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Introdução 

O estudo da foto kirlian em seres vivos, permite analisar anomalias no 
campo energético, e estas podem apresentar diversas características. 
O grande desafio para sua compreensão, estava nas alterações 
constantes do campo energético refletidos na foto. Estas alterações 
mostraram-se valiosas, muito embora, confundiam-me no inicio. Ao 
longo do tempo pude observar que pessoas quando estimuladas, 
principalmente com lembranças traumáticas, apresentam alterações 
nas fotos, que correspondem (quase sempre) a pontos dolorosos pelo 
corpo ou aumento nos sintomas de doenças que ora apresentam. 
Sabe-se que qualquer movimento corporal, por menor que seja, 
implica num impulso nervoso e correspondente contração muscular. 
Como as emoções podem causar contrações musculares muito 
sutis, que ao longo do tempo poderão tornar-se crônicas, dando 
origem a problemas. Estas podem atingir proporções de ordem 
degenerativa. As emoções bloqueadas, reprimidas ou enraizadas 
somatizam-se 
alterando de forma significativa o humor, minando a vitalidade 
orgânica e comprometendo a harmonia mente/corpo. Com esta visão, 
correlacionei estes aspectos com mapas de acupuntura. Continuando a 
pesquisa, juntei outros mapas, cujas fontes constam na bibliografia. 
Acompanhei diversas pessoas fotografando seus dedos semanalmente, 
com problemas e doenças das mais variadas formas, durante meses e 
alguns casos, durante anos. Isto possibilitou observar entre outras 
coisas atuação das energias eletromagnéticas, deprimindo o 
funcionamento mente/corpo. 

Podemos perceber que certas alterações encontradas nas fotos kirlian, 
permanecem até a cura ou o controle do distúrbio de seus órgãos 
correspondentes. Estas alterações permitem identificar propensão a 
distúrbios antes mesmo de se manifestarem fisicamente no órgão o 
que é uma grande vantagem. Este trabalho ficará mais claro adiante. 
onde apresentarei fotos, analises e o mapeamento dos dedos e sens 
órgãos correspondentes. 



A importância da foto kirlian está em detectar precocemente 
problemas que na maioria das vezes estão latentes não apresentando 
volume material suficiente para serem detectados através de exames 
convencionais. A diagnose preventiva é um dos pilares da terapia 
holística. 

Com o mapeamento, tornou-se muito mais clara a correlação entre 
mente/corpo. É importante ressaltar que toda doença surge da 
incapacidade do organismo em dar uma resposta adequada ao 
estimulo externo gerando uma debilidade no fluxo normal de energia 
que cuida da nossa sobrevivência pessoal, portanto a manutenção 
deste fluxo energético é vital. Os estímulos que podem alterar o fluxo 
da energia têm diversas origens: psíquica, emocional ou física. Todas 
as alterações da saúde deixam suas marcas em vários níveis, sendo 
que nos mais sutis, como no campo energético, é possível através da 
fotografia kirlian ter uma visão mais ampla dos efeitos no indivíduo 
como um todo. Oferecendo possibilidades de atuações preventivas, 
contra desarmonias, muitas vezes possíveis de corrigir, neutralizando 
assim os efeitos nocivos que fatalmente ocorreriam. Os estudos até 
agora realizados, demonstraram grande margem de acerto, em 
detectar problemas de ordem física. Porém, há um paradoxo, quando 
o problema está latente no campo energético detectado apenas pela 
foto kirlian, os exames clínicos não conseguem localizá-los. Em 
muitos casos o problema é assintomático. 

O importante aqui, é demonstrar às pessoas que seus conflitos, 
ansiedades, excessos dos mais diversos, minam determinados órgãos 
antes mesmo de aparecerem os sintomas. Com este trabalho 
procuramos agir, sensibilizando - os a rever suas atitudes e com o 
auxilio das fotos, demonstrar, os pontos conflituosos que geram 
bloqueios energéticos, minando a vitalidade do órgão correspondente 
no mapa. 
Este trabalho desponta como um poderoso auxiliar da área médica, 
psicológica, odontológica, terapêutica..., para diagnósticos precoces 
com uma, orientação bem aproximada dos órgãos envolvidos. É uma 
ferramenta a mais a todos aqueles que trabalham, estudam e 
pesquisam na área holística. 
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As origens 

A fotografia Kirlian foi descoberta por Semyon Davidovitch 
Kirlian, nasceu em 25 de fevereiro de 1898 na cidade de Krasnodar, 
no sul da Rússia. Faleceu em 1978. 
Em 1939, consertando equipamento eletrônico em um hospital, 
levou um choque de alta voltagem, reparou que a descarga elétrica 
entre o eletrodo e seu dedo formou um halo azulado. Curioso, 
colocou um filme entre o eletrodo e" seu dedo e acionou a 
eletricidade. Após revelar o filme. observou que havia um halo 
luminoso e vibrante em torno de seu dedo! 
Esta experiência o levou a construir um aparelho que levaria seu 
nome "a máquina kirlian"! 
Graças ao novo invento, havia conseguido reproduzir 
fotograficamente, sem lente ou câmera, uma estranha luminescência 
que parecia emanar de todas as coisas vivas, mas era invisível ao 
olho humano. 
Durante dez anos de trabalho em sua casa e na oficina onde 
consertava aparelhos eletrônicos, Semyon e sua esposa Valentina 
Chrisanfovka Kirlian, fizeram várias experiências com diversos 
objetos e dedos humanos. 
Estes experimentos, por fim, chamou a atenção dos meios oficiais, 
em Moscou que designaram um especialista em plantas para levar 
duas folhas para serem fotografadas. Quando o oficial se apresentou 
ao casal, falou que vinha de Moscou, para realizai" um experimento 
com o novo equipamento de Semyon. 
Apresentou-lhes duas folhas de uma planta, aparentemente 
idênticas. 
O casal fotografou uma após a outra e logo perceberam que uma das 
folhas mostrava um halo vibrante expansivo e outra, uma 
luminescência pálida. Fizeram várias fotos e o resultado foi o 
mesmo. 
Por fim o especialista em plantas, que até então, permanecia calado 
lhes disse, que uma folha era de uma planta saudável e a outra, era 
de uma planta doente. 
Foram feitos diversos experimentos, de moedas a dedos humanos, 
enquanto corpos inanimados, o halo luminoso apresentava um 
brilho 
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contínuo, as pontas dos dedos das pessoas, assim como nas plantas 
apresentavam características diferentes. 
Em 1966. foi realizada em Alma Ata. capital da República do 
Cazaquistão, uma conferência que reuniu numerosos cientistas 
interessados nos mais variados aspectos do que então era chamado 
de "energia biológica". Numa publicação intitulada "Problemas de 
bioenergética". Viktor Adamenko, biofísico, e Semyon Kirlian, 
publicaram "Pesquisas sobre objetos biológicos em campos 
elétricos de alta frequência". 
Declarando as enormes dificuldades para o exame do espectro da 
"eletrobioluminescência", tão logo superado, seria possível obter 
importantes informações acerca dos processos bioenergéticos num 
organismo vivo. 
O Prof. Vladimir Iniuchin com sua equipe descreve seu trabalho 
com os Kirlian em 1968. A essência biológica do efeito Kirlian, 
"Declarando que a luminescência visível" nas fotos não era devido 
ao estado elétrico do organismo, mas sim a um corpo bioplasmático 
biológico que parecia ser um nome novo para o corpo astral ou 
etéreo dos místicos, pelas suas semelhantes descrições dos clarões, 
branco, azul, vermelho e amarelo, captados nas emanações. 
Em física, designa-se como plasma um gás superionizado e 
eletricamente neutro, composto de íons, elétrons e partículas 
neutras, que já foi considerado o quarto estado da matéria, após o 
sólido, o líquido e o gasoso. 
No interior do corpo bioplasmático, diz Iniuchin, o processo tem 
sua motilidade labiríntica, diferente dos padrões energéticos do 
corpo físico, no entanto, longe de ser um organismo caótico, o 
corpo bioplasmático é um todo unificado, polarizado, que atua na 
formação de seus próprios campos eletromagnéticos e se converte 
na base dos campos biológicos. 
Na União Soviética o efeito kirlian é estudado por inúmeros 
cientistas, alunos e professores. 
As fotografias Kirlian são imagens eletrônicas, criadas por emissão 
fria de elétrons. 
A máquina Kirlian permite registrar não só os diversos estados 
biológicos de plantas e animais, como também o estado psíquico 
emocional dos seres humanos. 
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"O EFEITO KIRLIAN E SUA INVESTIGAÇÃO DEMANDA A 
MENÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA. DEVE SER INVESTIGADA 
COM SERIEDADE E HONESTIDADE. MUITOS MUDAM OS 
FATOS, PUBLICANDO COISAS DESCONTROLADAS POR 
INFLUÊNCIAS MÍSTICAS OU COMERCIAIS, ISTO RETARDA 
SEU CONHECIMENTO PELA CIÊNCIA..." 

Semyon Davidovich Kirlian - 1976. 

O conhecimento da foto kirlian chegou ao Ocidente, em 1970, 
através do lançamento do livro "Experiências Psíquicas Além da 
Cortina de Ferro", escrito por dois jornalistas americanos, Sheila 
Ostrander e Lynn Schroeder.. 

Foto Kirlian no Brasil. 

Só recentemente foi descoberto, documentos alusivos a um aparelho 
construído pelo Padre Landell. que fotografava os halos luminosos 
de corpos animados e inanimados. invisíveis a olho nu. Os 
documentos são de 1907. 
Roberto Landell de Moura nasceu na cidade de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul. Brasil em 21 de janeiro de 1861, faleceu em Porto 
Alegre, em 30 de julho de 1928. Foi ordenado padre em Roma no 
ano de 1886, onde também cursou Física e Química e desenvolveu as 
primeiras ideias de sua teoria sobre "Unidade das Forças Físicas e 
Harmônicas do Universo". 
Seu acervo encontra-se na FEPLAM - Fundação Educacional Padre 
Landell de Moura, em Porto Alegre, R.G. 

Aqui no Brasil, as primeiras pesquisas foram feitas pelo Engenheiro 
Hernani Guimarães Andrade, fundador do IBPP - Instituto Brasileiro 
de Pesquisas Psicobiofisicas. 

Mas o maior divulgador da Foto Kirlian aqui no Brasil é o Prof. 
Newton Milhomens. 
Nos anos 70, confeccionou sua primeira máquina Kirlian. 
Entusiasmado com os efeitos produzidos pelas fotos, iniciou 
pesquisas em clinicas psicológicas de Brasília. 

3 



Publicou os livros "Fotos Kirlian como Interpretar" e "O Modelo 
Energético do Homem". 

Na Europa e nos EUA, são produzidos diversos tipos de maquinas 
Kirlian. 

Na Alemanha o Dr. Peter Mendel, desenvolveu um aparelho para 
tirar fotos Kirlian, em preto e branco, retratando a ponta dos dedos 
dos pés e das mãos, com a finalidade de obter diagnósticos e 
acompanhamento no tratamento de problemas físicos e emocionais. 

Na Rússia o Dr. Konstantin Korotkov, construiu um aparelho que 
deu o nome de Crown-TV. Este aparelho utiliza a visualização 
(GDV - Gás Discharge Visualization), acoplando o uso do 
computador e técnica ótica na análise das características de brilho 
dos organismos vivos, incluindo plantas, sementes, etc... 
Este novo aparelho possibilitou realizar experimentos inéditos na 
área da fotografia Kirlian. Citaremos este episódio mais adiante no 
capitulo de parapsicologia. 

Nelson Donisete. 

Desenvolve e produz diversos aparelhos, que utilizam filmes 
coloridos ou preto e branco e outros que possibilitam a visualização 
ocular em câmara escura. Além de trabalhar na análise e 
comprovação das ocorrências do efeito Kirlian no ser humano. 
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A MAQUINA KIRLIAN 

Do ponto de vista estrutural, este equipamento não é uma câmara 
fotográfica, correspondendo mais ao que se entende tecnicamente 
como uma máquina elétrica. 
Basicamente o aparelho é um gerador "Tesla", de alta tensão, 
operadas entre 6KV a 20KV. 
A foto é obtida quando um objeto ou o dedo da pessoa é  
encostado a uma placa isolada. 
Ao acionarmos o aparelho, ele emite alta voltagem, o campo 
elétrico formado desloca íons, através do objeto ou dedo, 
projetando-os sobre uma película sensível, onde se formará a 
imagem. 
A imagem conseguida indica de forma muito eficiente fatores 
endógenos ou exógenos, dos organismos vivos, (do ser humano 
em particular). 
Os diferentes aparelhos que trabalham com fotografia kirlian, 
(obtendo fotos coloridas ou não), têm por base o mesmo 
princípio, que é a alta voltagem, uns mais elaborados que outros, 
conforme o background técnico de quem os projeta. 

Algumas máquinas utilizadas hoje: 

Gerador Tesla. 

 



Vários Modelos de aparelhos para tirar fotos Kirlian. 
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Com a comercialização e consequentemente a popularização da 
máquina Kirlian, em particular as que tiram fotos coloridas, 
observando a predominância das cores azul, vermelha, branca e 
amarela, podendo variar os tons, e diversos fenômenos no mínimo 
intrigantes, fizeram com que muitos aficionados formulassem suas 
próprias hipóteses e teorias. Sendo a mais comum chamarem foto 
Kirlian de foto da "Aura". Mas por que isto acontece? É o que 
tentaremos explicar em seguida. 
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Aparelho e foto utilizado pelo Dr. Peter Mendel 

Aparelho e foto utilizado pelo Dr, Konstantin Korotkov 



Hipóteses do efeito Kirlian. 

Dúvidas a cerca da emissão elétrica produzida pela alta voltagem 
Muitos pesquisadores tentaram explicar o principio da foto Kirlian, 
formulando diversas hipóteses, porém, todas elas não conclusivas e 
tão pouco conseguiram explicar completamente o que é o "Efeito 
Kirlian". 

O Efeito Corona e as descargas elétricas nos gases. 
Em geral o comportamento dos diferentes gases é o mesmo. Os gases 
são constituídos de átomos e moléculas sob o ponto de vista elétrico e 
geralmente em condições normais, são isolantes, ou seja não 
conduzem eletricidade. Para que exista uma passagem de corrente 
através de um gás, é necessário ionizá-lo. 
Basicamente temos os seguintes mecanismos que tornam um gás 
condutor: 
1 - Ionização por choque elétrico. Ocorre principalmente nos campos 
elétricos elevados (altas tensões), nas quais íons ou elétrons possuem 
energia cinética suficiente para produzir a ionização. Estas partículas 
são aceleradas pelo intenso campo elétrico que colidem contra os 
átomos. São formados assim os Arcos Voltaicos. 
2 - Ionização Térmica; Se produz pelo aumento de energia cinética 
quando a substância é aquecida. 
3 - Fotoionização. Origina-se quando os átomos ou moléculas 
absorvem quantias de energia eletromagnética suficiente para 
ionizá-los. A intensidade da ionização é medida pelo número de pares 
de partículas carregadas com sinal contrário que aparecem na unidade 
de volume do gás em uma unidade de tempo. 

