintonização em 

Acupuntura Etérica Quântica, enviada por (Nome do Mestre) e aperfeiçoada 

pela Fonte Sagrada Eterna.”   
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17. SINTONIZAR/INICIAR OUTRAS PESSOAS EM ACUPUNTURA ETÉRICA 

QUÂNTICA. 

Como fazer? 

A sintonização poderá ser à distância ou presencial. 

Poderá utilizar áudios gravados, sintonizar através de uma música, uma meditação, 

vivências, enfim, são inúmeras maneiras que cada um deverá sentir no coração como deverá 

proceder dentro da sua didática. 

Porém, o sistema pede alguns passos que são explicados a seguir: 

1. Fazer uma oração à escolha.  Pode ser uma oração angélica por exemplo, em que peça 

conexão com a divindade, ajuda e proteção para a iniciação, para si e para a pessoa que vai 

iniciar.  

2. Pedir para que os Elementais, os Mestres Espirituais Divinos e os Seres Divinos 

responsáveis pela Acupuntura Etérica estejam presentes.  

3. Imaginar /visualizar que está rodeada(o) pela energia dos Mestres Espirituais Divinos que 

vem do alto, e que esta se vai tornando mais e mais forte lentamente. O campo de força fica 

cada vez mais e mais brilhante.  

Quem vai ser sintonizado deve aceitar e autorizar a sintonização dizendo a frase de aceitação 

(ver na página anterior “Preparação para a Sintonização”) 

4. Em voz alta ou mentalmente o Mestre em AEQ vai afirmar/invocar: 

 

5. A iniciação demora uns 10/15 minutos. 

Manter em silêncio durante este tempo, visualizando a pessoa a ser envolvida pela Luz 

Divina.  

6. Por fim, agradecer individualmente a cada um dos Seres Divinos que participaram nesta 

iniciação.  

 

"Peço aos Mestres Espirituais Divinos, aos Elementais e aos Seres Divinos 

responsáveis pela Acupuntura Etérica Quântica que iniciem agora a(o) (nome), em 

Acupuntura Etérica Quântica, para que ela (ele) possa a partir de hoje em diante, 

usar esta terapia Divina para se curar e curar os outros, sempre sob a mais alta Luz 

de Deus. Gratidão”. 

(repetir 03 vezes) 
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18. SINTONIZAÇÃO PROGRAMADA EM ACUPUNTURA ETÉRICA QUÂNTICA 

❖ O Mestre em AEQ pode preparar e programar a Sintonização com antecedência: 

Quem vai ser sintonizado, no dia e na hora marcada, deve aceitar e autorizar a sintonização 

dizendo a frase de aceitação (ver doc. Preparação para a Sintonização) 

 “Eu aceito agora totalmente a sintonização em Acupuntura Etérica Quântica, que está a 

ser enviada por (... nome da pessoa que a/o está a sintonizar) e aperfeiçoada pela Fonte 

Sagrada Eterna.”   (Repetir 3 vezes em voz alta) 

 

❖ O Mestre em AEQ também pode programar a Sintonização através de uma 

meditação ou áudio: 

Quem vai ser sintonizado deve aceitar e autorizar a sintonização dizendo a frase de 

aceitação (ver doc. Preparação para a Sintonização)  

“Eu aceito agora totalmente a sintonização em Acupuntura Etérica Quântica, que está a 

ser enviada por (... nome da pessoa que a/o está a sintonizar) e aperfeiçoada pela Fonte 

Sagrada Eterna.”  (Repetir 3 vezes em voz alta ) 

 
 
 
 

 

 

"Peço aos Mestres Espirituais Divinos, aos Elementais e aos Seres Divinos 

responsáveis pela Acupuntura Etérica Quântica que (nome completo), nascida em 

(data nascimento), seja sintonizado no dia X (data), às X (horas), Ano (x) em 

Acupuntura Etérica Quântica", para que ele(a) possa usar esta terapia divina para sua 

cura e cura de outros, sempre sob a mais alta Luz de Deus. Gratidão”. 

(repetir 03 vezes) 

 

" Peço aos Mestres Espirituais Divinos, aos Elementais e aos Seres Divinos 

responsáveis pela Acupuntura Etérica Quântica que a pessoa que ouvir esta 

meditação ou áudio seja sintonizado no sistema da Acupuntura Etérica quântica", 

para que ela possa usar esta terapia Divina para sua cura e cura de outros, sempre sob 

a mais alta Luz de Deus. Gratidão”. 

(repetir 03 vezes) 

 

(repetir 03 vezes). 
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Acupuntura Etérica Quântica 
 

Linhagem: 
Mestre Richard Eisenberg 

Mestres Shanti Johnson e Shari Carter 
Mestra Mercedes Cora 
Mestre Edgar Martins 

Mestre Rafael Azzolin Pacheco 
Mestre Maicon Silva 

Mestra Maluê Martinelli 
Mestre Daniela Delgado 

Mestre(a) Você 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gratidão pela sua escolha! 

 

Boas Práticas e Viva uma Vida Abençoada, 

Daniela Delgado 
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Daniela Delgado, Facilitadora de Barras de Access, Numeróloga, Terapeuta Holística, Mestre 

em Reiki da Abundância e Prosperidade, Códigos Sagrados Numéricos de Agesta e outros, 

partilho técnicas, ferramentas e recursos de expansão de consciências. 

Acredito que tudo no universo está disponível para todos!  

A minha missão é facilitar e contribuir para que consiga expandir ainda mais a sua 

consciência, escolhendo viver uma vida leve, alegre, próspera e abundante. 

Está disposto a criar uma realidade ainda mais expansiva para si? 

Espero que os conhecimentos e o sistema deste Curso sejam uma grandiosa ferramenta e 

uma preciosa contribuição para todos aqueles que o escolherem. 

Eu sou grata por poder partilhar estas ferramentas e recursos consigo, eu sou grata pela sua 

escolha e confiança. 

Sucesso e Felicidades para Si. 

Daniela Delgado 

Contacto: 962 409 877 

Daniela Delgado - Terapeuta Holística | Facebook 

Daniela Delgado  Instagram 

Daniela Delgado Mãomágica Creations | Facebook 

 

Cursos e Workshops:  

Barras de Access  

https://www.naturoterapias.com/formacao-barras-access.html 

Reiki da Abundância e Prosperidade: 

https://www.naturoterapias.com/curso-de-abundance-flush-empowerment.html 

Workshop Códigos Sagrados Numéricos de Agesta 

https://www.naturoterapias.com/workshop-codigos-sagrados-numericos-agesta.html 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/danieladelgadoterapeutaholistica
https://www.instagram.com/danieladelgadoterapeuta/
https://www.facebook.com/danideladelgadomaomagicacreations
https://www.naturoterapias.com/formacao-barras-access.html
https://www.naturoterapias.com/curso-de-abundance-flush-empowerment.html
https://www.naturoterapias.com/workshop-codigos-sagrados-numericos-agesta.html