Descrição do Processo de Ionização. 
Inicialmente sob tensões baixas, os gases não são condutores, porém 
sempre existem íons presentes. Aumentando a tensão entre dois 
eletrodos, o campo elétrico resultante entre os mesmos também 
aumenta de intensidade produzindo a movimentação dos íons entre os 
eletrodos. A velocidade deste deslocamento depende principalmente 
da Pressão do gás e da intensidade do Campo elétrico. Desta forma é 
cada vez maior a quantidade de íons que na unidade de 
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tempo conseguem chegar até os eletrodos. A corrente elétrica que 
circulou pelo gás vai aumentando sua intensidade, a partir de 
determinado momento, todos os íons produzidos pelo agente 
ionizador (o campo elétrico), chegam até os eletrodos e então, 
embora a tensão possa ser aumentada, a corrente elétrica que 
circula pelo gás não aumentara seu valor, isto é, temos saturado o 
gás. Este valor é chamado de Intensidade de sal inação. 
Quanto menor a densidade do gás, menores serão as intensidades do 
campo elétrico necessárias para atingir tal saturação. Para aumentar 
a intensidade da corrente elétrica além do valor de saturação se faz 
agora necessário, elevar consideravelmente a tensão entre os 
eletrodos. Feito isto, a intensidade da corrente elétrica novamente 
vai aumentar. Nestas condições aparece à ionização por choque 
elétrico e, neste momento, a recombinação dos átomos e moléculas 
ionizados que voltam ao seu nível energético básico, 
produzindo a emissão de radiação eletromagnética, tornando o 
gás luminoso. A partir desta situação, um aumento do valor da 
tensão entre eletrodos, produz o chamado eleito de avalanche, um 
elétron qualquer produz um íon e um novo elétron, o qual 
novamente reinicia 
o processo. 

Tipos de descargas 
Em condições normais de pressão (1 atmosfera), podemos 
distinguir 
os seguintes tipos de descargas elétricas: 

1 - Descarga Silenciosa ou Eflúvios. 
2 - Descargas, Radiante ou Penacho. 
3 - Descarga Por Faíscas. 
4 - Descarga Por Arco. 

1 - Descarga Silenciosa ou Eflúvios. 
Tal como seu nome indica, ela não produz nenhum tipo de barulho 
ou luminescência. A região ionizada fica carregada eletricamente e 
o eletrodo repele os íons do mesmo sinal elétrico, produzindo assim 
o chamado vento elétrico. Ocorre nas regiões onde o campo elétrico 
toma valores elevados. Há corrente de descarga existente, porém 
sua intensidade é muito pequena. No entanto, se a superfície do 
eletrodo apresentar pequenos raios de curvatura, o campo elétrico 
deixa de ser 
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uniforme e a densidade superficial de carga, aumenta 
consideravelmente assim como a intensidade de seu campo elétrico. 
Nestes lugares a ionização se intensifica, tornando o vento elétrico 
mais intenso. Se a ionização for ainda maior, o gás começa a se 
iluminar, e nos pontos onde o raio de curvatura é muito pequeno, 
aparece uma luminosidade. Este é o efeito corona. A zona do gás 
adjacente à superfície iluminada é chamada de camada do efeito 
corona, o restante da região de descarga denomina-se região da 
corrente negra. No caso da corona se manifestar no eletrodo catódico, 
a corona, se chama corona catódica ou corona negativa, nela os íons 
positivos arrancam do catodo os elétrons que originam a ionização 
volumétrica do gás. No caso da corona se produzir no eletrodo 
anódico, se denomina corona anódica ou corona positiva, e nela os 
elétrons surgem junto ao anodo pela fotoionização do gás devido à 
radiação emitida pela camada do efeito corona. 

2 - Descarga Radiante ou de Penacho. 
Se aumentarmos a tensão dos eletrodos, a corona toma a forma de 
um penacho luminescente, em forma de feixes radiais intermitentes. 

3 - Descarga por Faíscas. 
Aumentando ainda mais a tensão entre OS eletrodos, se produz uma 
ionização súbita e considerável no gás, devido à criação de canais de 
condução da descarga. Nestes canais de ionização, a corrente elétrica 
encontra uma resistência muito menor a passagem da mesma que nos 
casos anteriores. Desta forma a intensidade da corrente de descarga 
nestes canais é bem elevada. A repentina condução de corrente nestes 
canais produz o afastamento súbito do gás gerando assim uma onda 
de choque, a qual é percebida pelo observador pelo ruído 
característico que as faíscas produzem. O processo também gera uma 
luminosidade apreciável no canal de descarga, o qual é perfurado 
através do gás pelo fluxo de partículas carregadas, porém, a trilha 
percorrida é altamente instável devido aos múltiplos choques das 
partículas que constantemente mudam de posição, produzindo assim 
um canal sinuoso de forma arborecente. A passagem da faísca se 
produz a um potencial elétrico determinado, denominado potencial 
disruptivo. No ar, quando a intensidade do campo elétrico atinge 
valores de 30 Kilovolt por centímetro, sob pressão normal e com 
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eletrodos de 20mm de diâmetro, a faísca de descarga é produzida. 
A pressão do gás e a forma dos eletrodos influem notavelmente nos 
valores do potencial disruptivo, este é o denominado Efeito dos 
pontos, resultando na distribuição dos valores do potencial 
disruptivo. 
Para uma determinada distância entre eletrodos, com gás a 1 atm, a 
tensão sob a qual se produzem os efeitos Corona e de faísca, são 
diferentes sendo o primeiro maior que o segundo. Porem, a tensão 
de ruptura, o potencial disruptivo é muito mais sensível à 
diminuição da distância entre os eletrodos que a tensão para o efeito 
corona. Desta forma é possível encontrar uma distancia critica tal 
que, para um afastamento entre os eletrodos menor que a distância 
critica, já não é mais possível à existência do eleito corona e 
somente se produz descarga por faíscas. 

4 - Descarga por Arco. 
No arco voltaico, a intensidade da corrente elétrica é muito elevada, 
no entanto, a tensão entre os eletrodos é pequena, A 
temperatura do gás é muito alta e os eletrodos se aquecem 
consideravelmente. No arco, as partículas são aceleradas a grandes 
velocidades de maneira que atingem os eletrodos com violência, 
produzindo deformações físicas nos mesmos e gerando novos 
elétrons por emissão termoiônica. O gás pode atingir no canal de 
descarga, temperaturas da ordem dos 5000 graus centígrados. 

Podemos concluir que estas hipóteses não explicam certos 
fenômenos observados na foto Kirlian. 
Exemplo disso é a transmissão da bioenergia de uma pessoa para 
outra. 
Na eletricidade cargas de um mesmo sinal repelem-se, portanto se 
colocarmos dois dedos de pessoas na mesma placa a tendência é 
verificar-mos que os alos apresentem repulsão, porém este fato não 
ocorre em diversos tipos de fenômenos observados nas fotos 
kirlian. 
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Corpo sutil 

O corpo físico é composto de diversos sistemas orgânicos, e que 
compreende materiais densos, líquidos e gasosos, permite à alma em 
sua plenitude, expressar-se sobre o plano físico. O corpo etérico é o 
mais denso dos mecanismos sutis, vitaliza e dá energia ao físico, e 
integra o indivíduo no campo de energia da terra. O corpo etérico 
tem três funções básicas todas elas inter-relacionadas. Atua como 
receptor, como assimilador, e como transmissor de energias. Se cada 
uma destas funções se mantém em estado de equilíbrio, o corpo 
físico refletirá este intercâmbio de energias como um estado de boa 
saúde. Vários fatores podem perturbar a circulação de energia pelo 
corpo etérico. Estes bloqueios são: miasmas, as toxinas, as anomalias 
físicas, as áreas traumatizadas ou enfermas e os estados de magia. 
Os principais miasmas são três: sífilis, psora e sicose. Se bem que 
atualmente sejam considerados miasmas a tuberculose, o câncer, 
químico/industrial. Eles podem ter origem hereditária ou terem sido 
contraídos durante a vida. 
Podemos definir miasma como uma tendência orgânica para contrair 
determinadas patologias. Este padrão parafísico reside a nível etérico. 
e apresenta variações de intensidade e atividade. Algumas doenças da 
infância podem deixar resíduos tóxicos, que mais tarde podem afetar 
a saúde do indivíduo adulto. Vacinas e resíduos tóxicos industriais 
também são causadores de desequilíbrios no corpo etérico. A maioria 
das pessoas apresenta problemas relacionados com o uso de panelas 
de alumínio e outros elementos. A falta de coordenação entre o corpo 
etérico e o corpo físico, pode debilitar a saúde física. Isso acontece 
muitas vezes nos casos de mediunidade, em que o corpo etérico é 
separado do físico para permitir a entrada da entidade desencarnada. 
Também acontece nos casos de obsessão, encantamento, magia, etc. 
de uma forma menos visível mas seguramente mais insidiosa. 
As emanações energéticas provenientes dos corpos sutis, dos 
chakras, das formas pensamentos, etc, produzem ao redor do corpo 
físico, um 
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fenômeno multicolorido, estreitamente relacionado com a qualidade 
das energias presentes. 
Este fenômeno denominado aura. do latim aurum, é conhecido 
desde os mais remotos tempos, temos um exemplo disso nos santos 
da igreja católica, o aro dourado acima da cabeça representando a 
elevada espiritualidade; a auréola. 
Desequilíbrios físicos e psíquicos se manifestam na aura, com cores 
opacas, falhas e muco. 

A Aura 

A aura é o invólucro de energia que envolve e permeia o corpo 
físico. A aura é constituída por todos os diferentes envoltórios de 
energia que compõem os aspectos físicos, etéricos, astrais, mentais, 
causais e espirituais da forma multidimencional humana. 

O hinduísmo, o budismo e o taoísmo afirmam existir uma energia 
primordial que é formada pelo universo físico e provém da 
Realidade única (o Deus ocidental). 
O Brahman dos hinduístas, o Dharmakaya dos budistas e o Tao dos 
taoístas, é um verdadeiro campo unificado fundamental, do qual 
emergem todos os fenômenos do Universo. As civilizações antigas 
tinham um profundo conhecimento sobre a energia primordial. Os 
conceitos dos sábios antigos na realidade é uma síntese magistral de 
uma extraordinária física transcendental. As energias, magnética 
fotônica, nuclear, gravitacional e todas as outras conhecidas da 
ciência acadêmica são energias secundárias advindas de uma única 
energia primordial. Somente após um estudo comparado da ciência 
oficial e da "ciência dos místicos" é que se poderá apreender o 
conceito mais profundo da verdadeira física A Física 
Transcendental. 

As Energias Sutis 

As chamadas energias sutis não foram objetos de um estudo 
profundo por parte da ciência oficial. Estas energias transcendem a 
matéria e seus fenômenos, infelizmente ainda são mais do 
domínio*do místico que do cientista. 
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Podemos encontrar analogia entre o Aither (Éter) dos místicos e o 
Campo de Fótons do Cosmo. 
Curiosamente, para a ciência o éter começou a ter vigência na época 
das invenções radioeletrônicas. Quando através de dois pontos não 
vinculados entre si por meios visíveis, conseguiu-se estabelecer uma 
comunicação, foi forçoso admitir que "algo" no espaço servia de 
condutor. Caso contrário, não existiria nenhuma lógica no processo. 
Assim teve que admitir um agente sutil, um condutor "que ocupasse 
os espaços intermoleculares", como se dizia, e que vinculava os 
sistemas emissor e receptor radioelétricos. A esse agente sutil deu-se 
com muita má vontade o nome de éter, porque ele já fora mencionado 
e utilizado no ocidente pelos alquimistas medievais, que assim o 
denominaram. 
O campo de fótons representa o conjunto das propriedades físicas dos 
diversos pontos do Espaço. Diz o físico Louis de Broglie: "É o campo 
que é a realidade primeira, é ele que cria e que modela o Espaço e o 
Tempo, dando-lhes um conteúdo físico". Os místicos sempre 
afirmaram que, toda matéria advêm do aither e é por ele 
interpenetrada, sendo o mesmo, o meio condutor de todas as energias 
e da própria luz. 
A energia primordial manifesta-se por condensações infinitas até a 
formação da matéria. Esta energia é também conhecida como fluído 
cósmico universal (no ocidente), mulaprakriti (no hinduísmo), 
gallama (no antigo Egito) e muitos outros nomes. Uma dessas 
condensações é que constitui o fluido ou força vital (o prana dos 
hindus) e é responsável pela vida vegetal, animal e hominal. Os seres 
vivos possuem bioeletricidade e biomagnestimo que interagem 
criando um campo bioeletromagnético. Este campo é o bioplasma 
(terminologia dos cientistas russos) e constitui o chamado corpo 
bioplasmático. Este corpo sutil é conhecido pelos místicos como 
corpo etérico, corpo vital, duplo etérico, bah, linga-sharira, e outros. 
O corpo bioplasmático é que absorve a energia vital através de seus 
centros de força (chakras). Esse prana (uma das condensações do 
Ch'i) flui através dos canais bioplasmáticos (nadis dos iogues) e vai 
vitalizar o sistema nervoso, as glândulas e, finalmente, o sangue. O 
prana (fluido vital) é um principio vital organizador que, através dos 
chakras do corpo etérico, exerce uma profunda ação sobre o corpo 
físico. 
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O suporte físico do prana é o ar que respiramos, pois nele 
encontramos os gases nobres. Estes gases nobres são monoatômicos 
(possuem um átomo por molécula) e possuem oito elétrons em sua 
camada mais externa. A ultima camada sendo completa, faz com 
que estes gases sejam inertes quimicamente e funcionem como 
isolantes elétricos. Tais propriedades permitem que os gases nobres 
captem e armazenem o prana. Do ponto de vista da física moderna, 
o prana é energia magnética da massa contida nos núcleos atômicos 
dos gases nobres do ar. São cinco os gases nobres conhecidos 
atualmente: neônio, argônio, criptônio. xenônio e radônio, Suas 
cores, quando excitados por uma descarga elétrica, são na ordem, 
vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Os conhecimentos aluais 
nos permitem prever a existência de mais dois gases nobres, que 
teriam as cores anil e violeta, quando excitados eletricamente. A 
existência destes dois gases nobres é verossímil porque cada um dos 
outros, tem a sua última camada de elétrons em posições diferentes 
(L,M,N,O,P), ficando pois as camadas Q e R para os dois gases 
ainda desconhecidos. Além do mais, os sete gases completariam, 
com as suas cores, a gama do espectro da luz solar. Cada um destes 
sete gases nobres está em ressonância com um chakra e a ele está 
fixado especificamente. A interação dos chakras com os gases 
nobres permite a extração do prana pelo corpo etérico. Por suas 
características e propriedades, o orgônio descoberto por Wilhelm 
Reich deve ser o próprio prana hindu. A obra de Reich abriu um 
imenso campo para a ciência estudar as energias sutis. Seu 
acumulador Orgônico deverá ser melhor explorado na terapia 
energizada de água e alimentos. O orgônio foi descoberto por Reich 
em Oslo, em 1939, quando pesquisava os biônios (bolhas de energia 
responsáveis pela biogênese). Segundo Reich, o orgônio está em 
toda parte e a radiação cósmica é uma de suas inúmeras 
manifestações. É muito provável que o orgônio participe das 
interações energéticas entre todas as práticas terapêuticas 
energéticas. 

Chakra. 

A Palavra Chakra ou Tchakra do Sânscrito significa roda. 
Chakras 
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O ser humano possui três organizações cerebrais que, de certa forma, 
atuam independentemente. São elas: o encéfalo, o conjunto de plexos 
e a coluna vertebral. 
Embora todas elas configurem um único sistema nervoso, apresentam 
diferenças que permitem considerar tal subdivisão. Dessas três 
organizações, o conjunto de plexos apareceria como um "cérebro", 
um tanto dispersos por setores, embora unidos em sua totalidade. As 
outras duas organizações são mais fáceis de visualizar. Pelo fato de 
que em todas as partes das três organizações cerebrais circulam 
correntes bioelétricas, possui em todas essas partes a existência de 
campos magnéticos resultantes das ondas ou impulsos bioelétricos. 
Os centros de atividade estão localizados nas zonas onde o tecido 
nervoso é mais concentrado, já que ali existirão maiores quantidades 
de circuitos e correntes elétricas. Isso permite situar os centros de 
atividade em correspondência com as três organizações cerebrais e as 
glândulas de secreção interna principalmente. Em todas essas zonas 
existirá uma relativa maior atividade eletromagnética. 

Agora, considerando em particular os centros sensoriais e 
analisando-os a partir do ponto de vista bioeletromagnético, pode-se 
estabelecer que: 

a) Entre as infinitas energias externas, algumas impressionam 
nossos sentidos. Tais energias, provenientes do mundo 
circundante, são constituídas por vibrações, reações químicas 
e/ou fenômenos físicos e, em cada caso, emitem sinais 
particulares. 

b) A medida que cada uma destas energias externas impressiona 
o órgão sensorial correspondente, tem-se uma conversão: a 
partir da forma do sinal original, até a forma elétrica. 

c) Os órgãos sensoriais se denominam, genericamente, 
transdutores primários. Um transdutor é um conversor de 
energia. Todas as transformações levam a forma elétrica. 

Cada chakra é composto de três espirais de energias concêntricas e 
interligadas cuja rotação se intensifica, na medida do 
desenvolvimento interior do indivíduo. As energias captadas podem 
ser originárias das mais diversas fontes: origem cósmica, do 
inconsciente coletivo, do plano físico, astral e mental, etc. Os chakras 
do corpo etérico tem origem onde as linhas de energia se cruzam. 
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Os chakras têm três funções principais: 

Vitalizar o corpo físico. 
Realizar o desenvolvimento da autoconsciência. 
Transmitir energia espiritual, para elevar o indivíduo a um plano 
espiritual. 
A energia dos chakras circula pelo corpo físico através de canais 
energéticos: os nadis. 

CHAKRA BASE - Mladhara 

Este chakra se encontra localizado no Final da coluna vertebral. Está 
relacionado com as glândulas supra-renais, rege a coluna vertebral e 
os rins. As supra-renais são constituídas por uma medula interna 
coberta por um extrato denominado córtex. A medula supra-renal 
consiste de um tecido cromafínico, e é uma extensão endócrina do 
sistema nervoso autônomo. A medula supra-renal produz o 
hormônio adrenalina. A substância do corpo físico é animada pelo 
chakra base. As energias da Kundalini, uma vez despertadas e 
controladas em plena consciência, progridem coluna acima, 
seguindo um padrão geométrico similar a duas serpentes 
entrelaçadas no caduceu, símbolo das artes curativas. Curiosamente 
pode-se ver o mesmo padrão na dupla hélice das moléculas de 
DNA, que contém o código da vida. 

CHAKRA SACRO - Svadhistana 

Localizado na pélvis, relacionado com as gônadas. Governa o 
sistema reprodutor. Uma das consequências da vida moderna é a 
superestimulação das energias deste chakra. A propaganda e os 
meios de comunicação estimulam nossa imaginação no sentido de 
aumentar o desejo sexual. Boa parte dos atuais produtos de consumo 
é divulgada induzindo a compra, através de uma conotação sexual. 
Muitas vezes uma experiência mediúnica produz um período de 
desequilíbrio sexual, principalmente em pessoas portadoras de 
desajustes sexuais. O místico ao conectar energias superiores, 
encontra algumas que se manifestam por meio dos centros criativos 
inferiores, em vez de se expressarem pelo centro criativo superior 
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que é o chakra da garganta. Isto conduz a estimulação da atividade e 
imaginação sexual, conduzindo finalmente a uma patologia de 
natureza tanto física, como psicológica. 

CHAKRA DO PLEXO SOLAR - Manipura 

Rege o pâncreas, esta glândula possui uma função tanto exócrina 
como endócrina. A maior parte da glândula segrega suco 
pancreático, cujas enzimas ajudam na digestão das proteínas, 
carboidratos e gorduras. A parte endócrina da glândula está formada 
por pequenos grupos de células chamadas Ilhotas de Langerhans, 
que segregam insulina, a qual representa um papel importante no 
controle do metabolismo do açúcar. É comum encontrar este chakra 
desregulado. já que a maioria das pessoas atua fortemente através do 
corpo astral. A sociedade atual estimula de sobremaneira o 
comportamento nervoso, agressivo, as emoções fortes, os esportes 
radicais. Acredita-se que a disfunção do chakra do plexo solar seja 
uma das mais importantes causas do câncer. 

CHAKRA CARDÍACO - Anahata 

Chakra cardíaco se conecta com a glândula timo. Pouco se conhece 
sobre esta glândula, acredita-se que esteja relacionada nos casos de 
lupus eritematoso, artrite reumatóide, colite ulcerativa e miastenia. A 
glândula timo é proporcionalmente maior na criança, à medida que 
avança o crescimento desta, a timo diminui. A elevação de energias 
do chakra do plexo solar até o coração, acontece em indivíduos que 
estão desenvolvendo a capacidade de pensar e atuar em termos 
grupais. As doenças do coração, sistema circulatório e sangue, 
podem ser tratadas através deste chakra. 

CHAKRA LARÍNGEO - Vishuddha 

Chakra Laríngeo se comunica com a glândula tireóide. Estas 
glândulas estão relacionadas com o crescimento, com os processos 
oxidativos e as paratireóides com o metabolismo do cálcio. Este 
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chakra governa os pulmões, brônquios, voz e trato digestivo. Um 
choque emocional pode resultar em problemas asmáticos, 
desequilíbrios deste chakra, podem acarretar problemas de vertigem, 
alergias, anemia, fadiga, irregularidades menstruais e transtornos 
respiratórios. 

CHAKRA FRONTAL - Ajna 

Governa a glândula hipófise. A medicina atual reconhece a hipófise 
como à glândula que controla o sistema endócrino. Este chakra 
desempenha papel importante na expressão da personalidade e, 
quando ativo gera um indivíduo atraente e magnético, rico de 
recursos e com capacidade de liderança. Este chakra é responsável 
quando em desequilíbrio, por doenças no cérebro, olhos, nariz, 
ouvidos e sistema nervoso. 

CHAKRA CORONÁRIO - Sahasrara 

Este chakra se encontra localizado no topo da cabeça, se relaciona 
com a glândula pineal e governa a parte superior do cérebro e o olho 
direito. O pleno desenvolvimento deste chakra cria uma vasta aura 
de luz, cuja beleza e magnitude, ofuscam qualquer outro chakra e 
indica o florescimento do homem perfeito. Os antigos reconheciam a 
importância das glândulas timo e pineal como exteriorizações dos 
chakras cardíaco e coronário. Ensinam que o principio da vida se 
ancora no coração por um fio de energia, e que o princípio da 
consciência se ancora no centro pineal. Este cordão de energias 
enlaça os corpos físicos com os mecanismos sutis. O fio conectado 
na cabeça se desconecta enquanto dormimos e a consciência física 
nos abandona. O fio da consciência é temporariamente cortado nos 
ataques epilépticos e outros estados de inconsciência. 
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Parapsicologia 

A Anatomia Sutil do Homem 

O homem vive em permanente processo criativo. Os resultados 
desse processo estão relacionados com seu potencial mental, com o 
intelecto, com o meio, etc. O processo do pensamento dá origem a 
formas-pensamento. Pensamentos vagos ou aleatórios geram 
formas-pensamento tênues e que rapidamente se dissolvem, sendo 
progressivamente substituídas por outras. Pensamentos fortemente 
ativos pela concentração, transe, etc, conseguem agregar a sua volta 
matéria etérica e astral até que finalmente se manifestem no plano 
físico, é o caso das egrégoras, ou formas-pensamento coletivos. As 
formas-pensamento se expressam em cores e formas 
correspondentes ao caráter do pensamento gerador. É interessante o 
estudo de suas variações e combinações. 
A criação de uma forma-pensamento orientada pelo amor e 
expressando um grande desejo de cura, é de suma importância, 
também se faz necessário para que a forma-pensamento seja 
totalmente desprovida de qualquer tipo de pensamento negativo, 
temor, dúvida, raiva, medo, desejos carnais, etc. Desta maneira sua 
forma-pensamento orientada para o bem, impregna seu ambiente, 
propiciando-lhe maior cobertura e melhores resultados em suas 
atividades diárias. 

Interação Mente - Energia - Matéria 

Sabe-se que o binômio matéria - energia constitui um todo e seus 
opostos complementares interagem dinamicamente entre si; sabe-se 
ainda que a mente é transmissor-receptor de energias de baixa 
frequência e também energias sutis. Tais fatos supõem a 
possibilidade da intenção tripla entre mente, energia e matéria, 
possibilidade esta comprovada pelos fenômenos psicocinéticos. Os 
fenômenos psicoenergéticos se dividem em Psi-gama e Psi-Kapa. 
Os 
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fenômenos Psi-gama são de natureza subjetiva: clarividência, 
clariaudiência, precognição, psicometria, etc... Já os psi-Kapa são 
fenômenos objetivos (atuam na matéria): levitação, psicocinética, 
materialização, etc... O campo bioplasmático é de natureza 
eletromagnética e constitui o biocampo responsável pela vida ao 
nível físico. As energias provindas do corpo astral só podem atuar 
no biológico (corpo físico), através do corpo bioplasmático (corpo 
etérico). As psicoenergias atuam diretamente no campo 
bioplasmático influindo e controlando, de modo inconsciente, os 
processos vitais. Considerando-se que mente, energia e matéria são 
apenas diferentes aspectos de uma mesma realidade, é fácil entender 
que a interação dinâmica entre esses três elementos não só é 
possível como também pode ocorrer em diversos níveis, intensidade 
e direções. 

Parapsicologia 

Encontramos inúmeras referências de acontecimentos misteriosos, 
mágicos, divinos, demoníacos, "paranormais", em quase todos os 
textos antigos de todas as religiões do mundo. O homem primitivo, 
submerso na natureza, tinha uma visão mística religiosa dos 
fenômenos naturais. Faltando maior compreensão dos fenômenos 
naturais, frequentemente usavam termos alegóricos para explicar 
fatos que fugiam a sua compreensão. 
As dificuldades que até hoje encontramos para compreender os 
fenômenos paranormais, é que grande parte deles pode ser 
fraudada. Por outro lado, a paranormalidade, na maioria das vezes 
provoca fenômenos de forma inesperada e espontânea, quase 
sempre com poucas testemunhas, dificultando assim, qualquer 
controle, observação e reprodução em laboratório. 

Fala-se do fenômeno, mas não sabe do que se trata. A 
parapsicologia começa depois dos períodos (Místico, Mesmérico, 
Espírita e Cientifico). 
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Período Místico. 

Encontramos referências de abusos sofridos por pessoas com dons 
especiais, ex. Joana D'arc, por parte da igreja católica, fruto da 
intolerância e incompreensão dos fenômenos paranormais. Na idade 
média, eram tidos como bruxos e feiticeiros, aqueles que possuíam 
algum dom não compreendido, eram torturados e muitas vezes 
levados a fogueira, em alguns casos, padres utilizavam o exorcismo 
como um recurso libertador. 
A partir da segunda metade do século XVI, um padre jesuíta, 
conhecido como padre Grassner, utilizava o exorcismo como método 
"de cura e libertação", numa época em que muitas doenças eram 
vistas como possessão demoníaca. Certa vez um médico acompanhou 
uma dessas sessões, e escreveu o seguinte relato, "a jovem com o 
rosto horrivelmente desfigurado, quando nos vê corre furiosamente 
pela sala, manifestando todos os sintomas característicos de loucura, 
o padre vestido de preto, portando em uma das mãos um crucifixo, 
dirigiu-se à "possuída", falando e rezando em latim, e esticando o 
braço, toca-a com o crucifixo, essa, como que fulminada, cai no chão 
em estado de desmaio, ao acordar, apresentou-se como se nada 
tivesse ocorrido de anormal". 

Período Mesmérico 

No final do século XVIII, Mesmer realizou trabalhos muito 
importantes com a energia humana. Franz Anton Mesmer. nascido na 
Alemanha em 1735, foi educado para seguir a carreira eclesiástica. 
Entretanto, seu interesse pela física, matemática e principalmente 
astronomia, fez com que optasse pela medicina, ingressando na 
Universidade de Viena, onde se doutorou. 
Mesmer maravilhou-se com a cura realizada por um nobre em sua 
esposa, com um "imã" que havia sido encomendado ao famoso 
astrônomo Maximiliano Hall. Tornou-se então um adepto da 
"medicina magnética", mantendo seus imãs pendurados nas árvores 
de seu jardim, em frente a espelhos, dentro de tinas de água, enfim, 
sob todas as condições experimentais possíveis. Aos poucos foi 
percebendo que podia produzir os mesmos efeitos terapêuticos nos 
pacientes, sem o uso desses objetos magnéticos. A crença da época 
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no magnetismo carecia de uma explicação ao alcance da mente 
cientifica, então induziram Mesmer à formação de sua teoria, 
"Magnetismo Animal", que se resume no seguinte: "A doença seria o 
resultado da circulação dos fluidos astrais que circulam através do 
corpo humano. A cura dependeria da harmonia da frequência dos 
fluidos. A algumas pessoas, seria dado o poder de armazená-los e 
controlá-los, sendo o dever médico desses "donos" dos fluidos 
passarem a outras pessoas, de forma direta ou indireta, curando-as de 
seus males. Como uma corrente elétrica, esses fluidos canalizados 
pelo seu detentor, deveriam ser aplicados diretamente sobre as partes 
enfermas dos pacientes, cuja reação seria uma sequência de 
convulsões, sem as quais não adviria a cura". Tocando seus pacientes 
com as mãos, obtinha suas curas, consolidando então a sua teoria do 
"magnetismo animal". O "Mesmerismo", como passou a ser 
conhecido o seu método de cura. tornou-se moda na aristocracia 
francesa. 
Sendo chamado a serviço médico pelas autoridades da Baviera, 
recebeu do conselho da academia de Augsburgo a seguinte 
declaração "O que Franz Anton Mesmer conseguiu aqui, em várias 
enfermidades, faz supor que arrebatou a natureza um de seus mais 
misteriosos segredos". 
Era um verdadeiro delírio e a fama de Mesmer mantinha as 
sociedades cientificas cada vez mais hostis. Em 1784, adversários 
convenceram o rei Luiz XVI, outrora seu protetor, de que Mesmer 
deveria ser submetido a testes que comprovassem ou desmentissem a 
veracidade e eficiência de seus métodos de cura. Sob pressão, o Rei 
nomeou uma comissão. Foram então designados cinco membros da 
academia de ciências. O relatório da comissão foi inteiramente 
desfavorável a Mesmer, concluindo que a crise convulsiva 
apresentada pelos pacientes (considerada essencial à cura), era 
exclusivamente devido à imaginação e a imitação. Acusado de 
charlatão, seu prestigio declinou. 
Após quarenta e cinco anos, assistiu com satisfação, suas teorias e 
técnicas de cura, espalharem-se pelo mundo, dividindo-se em 
inúmeras escolas e hospitais mesméricos. 
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Período Espírita 

Hippolyte Léon Denizard Rivail, nascido em Lyon, França, às 19 
horas do dia 3 de outubro de 1804. 
Aos 50 anos de idade, já escritor de livros didáticos, membro de 
instituições cientificas renomadas, como a da Academia Real de 
Arras, era discípulo de Pestalozzi. 
Em 1823, inicia-se em conhecimentos das teorias de Mesmer. Em 
1854 encontra-se com um amigo mesmerista, Fortier, que o convida a 
verificar o fenômeno das "mesas girantes"; a princípio, demonstrou 
incredulidade quanto à autenticidade do fenômeno, em razão do seu 
pensamento caracterizado pela lógica e pelo método cientifico. Mais 
tarde resolveu assistir algumas sessões para investigar possíveis 
fraudes. A partir de cuidadosas observações, pode verificar que elas se 
moviam, sem que ninguém as empurrasse; que havia um efeito 
inteligente por trás de cada resposta obtida. Ainda sem mudar sua 
opinião sobre tais fenômenos aparentemente tão incompreensíveis a 
luz da razão, decidiu prosseguir em suas observações. Foi então que 
travou conhecimento com a família Baudin, onde passou a assistir as 
reuniões semanais que ali se realizavam, iniciando sérios estudos 
sobre fatos que seu raciocínio ainda se recusava a admitir. Pedagogo 
por excelência, o Prof. Rivail passou a usar o método da 
experimentação em seu novo trabalho. Sem ideias pré-concebidas, 
comparou os fatos, estudou os efeitos para encontrar as causas 
possíveis, não aceitando prontamente qualquer explicação que não 
pudesse resistir à lógica e ao bom senso. E à proporção que as causas 
desses fenômenos vinham à tona, sentiu tratar-se de um assunto grave 
e importante, que viria a alterar de modo significativo algumas 
verdades pré-estabelecidas. Constatou então a existência de um 
mundo invisível, o dos Espíritos, cujas leis naturais regem as relações 
entre esse mundo e o mundo material; a partir daí, novos fatos 
reveladores foram juntar-se as criteriosas observações. Mas, foi tão 
somente em 30 de abril de 1856, na casa do Sr. Roustan, que o Prof. 
Rivail teve conhecimento da sua grande missão, através de uma 
comunicação mediúnica. Mediante esta convocação espiritual, e para 
separar definitivamente a sua obra como professor ilustre do trabalho 
de Codificador que acabara de aceitar, resolveu escolher o 
pseudônimo de Allan Kardec. E foi assim 
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que Allan Kardec lançou-se de corpo e alma a elaboração de "O 
Livro dos Espíritos ", que veio à luz em 1857. 
Em 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho Segundo o 
espiritismo, 1865 o Céu e o Inferno, 1868 A Gênese. Desencarnou 
em 31 de março de 1869, na França, lançando base para a doutrina 
Espirita que é estudada até hoje no mundo todo. 

Período Cientifico 

Os fenômenos começaram a ser estudados cientificamente, em l882, 
com a fundação da "Societi For Psychical Research", em Londres, 
por diversos cientistas, alguns dos quais detentores do Prêmio Nobel. 
Atualmente, diversas Universidades possuem laboratórios e cátedras 
especificas de Parapsicologia, sendo as mais famosas as de Duke 
University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos que teve em 
seu comando o famoso Dr. Joseph Banks Rhine e a Universidade de 
Leningrado, na Rússia. 
A primeira pessoa a usar o termo Parapsicologia foi o Francês Max 
Dessoir, em 1889. 
Na primeira metade do século XX, o Prof. Rhine, procurava 
descobrir as relações existentes entre o ser humano e o mundo das 
energias circundantes. Evidentemente, não podia tabular o processo, 
nem dar-lhe o rigor científico exigido pela comunidade cientifica, até  
que Rhine aplicou o método estatístico. A essência deste método 
consiste em um número suficiente grande de experiências, que se 
estabelece a porcentagem de verificação em relação ao número total. 
Aplicando as estatísticas, a pesquisa dos chamados fenômenos de 
P.E.S. "Percepção Extra Sensorial", expressão criada por Rhine em 
1934, para designar a faculdade manifestada por alguns fenômenos 
como: Telepatia, Clarividência e Precognição. 
Rhine conseguiu que a parapsicologia assumisse um caráter 
cientifico. 
Foi ele quem adotou o nome parapsicologia "para" significar "ao 
redor de", ou seja, ao redor da psicologia. 
Através de dados estatísticos, resultantes de milhares de experiências 
que tiveram confrontados os seus acertos probabilísticos (ocorridos 
por acaso) e acertos extraordinários (ocorridos sob circunstâncias 
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excepcionas). Para tanto, o Dr. Rhine, usou as Cartas Zener, um 
baralho criado pelo seu assistente, Dr. Zener. Este baralho é 
constituído de 25 cartas, constando de 5 séries de 5 naipes 
diferentes, cada naipe é identificado por uma figura geométrica: 
estrela, cruz, circulo, quadrado e linhas onduladas. Utilizam-se duas 
pessoas: uma deve olhar cada carta do baralho, enquanto a outra 
deve tentar captar a imagem da carta que está sendo vista. Temos 
então um emissor e um receptor telepáticos. Ao simples acaso, o 
receptor poderá conseguir até 5 acertos e essa é a média de milhares 
de tentativas com pessoas não sensitivas. No entanto, há registro de 
sensitivos que tiveram várias vezes, o índice de 70, 80 e até 100% 
de acertos. Comprovou-se assim, que algo mais, além do simples 
acaso, influiu nos resultados da transmissão de pensamento, isto é, 
da Telepatia. A Precognição evidenciou-se quando o receptor 
adivinhava não a carta que, no momento olhava, mas sim aquela 
que viria logo a seguir. Por fim, observou-se a Clarividência quando 
um sensitivo, isoladamente, tentava acertar as cartas com as figuras 
voltadas para baixo. Observou-se os mesmos excepcionais índices 
de acertos em todas as 3 experiências, repetidas milhares de vezes, 
até a exaustão, com centenas de pessoas e sob os mais rigorosos 
controles para evitar a ocorrência de fraudes e manipulações. 
Após a divulgação dos trabalhos de Rhine, houve uma verdadeira 
invasão de baralhos zener e de dados utilizados de forma profusa 
em correspondência com esse famoso método estatístico, através do 
qual classifica que essa ou aquela pessoa possui um coeficiente 
"psi" de tal valor. 
Mas ainda, não se conhece com absoluta exatidão todo o processo 
que desencadeia os fenômenos paranormais. Os parapsicólogos 
norte-americanos e europeus consideram a fenomenologia 
paranormal como sendo de natureza psíquica (mental), enquanto os 
cientistas russos preferem a hipótese fisiológica (material). No 
entanto, as mais recentes pesquisas demonstram que se trata de um 
processo inter-relacionado, isto é, psicofisiológico que é disparado 
ou controlado pelo psiquismo. 

Claro que para fazer ciência, o primeiro passo é dar um nome às 
coisas. Para isso utilizou o alfabeto grego. Utilizando como prefixo 
obrigatório no estudo dos fenômenos para-normais, a letra psi, e 
tudo 
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o que se considera, cai dentro dos chamados "fenômenos psi". Da 
mesma forma, classificam todos os fenômenos denominados 
"subjetivos" com outra letra grega, a Gama. Os fenômenos 
"subjetivos" denominam-se então, em seu conjunto, "fenômenos 
PSI-GAMA", que são segundo eles: clarividência' clariaudiência, 
mediunidade, psicometria, telepatia, precognição, etc. Os 
fenômenos considerados objetivos são denominados com outra 
letra grega, Kappa, e em seu conjunto tais fenômenos se 
denominam "psi-kappa", que seriam segundo eles: levitação, 
telecinesia, tiptologia, etc. Finalmente, constituiu-se uma outra 
modalidade, incluindo uma série de fenômenos que não podendo 
ser bem classificados conforme as normas anteriores entraram em 
outro campo, chamado "Psi-Theta", esta letra foi adotada por ser a 
primeira letra da palavra grega "Thanatos", que significa morte. 
Estuda fenômenos ou "hipóteses" de vida após a morte, 
reencarnação, comunicação com espíritos ou com os "mortos". 
Com o tempo, Rhine julgou insuficiente e limitado o método 
estatístico, já que com ele não podia expressar o que estava 
falando. Simplesmente não podia sair da tabulação. Rhine então 
quis sair do método estatístico, para ver se podia continuar 
pesquisando com maior liberdade, mas ao pretender faze-lo, foi 
considerado não cientifico. 
No congresso Internacional realizado em 1963, em Utrecht, na 
Holanda, a Parapsicologia foi reconhecida oficialmente como 
ciência. Apesar disso, o meio cientifico tradicional hesita ou 
mesmo recusa dar credibilidade ao assunto. 
Por conseguinte, a parapsicologia não pode expressar-se em termos 
topológicos, ou seja, do conhecimento em si; pode registrar o 
fenômeno e situar-se unicamente com o método estatístico. Embora 
esse método adotado para dar caráter de ciência à parapsicologia, 
ele não pode explicar a natureza de nenhum dos fenômenos que 
estuda. Tendo-se em mente a aparente simplicidade com que a 
primeira vista, pode ser praticada, e estando a parapsicologia 
fundamentada em fenômenos de classificação muito subjetiva, ela é 
praticada por uma grande quantidade de adeptos, conduzindo 
muitas vezes a confusão de valores. 
Os tipos de perceptores extra - sensoriais (sensitivos) são, 
genericamente, dois: passivos e ativos. Os sensitivos passivos 
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manifestam suas faculdades de forma praticamente involuntária, não 
possuem controle do mecanismo que concorrem no processo. É o caso 
mais comum e fácil de verificar. 
Os sensitivos ativos ao contrário, possuem uma formação básica 
distinta, e as faculdades que detém são resultantes de uma elaboração 
treinada e disciplinada, por isso, possuem controle voluntário dos 
fenômenos. É o caso menos comum de se encontrar. No Brasil, tal 
atividade não é oficialmente reconhecida, nem há cursos 
profissionalizantes a respeito. Assim, o conhecimento da matéria é 
obtido através de pesquisas pessoais, leituras, experiências e cursos 
informativos de curta duração. Desta maneira, os indivíduos que 
conseguem acumular um bom conhecimento do assunto, intitulam-se 
ou são conhecidos como parapsicólogos. As faculdades paranormais 
podem ser desenvolvidas, ao invés de adquiridas. Isto porque tais 
potenciais existem em todos nós, embora de forma latente, a nível 
inconsciente. Algumas pessoas, no entanto, parecem trazer este 
"talento" já de berço, mais ou menos como ocorre, por analogia, com 
aquelas que já nascem com "vocação" ou tendência para música, 
pintura, etc. 
A natureza do elemento causador dos fenômenos paranormais é 
atribuída à utilização de uma faculdade chamada Percepção 
Extra-sensorial P.E.S. e os fenômenos de efeitos físicos são atribuídos 
à liberação de energia chamada Telergia, constituída por forças 
complexas do organismo humano, tais como ondas cerebrais, 
atividades elétricas, energias plásticas e motoras, ações musculares, 
nervosas, magnéticas e caloríficas, liberadas por uma "psicorragia", 
analogia grosseira ao processo de hemorragia. 
Alteração de consciência pode provocar fenômenos paranormais em 
pessoas "normais", em certas condições, tais como: relaxamento 
profundo, transe hipnótico, tensão ou emoção excessiva, embriaguez, 
drogas, delírios, excitação, etc. 
É necessário obter orientação adequada para desenvolver sem perigo, 
algumas das faculdades paranormais. No entanto, sem a referida 
orientação, o indivíduo pode afastar-se da abordagem cientifica e 
envolver-se em complexos processos místico-religiosos ou 
supersticiosos, levando-o a incapacidade de discernir a fantasia da 
realidade. 
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Médium 
Significa "meio" e, por extensão, "mediador" ou intermediário. Um 
médium é um sensitivo. A palavra médium geralmente é utilizada 
pela doutrina espírita, para designar pessoas que, interagem com os 
espíritos. 
Toda ocorrência paranormal parece ilógica e absurda. Isto porque, a 
nível consciente, só nos motivamos para ações que julgamos 
possíveis. Assim, é através do "adormecimento" da consciência ou 
da alteração do seu estado (como. por exemplo, no transe hipnótico, 
relaxamento profundo, sono, embriaguez, delírio, etc), que uma 
energia inconsciente é liberada, produzindo a fenomenologia 
paranormal. Quando, a nível consciente, conseguimos aceitar e 
controlar tal energia, também controlar a ocorrência dos fenômenos. 
Não são sem razão que as crianças são excelentes sensitivas, elas 
não têm ainda a visão lógica e racional do adulto. 
Observa-se uma incidência maior de sensitivos entre crianças e 
adolescentes, sendo principalmente do sexo feminino. 

Telecinesia 
É o fenômeno em que se verifica a movimentação de objetos. A 
paranormal russa Nina Kulagina foi um exemplo de que é possível 
movimentar mesas, bússolas, etc. Nina Kulagina é conhecida como 
uma das paranormais mais completas que já existiram. A presença 
de pessoas (principalmente adolescentes) sob intensa pressão 
emocional ou desajuste psicológico, tem sido constantemente 
observada nas chamadas "casas mal-assombradas". Isto quer dizer 
que a "assombração" na verdade é um fenômeno de Telecinesia, 
responsável pelas panelas que são atiradas, copos que caem, 
quadros que balançam, moveis que se arrastam e etc. Tal ocorrência 
é conhecida como "Poltergeist", cuja tradução é "espírito 
perturbador", expressão que reforça a crença popular da 
"assombração". Outro fenômeno atribuído a Telergia é movido por 
sentimentos negativos tais como: inveja, despeito, rivalidade, 
ressentimentos, etc; um sensitivo pode, até involuntariamente, 
"descarregar-se" sobre plantas, animais pequenos e organismos 
debilitados, prejudicando-os, tocando-os ou simplesmente 
olhando-os. Nestes casos específicos (em que não há deslocamentos 
dos objetos), o fenômeno se chama 
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Psicometria e, da mesma forma que a Telecinesia, é resultante da 
ação da Telergia. 
Estudos mostram que o chamado "mau-olhado" só se faz sentir por 
plantas, animais pequenos e organismos fracos e debilitados (física e 
mentalmente). Quando uma pessoa comum, em bom estado de saúde 
(física e mental), é influenciada pelos fluxos telérgicos de outra, 
trata-se de um caso de sugestão ou auto-sugestão. Basta um pouco de 
bom senso para anular os efeitos do "mau-olhado". Admite-se que 
possa haver uma "subjugação hipnótica" por Telepatia, isto é, uma 
pessoa deseja mal a outra e nutre pensamentos destrutivos em relação 
a ela, chegando inclusive, a reforçar tais pensamentos com 
"despachos". A "vitima" capta telepaticamente as interações do 
desafeto e, sendo psicologicamente fraca, deixa-se sugestionar e 
influenciar pelas ideias negativas captadas, chegando até num 
processo de autodestruição. 
A energia telérgica pode ser usada tanto de forma nociva como útil, a 
depender do caráter e das intenções do sensitivo. Dessa forma, um 
organismo sadio (físico e mental) pode transmitir a um organismo 
fraco ou debilitado uma "carga" telérgica, revitalizando-o. Também 
através da Psicocinesia, pode-se efetuar um tipo de "massagem 
psíquica", proporcionando estimulação ou alívio em pequenas 
moléstias, tais como enxaquecas, náuseas, cólicas e dores em geral. 
Outra hipótese é a de mensagens telepáticas de estimulação e 
encorajamento, fazendo o doente utilizá-lo em seu próprio 
psiquismo, através da auto-sugestão e força de vontade, para uma 
recuperação ou cura. "Curas mais complexas são atribuídas a Seres 
de Luz evoluídos e em outra dimensão". 

Telepatia, 
Fenômeno que consiste na capacidade de uma pessoa captar os 
pensamentos de outra. A ocorrência da Telepatia é mais frequente em 
situações dramáticas, envolvendo pessoas ligadas afetivamente. Já se 
comprovou cientificamente, em laboratórios, a existência do 
fenômeno telepático, embora sua frequência e intensidade quando 
sob controle cientifico, é bem menor que em situações espontâneas. 
Há registros de comunicações telepáticas intercontinentais. 
Todos os estados em que a consciência está "adormecida" favorecem 
os fenômenos, inclusive a telepatia. O sono, ou mais especificamente 
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os sonhos, tem sido um frequente instrumento usado na captação 
telepática. Talvez já tenha ocorrido com o leitor sonhar com uma 
pessoa que não vê há tempos e, no dia seguinte, receber uma 
notícia, visita, ou telefonema dela. 
Inúmeras ocorrências pesquisadas e confirmadas demonstram que, 
sob certas circunstâncias e em determinados momentos, o nosso 
conhecimento parece avançar no tempo, tomando conhecimento de 
fatos que ainda estão por acontecer. Em pessoas "normais", esta 
faculdade costuma se manifestar através de "palpites", intuições e 
sonhos, enquanto que os sensitivos, na maior parte das vezes, 
precisam de uma estimulação para acionar tal mecanismo: usam 
cartas de baralho, bolas de cristal, búzios, borra de café, etc. tal 
faculdade é conhecida por Precognição ou Premonição. 

Clarividência 
E a faculdade de "ver" através de corpos opacos: móveis, paredes, 
obstáculos etc. Esta faculdade permite ao sensitivo "ver" o que há 
dentro de um envelope antes de abri-lo ou descrever o que está 
ocorrendo em outro lugar. Esta faculdade também permite ao 
sensitivo "ver" coisas invisíveis para a visão comum, como, por 
exemplo, a aura humana. Quando o fenômeno se refere à audição, 
chama-se Clariaudiência. 
Há sensitivos que possuem a clarividência conseguindo ver o nosso 
próprio organismo, e se houver conhecimento de medicina, poderá 
até fazer diagnóstico. 
Sensitivos que conseguem descrever outras pessoas ou lugares, 
apenas pelo manuseio de um objeto ou peça de roupa, apresentam 
dois fenômenos: telepatia e clarividência e nesses casos o objeto ou 
peça de roupa funciona como mero estimulador para o sensitivo. 
No entanto, uma teoria afirma que alguns sensitivos "lêem" as 
informações contidas na "memória" molecular que compõem todos 
os objetos. Tal fenômeno é conhecido como Psicometria. 

Os fenômenos descritos acima revelam o grande universo que é o 
ser humano, contudo por mais fascinante que seja o estudo da foto 
Kirlian, penso que podemos estar atingindo o campo etérico do ser 
humano e não a aura propriamente dito, como vemos em diversos 
trabalhos de outros autores. 
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Para concluir este capitulo! 
Os seres humanos são mais do que a soma de um conjunto de órgãos e 
glândulas ligados uns aos outros. Todos os organismos dependem de 
uma sutil força vital que cria uma sinergia, graças a uma singular 
organização estrutural dos componentes moleculares. Por causa dessa 
sinergia, um organismo vivo é maior do que a soma das suas partes. A 
força vital organiza os sistemas e constantemente renova e reconstrói 
os seus veículos celulares de expressão. Quando a energia vital 
abandona o corpo, por ocasião da morte, o mecanismo físico vai 
lentamente se decompondo até transformar-se num conjunto 
desorganizado de substâncias químicas. 
Transcrevemos a seguir um experimento, extraído do livro Aura and 
Consciousness - New Stage of Scientific Undestanding 1998 
-Translated from Russian By author, Edited By Roger Taylor. 

Estudo Experimental das Imagens G D V do Ser Humano Após a 
Morte 

A alma vive? O que podemos esperar após a travessia deste mundo? 
Estes problemas que sempre instigaram a humanidade, novamente 
aparecem no horizonte intelectual europeu. Religiões e ciências 
esotéricas sempre doutrinaram que a morte é muito mais que uma 
simples transformação de matéria viva em matéria morta. Agora, 
quando os depoimentos de pessoas que experimentaram a morte 
clinica, estão sendo aceitos como verdadeiros, a questão da 
sobrevivência de alguns elementos vitais está sendo admitida nos 
domínios da ciência. 
Muitos processos físico-químicos que ocorrem no momento da morte 
são conhecidos. As transformações acompanham o processo linear de 
destruição e decomposição. A técnica de Visualização da Emanação 
Gasosa (G D V), entretanto, vai além da explanação bioquímica, para 
revelar aspectos de energia e informação e sua distribuição no corpo 
vivo. Assim sendo, despertou grande interesse descobrir como isto 
muda após a morte. Neste sentido, podemos obter informação a 
respeito de como se processa a transição do moribundo para o estado 
de indivíduo morto. O experimento foi organizado como segue. 
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Um grupo especial de médicos e de assistentes participou de cada 
experimento. Determinado corpo foi transportado para a sala de 
experimentação e colocado em posição definida. A mão esquerda 
foi posicionada sobre o eletrodo e fixada com dispositivo especial, 
para garantir a mesma imobilidade da mão e dos dedos, para a 
sequência de fotos. As fotos Kirlian dos quatro dedos (excluindo o 
polegar) da mão esquerda, foram colhidas a cada hora do dia e da 
noite. Depois, as fotos foram processadas em condições 
controladas, escaneadas para o computador e, para cada imagem, 
um conjunto de parâmetros (área. intensidade média, fractalidade, 
etc.) foram calculadas). Depois foram criados gráficos destes 
parâmetros, em função do tempo. Como resultado deste processo, 
obtivemos para cada experimentação, as curvas das mudanças (ou 
variações) na intensidade do brilho emanado em função do tempo 
durante 3-6 dias e obtivemos condições para comparar estas curvas. 
Para avaliar o significado dos dados assim submetidos, era 
necessário, antes de tudo, fazer um esquema da classificação em 
grupos, conforme a morte individual. Após examinarmos os 
resultados, observou-se imediatamente que, a maioria das curvas 
não decaia em modelo uniforme, mas, tendia a oscilar, às vezes 
intensamente. 
Portanto, a classificação mais natural parecia ser de acordo com a 
amplitude desta oscilação. Os dados foram divididos em três 
grupos. 

I - Curva com oscilação de amplitude relativamente fraca (área das 
oscilações na curva abrange não mais do que 600 unidades); 
II - Curvas relativamente fracas, oscilação da amplitude, mas com 
apenas um pico pronunciado; 
III - Curvas com larga amplitude (área de oscilação na curva é 
maior do que 600 unidades) com oscilações de longa duração. 

Agora, podemos observar um aspecto mais interessante: cada um 
destes grupos é caracterizado por um tipo de morte peculiar. 

Grupo I - morte calma, "natural", causada por degeneração dos 
tecidos corporais. 
Grupo II - morte "violenta", como resultado de acidente de trânsito, 
atingindo o crânio. 
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Grupo III - morte "inesperada", como resultado de alguma 
circunstância trágica que poderia ter sido evitada em condições 
favoráveis. Por exemplo, suicídio ou assassinato. 

Em todos os casos, a intensidade declinou para um nível "basal" 
estável, com muito pequena oscilação, tal como se poderia esperar de 
um objeto não-vivente com as mesmas características elétricas. Com 
mais detalhes, as principais características das curvas de cada grupo 
são as seguintes: 

Grupo I - Estas curvas começam com um período variando de 
16-55h., com oscilações pequenas, mas significativas, até caírem para 
o nível basal estável. 
Grupo II - Estas mostram um pico pronunciado: em um caso durante 
as primeiras 8 horas após a morte, no outro durante o primeiro dia. 
As oscilações desceram para o nível basal, cerca de dois dias após a 
morte. 
Grupo III - Este grupo apresentou varias características distintas dos 
outros grupos: 

a) maior amplitude e duração das oscilações; 
b) redução progressiva na amplitude, desde o início até o 

fim do experimento; 
c) picos à noite, desde às 21 horas, variando em altura e 

duração; 
d) fortes incrementos na amplitude, no fim do primeiro 

dia e especialmente no fim do segundo dia. 

Durante o período experimental, a temperatura e as condições 
atmosféricas foram monitoradas. Apesar de terem variado bastante, 
não foi encontrada correlação com as características da emissão. 
Portanto, asseguramos que os resultados obtidos não foram devido à 
temperatura, pressão ou umidades ambientais. 
Baseados nestes resultados, concluímos que, a atividade informativa 
energética de uma pessoa não baixa para zero na morte clinica. Em 
alguns casos, continua presente até 4 dias após a morte, quando todos 
os processos bioquímicos característicos da vida tiverem cessado e 
substituídos pelos processos autolíticos e putrefativos. 
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Foi particularmente significante que o curso do declínio, dependeu 
da natureza e da causa mortis. Após alguns anos, estes 
experimentos têm sido repetidos em nosso laboratório e, em 
alguns outros. O resultado foi semelhante. Naturalmente, ainda 
temos muito trabalho pela frente. Parece então que, os 
ensinamentos espirituais tradicionais, estão certos na sua 
insistência de que algo sobrevive de uma pessoa, após a morte. 
Estes resultados suscitam questões não apenas de ordem biológica 
e pratica, mas também filosófica. Nosso bom senso materialista de 
observar a vida e a morte necessita de correção. Pressentimos que 
paramos no limiar de um imenso território novo, cuja exploração 
poderá nos trazer algumas perspectivas novas. Os principais 
resultados e ideias deste trabalho foram publicados em mais de 60 
artigos e no livro do Dr. Korotkov "Luz Após a Vida", 1998. Back 
boné Publishing Company. Estes estudos prenunciam uma revisão 
nos paradigmas atuais. 
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A foto kirlian 

A foto kirlian é um instrumento de diagnóstico do nosso campo 
energético, podendo diagnosticar os primeiros indícios da formação de 
uma doença antes mesmo de sua manifestação. 
Verifica-se a analogia das cores azul-vermelho-branco e amarelo, com 
muitas tradições (medicina tradicional chinesa, ayurvédica, yogue, 
etc.) estas cores estão relacionadas com as fases: yin-yang, energia 
bioplasmática e a energia da kundaline (psíquica), respectivamente. 
Apesar da grande polêmica envolvendo este assunto, resolvi adquirir 
uma máquina kirlian e realizar minhas pesquisas. 

Ciência 
O termo ciência origina-se do latim scientia que por sua vez provém 
de scire que significa aprender ou conhecer. 
A ciência pode ser dividida em dois aspectos fundamentais (o lógico e 
o técnico). 
O aspecto lógico é uma tentativa de descrição, interpretação e 
verificação exatas, que compreende as seguintes etapas. 
1 - observação racional e controlada dos fenômenos. 
2 - experimentação e reobservação 
3 - fundamentar e construir generalizações e leis. 
O aspecto técnico compreende o registro das condições sob as quais 
os fenômenos ocorrem, sua frequência, persistência, término, etc. 
Tal afirmação nos leva a subdividir a ciência em 
1 - Ciência formal 
2 - Ciência factual 
A Ciência formal como a lógica e a matemática utiliza-se de símbolos 
e visa interpretar enunciados, baseia-se em postulados previamente 
estabelecidos e não têm a finalidade da descoberta. Já a factual 
depende de experimentação e pode ser chamada de empírica, pois 
consiste na observação dos fenômenos naturais, na tentativa de sua 
reprodução experimental e também na sua elucidação. Preocupa-se, 
portanto, com os eventos e processos. 
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Dois aspectos são fundamentais para que haja ciência. 
Um motivado pelas necessidades internas do pesquisador, de criar, 
projetar, construir o mundo que o cerca, e outro baseado na dúvida 
científica. Estas duas razões levam a ciência a estar em constante 
modificação e, através da investigação, da especulação, passando 
por diversos estágios, revisar e reavaliar seus resultados. 
Um dos aspectos mais positivos que deve ser salientado na ciência 
atual é a preocupação constante pelo aperfeiçoamento e correção dos 
métodos de investigação. 
A ciência se propõe a atingir um conhecimento sistemático, seguro e 
alcançar a aproximação da verdade, através de métodos que 
proporcionem futuras confirmações. 

Método 
O método é um ordenamento lógico e racional de atividades e 
procedimentos empregados na demonstração da verdade. Para 
Descartes, não havia justificativa na veracidade dos princípios 
universais. Somente seria aceito como verdadeiro aquilo que não 
pairasse quaisquer dúvidas. Tudo deveria ser questionado até sua 
redução a princípios indubitáveis. Seu pensamento resume-se na 
frase; (penso, logo existo) (cogito, ergo sum). 
Penso que, de acordo com a preocupação refletida nos discursos de 
Descartes, insistindo na necessidade em comprovar tudo aquilo que 
gera especulação no campo filosófico e religioso, mostra a 
importância de colocarmos os pés no chão, quando procuramos 
respostas a fenômenos tão complexos que ora procuramos investigar. 
No início do século passado, Einstein, revolucionou a concepção de 
método cientifico, criando a atitude critica, (não há portanto lógica 
na descoberta cientifica). Devemos, contudo submeter às hipóteses 
as condições de falseabilidade através do método científico. Uma 
teoria, em vista disso, só deve ser aceita após ter passado por duas ou 
mais provas críticas. A consequência prática, portanto, na 
investigação cientifica é a de que o pesquisador deve submeter a sua 
teoria a testes rigorosos com o intuito de encontrar algum caso que a 
falseie. Esta atitude crítica permite a ciência caminhar mais 
rapidamente, pois, permite taxar limites de credibilidade depositados 
em um resultado científico. 

 



A pesquisa da foto kirlian 

Tem como finalidade principal, explicar os fenômenos ocorrentes na 
mesma, buscando entender o seu funcionamento e a sua razão. 
A pesquisa pode ser bibliográfica, que se desenvolve a partir da 
tentativa de resolução do problema (hipótese), através das referências 
teóricas encontradas em livros, revistas e literatura afim. 
Pode ser ainda experimental, esta por sua vez, vale-se da 
manipulação de variáveis em torno de um fato ou fenômeno 
observado no meio. Ela tem como requisito existencial a obtenção de 
novas verdades para a ciência. Tais pesquisas constituem no que 
denominamos trabalho cientifico original. 
Para a realização da pesquisa experimental, o pesquisador lança mão 
de instrumentos e aparatos de precisão, eletrônicos sofisticados ou 
não, pois o objetivo é de obter de forma precisa a relação existente 
entre as variáveis propostas e o assunto a ser investigado. 
Na área de saúde a pesquisa experimental é sem dúvida, o melhor 
caminho para a obtenção de avanços, tanto terapêuticos como 
diagnósticos mais profundos. 

Pesquisando o assunto foto kirlian, conheci diversos modelos de 
máquinas e esquemas para sua construção. Entre os modelos, havia 
máquinas que tiram fotos kirlian em polaroid. Resolvi construir 
algumas máquinas diferentes entre elas o modelo polaroid. Logo, 
percebi que elas trabalham com as mesmas características, mudando 
apenas alguns componentes, mas a voltagem praticamente é a mesma 
(em média 6KV.). 
Com a máquina polaroid pronta, tirei várias fotos para 
experimentação ex: lagartixa, folhas, dedos, etc. (ver fotos no 
capitulo curiosidades) 
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Na película polaroid consegue-se obter foto dos cinco dedos de cada 
mão por vez. 
Tirei fotos da mão direita e da esquerda, em seguida repeti o 
processo 
com a máquina que utiliza filmes coloridos, fotografando pela 
ordem 
os dez dedos, um de cada vez. 
Comparando as fotografias em polaroid com as fotos coloridas 
observei que, os pontos que aparecem em uma, aparecem nas 
mesmas regiões nas outras. O importante é saber analisar as 
fotografias de forma correta, podendo mesmo obter confirmação 
através de exames clínicos. 
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Meridianos 

Em geral procura-se analisar as fotos kirlian de acordo com os 
meridianos da medicina tradicional chinesa. 
Os desequilíbrios dos meridianos podem provocar doenças 
físicas/mentais. 
Na medicino, Tradicional Chinesa, a mais antiga referência à teoria dos 
meridianos encontra-se no livro Hwang Ti Nei Jing, que contém 
descrições precisas sobre seus princípios. No entanto, até hoje 
desconhecemos o modo como foi criada a teoria dos meridianos, sendo 
muito provável que a acupuntura e as Qi-Kung (artes marciais) tenham 
contribuído para sua formação. Ao estimular certos pontos de 
acupuntura constata-se que a sensação de calor e parestesias (dormência 
- formigamento) seguem direções predeterminadas. Os antigos já 
mencionavam uma sensação de calor que percorria certas vias do corpo, 
durante a pratica das Qi-Kung. Constatou-se também que numa doença, 
os sintomas podem manifestar-se em outros lugares, seguindo uma via 
precisa de inter-relacionamento. As experiências demonstraram que 
havia uma nítida relação entre os órgãos e os meridianos do corpo. 
Assim, traçaram-se doze meridianos ordinários; esses tinham relação 
direta com os órgãos e vísceras do corpo. Sabemos que os meridianos 
ordinários são: 

Meridianos que se ligam aos dedos Meridianos que se ligam 
das mãos: aos dedos dos pés: 

Pulmão Estômago 
Intestino Grosso Baço Pâncreas 
Coração Bexiga 
Intestino Delgado Rins 
Circulação/Sexo Vesícula Biliar 
Triplo Aquecedor Fígado 

Ao analisarmos as fotos kirlian de acordo com os meridianos dos dedos 
das mãos obtivemos algum sucesso, contudo faltava correlacionar 
órgãos que estão relacionados aos dedos dos pés. 
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O elo que faltava 

Descobri através de consultas em livros e outras fontes, que 
vários pesquisadores utilizam mapas dos meridianos abrangendo 
com detalhes, cada dedo das mãos e os vários órgãos 
correspondentes, inclusive os órgãos que correspondem aos 
meridianos dos pés e das mãos. 
Utilizaram para isso o método de Voll. "Dr. Reinhold Voll, que 
desenvolveu aparelho de diagnóstico eletroacupuntural; 
baseia-se em mensurações elétricas efetuadas em diversos 
pontos de acupuntura"; No entanto utilizam aparelhos que tiram 
fotos alguns em preto e branco, outros com aparelhos digitais, 
um tipo de scanner reproduzindo o efeito kirlian, numa tela de 
computador, (é o caso do Dr. Konstantin Korotkov). 

As quatro fotografias coloridas e as quatro fotografias em preto 
e branco apresentam na sequência os mesmos fenômenos, 
portanto embora tenha diferenças entre aparelhos para se tirar 
fotos kirlian, o essencial é a analise. 

 

Obtendo essas informações, comparei as fotografias dos 
diferentes métodos com as fotos em polaroid e vi que 
assemelhavam-se muito, depois de comparar as fotos polaroid 
com as fotografias coloridas, 
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notei que os princípios poderiam ser os mesmos. Faltava encontrar urna 
comprovação através de exames mensuráveis. Depois de realizar 
pesquisas, e obtendo resultados acima da expectativa, através de 
exames clínicos, cheguei a este mapa. 
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Mapa dos dedos. 

Polegar Direito 

Polegar Esquerdo 
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Indicador Direito 

 

Indicador Esquerdo 
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Médio Direito 

 

Médio Esquerdo 

 



Anular Direito 

 

Anular Esquerdo 
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Mínimo Direito 

Mínimo Esquerdo 
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O sistema nervoso 

O sistema nervoso é dividido em duas partes - Sistema Nervoso 
Central e Sistema Nervoso Periférico. 
O Sistema Nervoso Central é cercado e protegido, por ossos e 
constituído pelo encéfalo, situado no interior do crânio e pela medula 
espinhal; contida no canal vertebral. 
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A segunda divisão identificada como Sistema Nervoso Periférico, 
constitui-se de estruturas semelhantes a cordas, denominadas nervos, 
que partem do cérebro e da medula espinhal. Esses nervos 
apresentam-se aos pares: um nervo de cada par se dirige para um lado 
do corpo, enquanto o outro, direciona-se para o lado oposto. 
Os nervos que emergem do encéfalo, são denominados nervos 
cranianos e, os saídos da medula espinhal, são chamados nervos 
espinhais. 
Em termos esquemáticos, podemos ver o sistema nervoso assim 
dividido: 

Cérebro 
Encéfalo                   Cerebelo              Mesencéfalo                                   

Tronco encefálico     Ponte  
Central                                                            Bulbo 

SISTEMA  
NERVOSO  Medula Espinhal 

Periférico      Nervos 
Terminações Nervosas 

Esta é uma divisão que obedece a critério de localização. Existe uma 
outra que focaliza o Sistema Nervoso em termos de funcionamento. 
Nessa abordagem, encontramos o Sistema Nervoso Cérebro-Espinhal 
ou Vida de Relação e o Vago-Simpático ou Autônomo. O Sistema 
Nervoso da Vida de Relação é aquele que relaciona o organismo com 
o meio externo. 
O Sistema Nervoso Autônomo têm por função, ajustar certas 
atividades do organismo, a fim de manter o equilíbrio do meio interno. 
O termo autônomo pode dar a impressão de que esta parte do sistema 
nervoso funciona de maneira independente, o que não é verdade. As 
funções do Sistema Nervoso Autônomo sofrem constantemente as 
ações do Sistema Nervoso da Vida de Relação. O Sistema Nervoso da 
Vida de Relação abrange uma parte do S.N.C. e outra parte do 
Sistema Nervoso Periférico, enquanto o Sistema Nervoso Autônomo 
possui expressão anatômica somente do Sistema Nervoso Periférico. 
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Cérebro 

O cérebro, contido no crânio ósseo, pesa cerca de 1.200 gramas, 
apresenta forma ovóide e é formado por dois hemisférios: direito e 
esquerdo. A superfície de cada hemisfério é marcada por inúmeras 
dobras que conferem ao órgão um aspecto característico. As dobras 
são circunvoluções cerebrais e as partes que se aprofundam são os 
sulcos ou cissuras. 
Para efeito de descrição, cada hemisfério é dividido em quatro lobos: 
frontal, parietal, occipital e temporal. 
Nos animais menos evoluídos, como as aves não há circunvoluções 
cerebrais, sendo lisa a superfície de seus cérebros. Elas representam 
uma conquista na evolução dos animais. 
Visto em corte, o cérebro revela, internamente, substância cinzenta -o 
córtex cerebral - referente a grandes concentrações de corpos 
celulares dos neurônios. Envolvendo a substância cinzenta 
encontramos a substância branca, produzida pelos prolongamentos 
dos neurônios. Na substância cinzenta está a sede das atividades 
intelectuais e sensoriais. Há áreas que estão ligadas à visão, outras a 
audição, olfato, sensibilidade geral, motricidade e assim por diante. 
Uma destruição de certa área pode acarretar perda de alguma 
capacidade do indivíduo. O cérebro é o instrumento do qual o espírito 
se utiliza para atuar neste plano físico. Lesado o instrumento, a 
atuação é prejudicada. Um piano do qual se retiram várias teclas, 
impedirá o pianista de fazer uma execução adequada. 

Cerebelo 

Está ligado ao equilíbrio do corpo e aos movimentos. Tem dois 
hemisférios: cerebelos e uma parte mediana, fina. Em corte, vemos 
desenho semelhante aos galhos de uma árvore, e por isso, chamamos 
"Arvore da Vida", pois os antigos supunham que aí fosse a sede da 
vida. 
Situa-se dentro da caixa craniana, com forma aproximada de uma 
borboleta de asas abertas. É o responsável pelo equilíbrio e pela 
coordenação motora. Cada hemisfério cerebelar comunica-se com o 
restante do sistema nervoso, através dos três grandes feixes de fibras 
que constituem os pedúnculos cerebelares. 

50 



Tronco Encefálico 

Bulbo e Ponte 
Compreende os principais centros integrantes da função motora e 
sensitiva. Constituem centros relacionados com a regulação de uma 
variedade de atividades viscerais, endócrinas e comportamentais. 
Está funcionalmente associado com a maioria dos sentidos especiais 
(visão, olfato, paladar, audição e tato). Assim, pode controlar a 
respiração, os batimentos cardíacos, a deglutição, a secreção 
lacrimal, a sucção, a mastigação, a vaso motricidade (aumento ou 
diminuição do calibre das artérias e capilares, havendo maior ou 
menor fluxo de sangue a periferia do corpo) etc. 

Medula Espinhal 

Haste cilíndrica, contida no canal raquidiano das vértebras, é a sede 
dos reflexos mais simples e órgãos de passagem das impressões que 
estão indo da periferia aos centros nervosos e das ordens motoras que 
partem dos centros cerebrais e que estão indo aos músculos. Com 
quase meio metro de comprimento, a medula percorre o canal 
raquidiano desde seu início, logo abaixo do bulbo, em continuação 
direta do encéfalo, até a primeira ou segunda vértebra lombar, pouco 
acima da cintura onde termina, formando um feixe de cavalo, e por 
isso, chamada de "cauda equínea". Ela não fica em contato direto 
com a sua proteção óssea, mas é envolvida por membranas chamadas 
"meninges" e que são responsáveis pela vascularização sanguínea, 
são elas: dura-máter, araenóide e pia-máter. Entre as duas últimas, 
circula um líquido transparente, que se torna turvo nas meningites 
(inflamação das meninges). 

Nervos cranianos 

Existem no ser humano 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos, 
que emergem das diferentes partes do encéfalo, estão ligados aos 
órgãos dos sentidos. São eles: olfativo, ótico, oculomotor, trocelar, 
trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo-coclear, glossofaríngeo, vago 
(pneumogástrico), acessório e hipoglosso. Alguns deles são nervos 
sensitivos, levando ao cérebro os impressores visuais, auditivos, 
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olfativos, gustativos e aqueles recebidos pela pele da cabeça e do 
pescoço. Outros são motores, fazem com que os músculos da cabeça 
e do pescoço se contraiam, permitindo-nos mover a cabeça, 
mastigar, tossir, assoprar, sugar, etc. 

Nervos Raquidianos 

Ao longo da medula existem 31 pares de nervos que conduzem os 
impulsos nas direções ascendente e descendente. Os nervos 
dispõem-se em torno do cone medular numa estrutura que é 
chamada de cauda equínea. 
As fibras sensitivas vêm da pele do tronco e dos membros e trazem 
as impressões colhidas por elas. As fibras motoras levam ordens 
para os músculos do tronco e dos membros, a fim de que eles se 
contraiam nos momentos certos e na intensidade adequada. Todos os 
nervos raquidianos nascem da medula, saindo do canal raquidiano. 
pelos espaços que existem entre as vértebras. Em algumas regiões os 
nervos formam verdadeiras redes denominadas "Plexos" onde 
também se encontram gânglios nervosos. 

Sistema Nervoso Autômato 

O sistema nervoso autônomo é composto de dois setores: simpático 
e parassimpático. 
O sistema nervoso autônomo exerce função reguladora sobre um 
número de órgãos; assim: 
1) através de aceleradores cardíacos faz com que aumentem as 
batidas do coração sempre que o homem se encontra diante de 
situações de perigo ou excitações; 
2) por meio de nervos esplênicos envia estímulos inibitórios dos 
movimentos do tubo intestinal, mantém o tônus das arteríolas, 
apressa a formação de glicose (a partir do glicogênio hepático), 
desencadeia a liberação de adrenalina, ordena o relaxamento da 
bexiga, etc. 
Assim, o estômago, o coração, os rins, os intestinos trabalham sem a 
intervenção da nossa vontade, comandados pelo sistema 
vago-simpático. 
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Os nervos transmitem influxos para as glândulas sudoríparas, sempre 
sob o comando do sistema nervoso autônomo; é também o 
responsável pela dilatação da pupila, secreção salivar, controle dos 
vasos da cabeça e do pescoço. 
Como se depreende ele tem enorme valor na manutenção da saúde. As 
fibras parassimpáticas que vão ao coração (nervo vago) são 
inibidoras, enquanto as fibras simpáticas exercem ação aceleradora. 
Embora as atividades dos nervos simpáticos e parassimpáticos são 
antagônicas, elas se equilibram, resultando disso a plena harmonia e 
funcionamento integrado de toda a "máquina" humana. O espiritismo 
nos traz valiosos esclarecimentos a respeito. Sabemos que o 
Perispírito está intimamente relacionado com o sistema nervoso, 
recebendo dele as impressões que vem do mundo em que habitamos e 
transmitindo ao corpo físico as influências partidas do espírito. 

Órgãos dos Sentidos 

Os sentidos mais conhecidos são: visão, audição, olfato, paladar e 
lato. Entretanto, as percepções referentes aos movimentos e posições 
do nosso corpo não se enquadram nesses cinco sentidos, e por isso, 
referem-se os autores ao sentido sinestésico, ou seja, sentido dos 
movimentos e posições do corpo. Referem-se ainda a sensibilidade 
bárica (avaliar pesos), sentido estereognóstico (reconhecimento das 
formas dos objetos pelo tato e pelo manuseio). 
Dos órgãos dos sentidos nascem, as sensações que são levadas ao 
cérebro pelos nervos sensoriais (ótico, vestíbulo-coclear olfativo), ou 
pelos nervos sensitivos, que vêm da pele. Assim, o cérebro, e por seu 
intermédio, o espírito toma conhecimento do mundo exterior. 
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O Aparelho Circulatório 

O aparelho circulatório é um sistema de transporte de onde saem 
tubos que apresentam dispositivos em forma de um circuito. Através 
desse circuito, o sangue é distribuído a todas as regiões do corpo e 
daí, trazido a todas as regiões do corpo como uma bomba. Por este 
processo, o oxigênio coletado nos pulmões pelo sangue, é distribuído 
às células de todas as regiões do corpo. 
O sangue rico em oxigênio é chamado de arterial e, quando com alto 
teor de gás carbônico, é denominado venoso. Ele possui as funções 
de regular a temperatura corporal, de levar às células os alimentos, 
vitaminas, hormônios, oxigênio, recebendo também as excreções 
celulares. Uma outra função do sangue é a de defesa, realizada 
através dos leucócitos encarregados da produção de anticorpos. Os 
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elementos sanguíneos são os glóbulos vermelhos ou hemácias e os 
glóbulos brancos ou leucócitos. As hemácias possuem um pigmento 
chamado hemoglobina que lhes dá a coloração vermelha e, é esta que 
se liga ao oxigênio e ao gás carbônico, transportando-os. As hemácias 
são produzidas no baço, medula óssea e fígado. Estão no sangue, na 
concentração de cinco milhões por ml3, cifra que diminui nas 
situações de anemia. Os leucócitos são produzidos pelo baço. timo e 
gânglios linfáticos. Existem cerca de sete a dez mil leucócitos por ml3 
e, este número aumenta nas infecções, na tentativa de incrementar o 
sistema de defesa. 

O coração 

É um órgão muscular situado no mediastino, à esquerda, que 
apresenta o formato de um cone com a base para cima. Possui três 
paredes principais: o pericárdio (membrana externa), o miocárdio 
(tecido muscular responsável pela contração cardíaca) e o endocárdio 
(membrana interna). O coração é dividido em quatro cavidades: dois 
átrios (direito e esquerdo). Os átrios situam-se na porção superior do 
coração e os ventrículos na sua porção inferior. Comunicando átrios 
com ventrículos na sua porção inferior. Comunicando átrios com 
ventrículos existem as válvulas. A válvula mitral ou tricúspide liga o 
átrio e o ventrículo esquerdo e, a válvula tricúspide, liga o átrio e o 
ventrículo direito. 

Os vasos sanguíneos 

Constituem a tubulação condutora da matéria sanguínea e, são 
classificados em artérias e veias. Artérias são os vasos que 
impulsionam o sangue do coração às diversas partes do organismo e, 
as veias são os vasos que impulsionam o sangue dos órgãos ao 
coração. 
Arteríolas e vênulas são ramificações menores das artérias e veias 
que se comunicam através de capilares (os menores vasos 
sanguíneos). 
Todas as artérias conduzem sangue arterial, exceto as artérias 
pulmonares. Também todas as veias conduzem sangue exceto as 
veias pulmonares. 
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Circulação 

O sangue chega ao coração pelas veias aos átrios e sai dos 
ventrículos através das artérias. As veias cava (superior e inferior), 
trazem o sangue venoso do corpo ao átrio direito. Do átrio direito, o 
sangue passa ao ventrículo direito e deste, aos pulmões pelas artérias 
pulmonares. Lá há uma troca de gás carbônico por oxigênio. O 
sangue oxigenado alcança as veias pulmonares, chegando ao átrio 
esquerdo e daí ao ventrículo esquerdo, ganhando a circulação 
sistêmica pela artéria aorta. 
Pequena circulação é o nome dado ao trajeto pelo sangue entre 
ventrículo direito ao átrio esquerdo, passando pelos pulmões. A 
grande circulação é o trajeto do sangue do ventrículo esquerdo ao 
átrio direito, passando por todo o corpo. 

 
O sistema linfático 
 
O sistema linfático ou rede linfática consta de: 

a) Vasos linfáticos que conduzem à linfa 
b) Tecidos linfóides que filtram a linfa 
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Através do sistema linfático, os líquidos dos tecidos, bem como as 
proteínas e outras substâncias de moléculas grandes que não podem 
ser absorvidas pelos capilares sanguíneos, são levados para o sangue. 
Esse líquido que vai circular dentro dos vasos linfáticos, recebe o 
nome de linfa. A linfa é um liquido claro ou ligeiramente amarelado, 
na dependência da sua composição de células, proteínas, gorduras, 
etc. 
A linfa atinge o sangue através dos vasos linfáticos que formam um 
condutor linfático principal - o dueto torácico, o qual desemboca na 
grande veia chamada subclávia, próxima ao coração. Esses vasos 
linfáticos são providos de válvulas que mantêm a linfa numa só 
direção, dos órgãos ao coração. 
Os tecidos linfóides representados aqui pelos gânglios linfáticos, são 
constituídos por células variadas, principalmente, por linlócitos, 
encarregados da defesa da organismo. 
Os gânglios linfáticos são formações arredondadas ou ovaladas, de 
tamanho variável, que se localizam em várias partes do corpo, no 
trajeto dos vasos linfáticos. Os principais são: os inguinais, os 
auxiliares, os do pescoço e os do mediastino. 

 

57 



Aparelho respiratório 

Consiste de: seios paranasais, fossas nasais, laringe, traqueia. 
brônquios e pulmões. 

Seios paranasais: são espaços existentes entre os ossos da face e 
fronte. 
Denominados de acordo com a estrutura óssea que os originou: seio 
frontal, seio etmóide, seio esfenóide e seio maxilar (o maior deles) 
um de cada lado da face. 
Todos se comunicam com a fossa nasal do lado correspondente, por 
onde drenam secreções. Em casos de obstrução, a secreção nstala-se, 
iniciando o processo de sinusite. 

Fossas nasais: são forradas por mucosa muito vascularizada que 
permitem aquecer o ar de inspiração, os cílios tem a função de 
impedir a entrada de partículas estranhas. 

Laringe: situada abaixo da faringe está a epiglote, estrutura em 
forma de pétala que fecha a laringe no ato da deglutição para que o 
bolo alimentar passe para o esôfago; afecção de laringe provoca 
rouquidão. 

Traqueia: mede cerca de 11cm. localiza-se do mediastino e se 
bifurca, dando origem aos brônquios direito e esquerdo; os 
brônquios penetram nos pulmões e se ramificam. 

Pulmões: localizam-se na caixa torácica, um à direita e outro à 
esquerda, entre eles há um espaço chamado "mediastino", que é 
ocupado pelo coração, vasos sanguíneos, traqueia, timo, esôfago e 
troncos nervosos. 
Tem forma de um cone irregular, mede 23 cm de altura; as bases 
côncavas apóiam-se na curvatura do diafragma, os ápices, obtusos 
chegam até a clavícula (em baixo): o direito é maior, divide-se em 3 
lobos por 2 incisuras e o esquerdo tem apenas uma incisura 
formando 2 lobos. 
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Aparelho Digestivo 

Consta de tubo digestivo: faringe, esôfago, intestino delgado e grosso. 

Órgãos: boca (dentes, língua, glândulas salivares), estômago, 
pâncreas, fígado e vesícula biliar. 
 
Boca: a digestão começa na boca através da mastigação. 
 
Glândulas Salivares: produzem a saliva que envolve os alimentos; 
 
São 3 pares: parótidas - abaixo do ouvido (sua inflamação produz 
caxumba). 
Submaxilares - em baixo do maxilar inferior. 
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Sublinguais - em baixo da língua. 

Faringe: Tubo com 11 cm de comprimento localizado entre a boca 
e o esôfago, servindo de passagem comum aos alimentos e ao ar. 

Esôfago: mede cerca de 25 cm de comprimento; vai da 
extremidade inferior da faringe até o estômago com o qual se 
comunica pelo orifício chamado "cárdia". 

Estômago: situa-se na região epigástrica, comunica-se com o 
intestino delgado pela válvula chamada "piloro". 

E inervado por fibras nervosas que executam movimentos 
peristálticos misturando os alimentos com o suco gástrico. Sua 
função é servir de reservatório aos alimentos enquanto eles sofrem 
alterações mecânicas e químicas que o reduzem a um estado 
semilíquido. Secreta o suco gástrico e deixa passar o 
quimo-alimento em estado semilíquido para o duodeno, em 
intervalos frequentes. 

Intestino: tem 8 metros de comprimento e se divide em delgado e 
grosso. 

Intestino delgado: divide-se em 3 partes: 
-  Duodeno: tem cerca de 25 cm de comprimento; vai da 
extremidade pilórica, no estômago, e jejuno; 
-  jejuno: vai do duodeno até o íleo; 
- íleo: é a parte final do intestino delgado, vai do jejuno até o 
intestino grosso com o qual se comunica através da válvula 
ileocecal; no íleo é que os alimentos são absorvidos pelo 
organismo. 

Intestino grosso: mede 1,5 metros de comprimento, vai da válvula 
ileocecal até o ânus. Suas principais partes são: cólon ascendente, 
transverso, descendente, sigmóide e reto. 

Pâncreas: situado atrás do estômago encaixado numa alça do 
duodeno pelo conduto pancreático; 
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Funções: 

1) Secretar suco pancreático que vai para o duodeno pelo 
conduto pancreático; 

2) Produzir insulina (nas ilhotas de Langerhans), que é levada 
pelo sangue aos tecidos e alua no metabolismo de glicose; 

Fígado: situado no hipocôndrio direito é a maior glândula do 
organismo, pesando de 1.200 a l.600g. 

Funções: 

1) Formação da bile que é armazenada na vesícula biliar; 
2) Transformação de glicose em glicogênio e seu 

armazenamento nas células hepáticas. 

Vesícula biliar: é uma formação sacular com forma de pêra situada 
na face inferior do fígado. 

Função: concentrar a bile vinda do fígado e excreta-la para o 
duodeno. 
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Aparelho urinário 

Consta de: rins, ureteres, bexiga e uretra. 

Rins: são dois órgãos castanho-avermelhados, em forma de feijão, 
situados na região dorso-lombar, um de cada lado da coluna; mede 
10 a 12 cm de comprimento e pesa cerca de 125gr. cada . O bordo 
interno de cada rim é côncavo e no centro dessa cavidade há uma 
abertura, o "hilo" por onde passam várias estruturas como: ureter, 
vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Cada rim recebe uma 
artéria renal (ramo de aorta abdominal). 
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Os vasos linfáticos ocupam os espaços intestinais circundando os 
vasos sanguíneos e os túbulos renais. O sangue é filtrado nos rins 
sendo dele retirados substâncias nocivas (ureia, creatina, ácido úrico, 
amônia) que formam a urina. A retenção desses elementos pode 
causar doenças como: 
a) uremia pela retenção da ureia; 
b) inchação das pernas e parede abdominal pela retenção de água e 
sais. etc. 
A função dos rins é principalmente, produção e eliminação da urina. 
O ser humano precisa eliminar, pelo menos, meio litro de urina 
diariamente. 

Ureteres: são canais excretores que levam a urina dos rins a bexiga, 
saem do hilo, medem de 25 a 30 cm de comprimento e 4 a 5 mm de 
diâmetro. 

Bexiga: é uma bolsa músculo-membranosa, situada na cavidade 
pélvica; é inervada por fibras do Sistema Nervoso Autônomo. 
Recebe os ureteres que saem dos rins e funciona como reservatório 
da urina. Sua forma depende da quantidade de urina armazenada que 
pode ser até 1.000ml, devido à sua grande capacidade de distensão. 

Uretra: é um canal que sai da bexiga e leva a urina para o exterior, 
sendo mais curta na mulher que no homem. No seu início está o 
esfíncter vesical que permite a pessoa controlar a eliminação. 
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Aparelho Genital 

Feminino: 
O aparelho genital está incumbido da reprodução; consta de: ovários, 
trompas, útero e vagina. 

Ovários: são 2 pequenas glândulas de 4 cm de comprimento por 2 de 
largura, situadas na cavidade pélvica de cada lado do útero ao qual 
se vinculada por ligamentos ovarianos. 

Função: 
Produzir, desenvolver e amadurecer óvulos que são oportunamente 
liberados, secretando hormônios como o estrogênio e progesterona. 

Trompas: chamadas Trompas de Falópio, são dois tubos finos de 7 a 
14 cm de comprimento que se comunicam com o útero. É através 
das trompas que os óvulos liberados dos ovários chegam ao útero. 
Útero: órgão muscular em forma de pêra, situado no centro da 
cavidade pélvica, atrás da bexiga. Mede aproximadamente 7,5cm de 
comprimento e 5cm de largura, na parte superior. 
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Função: Receber o óvulo que desce pelas trompas; quando o óvulo é 
fecundado, ele é retido no útero onde se desenvolve, formando o 
embrião. 

Vagina: canal músculo-membranoso, extremamente dilatável, 
localizado atrás da bexiga, estende-se o colo do útero até a vulva. 

 

Masculino 
O aparelho Genital masculino consta de: testículos canais deferentes, 
vesículas seminais, canais ejaculadores, próstata e pênis. 

Testículos: são dois órgãos glandulares masculinos com 4 a 5 cm de 
comprimento. Na parte superior do testículo há uma formação 
estreita, oblonga chamada epidídimo formado pela reunião de canais 
seminíferos. 
Função: formar espermatozóides e elaborar o hormônio sexual 
masculino, a testosterona. 

Canais deferentes: são condutos de 3 a 5 cm de diâmetro que vão do 
epidídimo ao canal inguinal e representam as vias excretoras dos 
testículos. 
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Vesículas seminais: são formações membranosas situadas acima da 
próstata; é um reservatório espermático e produtor do liquido 
seminal. 

Canais ejaculadores: condutos formados pela união das vesículas 
seminais com os canais semi-niferos; abrem-se na uretra. 

Uretra: canal condutor do sêmen e da urina; une-se ao canal 
ejaculador, passa dentro da próstata e do pênis com abertura para o 
meio externo. 

Próstata: órgão músculo-glandular situado logo abaixo da bexiga: 
comunica-se com a uretra por meio de pequenos orifícios, tem 
forma e tamanho aproximados de uma castanha e está contida numa 
cápsula fibrosa. 

Função: secretar o líquido prostático que aumenta a motilidade dos 
espermatozóides. 
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Sistema Endócrino 

É formado pelas glândulas endócrinas, ou de secreção interna, que 
lançam seus produtos no sangue. Tais secreções são denominadas 
hormônios. Colaboram eles intensamente na regulação do trabalho de 
todos os órgãos, regulam o crescimento e influem nas emoções e no 
temperamento. Não pensemos que esta postura que fazemos do 
problema, seja materialista. O espírito governa o corpo, utilizando os 
sábios mecanismos orgânicos, para atingir seus objetivos. Isto é 
enfatizado na Codificação e explanado por André Luiz. Diz ele: 
"Hormônios e para-hormônios, fermentos e co-fermentos, vitaminas e 
outros controladores químicos, (anlo quanto preciosas reservas 
nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-os em 
produção e níveis precisos, na quota de determinados percentuais, 
conforme as ordens instintivas da mente". (Evolução em Dois Mundos 
- Capitulo VIII). 
"Todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da 
renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão 
artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados 
nos circuitos celulares, por fermentações sutis, aí nascidas através de 
impulsos determinantes da mente", (mesmo capitulo). "O 
metabolismo subordina-se, desse modo, a direção espiritual..." O 
sistema endócrino é constituído por oito glândulas que secretam 
hormônios: hipófise, tireóide, paratireoide, timo, supra-renais, 
pâncreas, epífise ou pineal e sexuais (ovário na mulher e testículos no 
homem). 

Hipófise: medindo aproximadamente 1cm de diâmetro, situa-se na 
sela turca da base do crânio, unida ao hipotálamo pelo pedúnculo 
hipofisário, também chamada "pituitária". Produz vários hormônios 
importantes para o controle das funções metabólicas de todo o 
organismo, a saber: 

1) Metabolismo do crescimento. 
2) Controla a secreção de alguns hormônios córtico-suprarenais 

que afetam o metabolismo da glicose, das proteínas e dos 
lipídios. 
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3) Controla a intensidade da secreção de tiroxina pela 
tireóide, 
4) Controla a secreção de progesterona (pelos ovários) e 

testosterona (pelos testículos). 
5) Controla a secreção do leite. etc. 

Tireóide: formada por dois Ióbulos situados no pescoço em ambos 
os lados da faringe; secretam triodotironina e tiroxina que agem 
sobre o crescimento, função e desenvolvimento do sistema 
nervoso, circulação e sobre vários sistemas enzimáticos. 

Paratireoide: situadas muito próximas da tireóide, são dois pares de 
pequenas estruturas ovalares com cerca de 5 mm de diâmetro. 
Produz hormônio paratireoideo que promove a elevação de cálcio e 
a baixa do fosfato sanguíneo. 

Timo: situa-se abaixo da traqueia e acima do coração, até hoje não 
foi identificado o hormônio secretado por essa glândula; 
acredita-se que o timo esteja relacionado com o fenômeno 
imunológico do organismo. 

Supra-renais: (ou adrenais) localizam-se sobre o pólo superior de 
cada rim; compõem-se de duas partes distintas: medula e córtex. 
Entre os hormônios secretados por essa glândula estão: 

2) Adrenalina, produzido em resposta a estimulação do 
Sistema Nervoso Autônomo. 

3) Aldosterona, cujo principal efeito é aumentar a reabsorção 
do sódio pelo rim; 

4) Cortisol ou hidrocortisona que influem no metabolismo 
dos açúcares, proteínas e lipídios; agem também no 
sistema imunológico, deprimindo-o. 

Pâncreas: glândula composta por dois tipos principais de tecidos: 

1) Os ácidos que secretam sucos digestivos e 
2) As "ilhotas de Langerhans" que produzem a insulina. 

A insulina é uma pequena proteína cuja ação é exercida. 
principalmente sobre o metabolismo dos carboidratos (açúcares). 
cujos efeitos básicos são: aumento da velocidade do metabolismo 
da 
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glicose, diminuição da concentração de glicose no sangue e aumento 
de glicogênio (armazenamento de glicose) nos tecidos. Epífise: 
também chamada glândula pineal; situa-se sobre a hipófise e sobre o 
córtex cerebral. Atribui-se a essa glândula, os efeitos das 
estímulações sexuais, do crescimento e da secreção de aldosterona 
(pela supra-renal). 

Ovários: órgãos do aparelho sexual feminino que produz 
progesterona, o mais importante hormônio feminino, quando 
estimulados pelos hormônios femininos, gonadotróficos, produzidos 
pela hipófise. 

Testículos: órgãos do aparelho sexual masculino que produz a 
testosterona, o mais importante hormônio sexual masculino quando 
estimulado pelos hormônios gonadotróficos, produzidos pela 
hipófise. 
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Sistema esquelético 

O esqueleto é definido como o conjunto de ossos e articulações, 
que se interligam para formar o arcabouço do corpo do animal, 
desempenhando funções de proteção para órgãos como coração, e 
pulmões e Sistema Nervoso Central, sustentação e conformação do 
corpo. O esqueleto pode ser dividido em duas grandes porções: 
uma que forma o eixo do corpo, composta pelos ossos da cabeça, 
pescoço e tronco (tórax e abdômen), chamada de esqueleto Axial e 
a outra que forma os membros superiores e inferiores, constituído o 
esqueleto apendicular. A união entre duas porções se faz cintura 
escapular, constituída pelos ossos do quadril. No indivíduo adulto, 
quando se completa o desenvolvimento orgânico, existem 206 
ossos. Os ossos que constituem a cabeça são: frontal, nasal, 
zigomático. esfenóide, maxilar, mandíbula, parietal, temporal e 
occipital. Entre todas as estruturas ósseas, uma das mais 
importantes é a coluna vertebral: a cabeça gira sobre a coluna e os 
membros superiores estão a ela ligados. Envolve completamente 
alberga a medula espinhal. além de transmitir o peso do resto do 
corpo para os membros inferiores, quando o indivíduo está de pé. A 
coluna é composta por 24 vértebras móveis (sete cervicais, doze 
torácica e cinco lombares) e nove vértebras fixas (cinco sacrais que 
formam o osso sacro e quatro coccigeas que formam o cóccix). 
Desde a cabeça até o quadril, a coluna suporta progressivamente 
mais peso e as vértebras tornam-se progressivamente maiores, em 
direção ao sacro. O esqueleto do tórax inclui o esterno e as costelas. 
O esterno é um osso plano na porção mediana do tórax que se 
articula com algumas costelas e com as clavículas. Há, em geral, 12 
costelas de cada lado do corpo. Cada par de costelas origina-se em 
uma vértebra torácica e dirige-se ao esterno. As costelas que se 
articulam diretamente com o esterno são chamadas "verdadeiras" 
(dez pares) e as demais, "falsas" (dois pares). 
Um par de clavículas, na parte anterior do tórax e um par de 
escápulas, posteriormente, interligam os membros superiores à 
caixa torácica. Os membros superiores apresentam três segmentos: 
braço, antebraço e mão. O braço é formado pelo rádio e ulna e a 
mão pelo carpo, metacarpo e falange. A cintura do membro inferior 
é formada 
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por dois ossos do quadril, que se unem pela frente na síntese púbica. 
Cada um deles, juntamente com o sacro e cóccix, formam um arco 
externo que sustenta o peso do corpo e uma bacia interna (pelve), 
que aloja algumas vísceras, continuando acima com o abdômen. As 
pelves feminina e masculina diferem consideravelmente; a feminina 
é mais arredondada e mais larga, podendo acomodar mais facilmente 
um feto em desenvolvimento. Três ossos formam cada um dos dois 
ossos do quadril, são eles: ílio, ísquio e púbicos. 

 
Os membros inferiores, assim como os superiores, apresentam três 
segmentos: coxa, perna e pé. A coxa é formada pelo fêmur (o osso 
mais longo do corpo) que se articula, acima com o quadril e abai; o 
com os ossos da perna (tíbia e fíbula). e o osso paleta, formando o 
joelho. O pé é constituído pelos ossos chamados tarso, metatarso e 
falanges. 
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A energia. 

O termo energia provém do grego "energer" (ativo) que, por sua vez, 
provém de "ergon" (obra). A etimologia indica que a palavra energia 
implica sempre em atividade. A física define energia como "todo 
agente capaz de produzir trabalho". A energia pode ser mecânica, 
calórica, química, luminosa, elétrica, magnética, psíquica, etérica, 
astral, etc. Cada tipo de energia possui características próprias como 
intensidade, potência, densidade, polaridade e outras. Há uma 
constante transformação entre os diferentes tipos de energia. Nessa 
transformação ocorre apenas uma mudança no modo da energia se 
manifestar. Tal característica permitiu enunciar um dos mais 
importantes princípios da física, o principio da conservação da 
energia. "A energia nunca é criada nem destruída, mas, apenas 
transformada de um tipo a outro. O total da energia antes da 
transformação é igual ao total de energia depois". As energias 
conhecidas pela física têm entropia positiva, isto é, se propagam do 
local de maior potencial para o de menor potencial energético. Isto já 
não acontece com algumas das chamadas energias sutis, que ainda 
não são do domínio da ciência. O orgônio descoberto por Wilhelm 
Reich tem entropia negativa, isto é, se propaga do menor potencial 
para o maior. Tal característica permitiu a construção do seu famoso 
acumulador orgônico. Esse acumulador é composto por camadas 
alternadas de material orgânico e inorgânico, formando uma caixa 
em cujo interior o paciente é colocado. Normalmente o acumulador 
orgônico de Reich é feito com chapas de madeira (externas) e ferro 
zincado (internas), tendo entre elas uma camada de lã de ovelha e 
outra de lã de aço. Como o material orgânico atrai o orgônio e o 
inorgânico o repele, forma-se um fluxo de orgônio de fora para 
dentro da caixa. 
O corpo humano tem maior potencial de orgônio que o ambiente que 
o cerca e, por isso, o orgônio flui do exterior para o interior do 
corpo. No interior do acumulador orgônico há uma concentração de 
orgônio que mantém o fluxo do exterior para o interior do corpo. 

Cientistas do mundo todo (médicos, engenheiros, físicos, biólogos) 
têm pesquisado, comprovado e alertado a todos sobre os efeitos 
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nocivos de certos campos eletromagnéticos que atuam dentro de 
locais de trabalho, casas, apartamentos e que podem afetar o sistema 
imunológico. prejudicando a saúde dos trabalhadores e moradores. 
Computadores, máquinas elétricas, lâmpadas de diversos tipos, 
televisores, microondas, transformadores, etc, emitem campos 
eletromagnéticos nocivos que ionizam o ar, afetando a saúde das 
pessoas, deteriorando a qualidade de vida. Essas energias nocivas 
são chamadas "artificiais", pois são criadas pelo homem. Existem 
ainda os campos de energias nocivas naturais, originárias do 
subsolo. Rios subterrâneos (lençol freático), grandes concentrações 
de minérios de ferro ou de outros metais, material orgânico, 
cavernas, etc, geram campos eletromagnéticos nocivos à saúde. 
Esses campos são os piores, pois atingem grandes alturas. 
Esses campos invisíveis, de ação suave e lenta, atravessam paredes e 
são imperceptíveis ao ser humano. Enfraquecem as pessoas, 
provocam ou aceleram todo tipo de doenças, desde insônia, 
enxaqueca, até as mais graves como doenças cardiovasculares, etc 
Observamos ainda os eleitos mais comuns como: irritação, sensação 
de peso, ocorrência de estática nas pessoas (os choques que muitas 
pessoas sofrem ao encostar em uma outra ou em um objeto). Este 
tipo de fenômeno é muito difícil de ser detectado pela medicina 
convencional levando muitas pessoas a tratar certas doenças que vão 
se tornando crônicas, portanto sem solução aparente. Esses campos 
nocivos interagem com sistemas biológicos, ocasionando mudanças 
nos estados energéticos moleculares. 

Células 
Alguns átomos ou moléculas transportam uma carga positiva ou 
negativa. Qualquer átomo ou molécula carregado é denominado 
íons. Dois íons carregados positivamente repelem-se, da mesma 
forma que o fazem dois íons carregados negativamente. Um íon 
positivo e um íon negativo, se atraem. As soluções salinas mostram 
forças elétricas. Por exemplo: os íons sódio (na+) e potássio (K+) se 
repelem, porque ambos são carregados positivamente. Porém, os 
dois atraem íons cloro (cl-), os quais estão carregados 
negativamente. O interior da célula é rico em potássio e o fluido que 
banha a membrana externa é rico em sódio. 
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A membrana celular é permeável à potássio, mas os íons sódio 
permeiam também, se bem que muito mais lentamente. 
Experimentos feitos em laboratórios por biólogos, esperavam que, 
num determinado momento os íons sódio e potássio fossem atingir o 
ponto onde ambos estivessem igualmente concentrados dentro e 
fora da célula. 
Em condições normais, isto não acontece, entretanto se 
interferirmos no seu metabolismo, com um veneno por exemplo, 
interferimos no suprimento de energia para o seu mecanismo 
bombeador. deprimindo-o; em consequência, os íons sódio que 
vazam para dentro e os íons potássio que vazam para fora, não são 
mais compensados pelo transporte ativo. Quando removemos o 
veneno, o seu metabolismo volta ao normal, e o mecanismo 
bombeador começa a operar novamente e finalmente é atingido um 
novo equilíbrio dinâmico. Numa célula normal o sódio é bombeado 
para fora à medida que penetra a membrana celular, e o potássio é 
bombeado para dentro na mesma proporção que sai, os íons sódio e 
potássio devem estar presentes em concentrações diferentes nos dois 
lados da membrana celular para elas funcionarem apropriadamente. 
Uma membrana celular é local de atividade contínua, as moléculas 
estão sendo constantemente transportadas para um lado e para outro. 
Visto que as cargas negativas e positivas das diferentes moléculas se 
atraem, estes íons excedentes alinham-se a superfície da membrana 
celular. Sempre que uma membrana separar camadas de cargas 
opostas ela estará polarizada. 
A célula está em constante atividade elétrica em sua própria 
intimidade, no equilíbrio dinâmico de suas propriedades 
sódio/potássio e na interação com outras moléculas de diferentes 
íons positivos ou negativos. 
Esta atividade leva a diversos ritmos do potencial elétrico, em 
escala muito pequena, difícil de observarmos apenas pela unidade, 
porém todos os nossos órgãos são formados por milhões de células 
funcionando como um piscar de lâmpadas, gerando assim um 
campo próprio de atuação em diferentes órgãos para realizar as mais 
diversas atividades, em sintetizar as moléculas, os "alimentos 
ingeridos" ou os agentes externos que envolvem o nosso corpo,ou 
seja, gera um campo eletromagnético. 
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O sistema nervoso de uma pessoa adulta normal, medido de forma 
linear (ligando-se todos os condutores um em continuação ao outro), 
atingiria a medida de 107 mil quilômetros. Um fio com esta longitude 
daria comodamente volta ao mundo duas vezes e meia. Ele é, na 
realidade, um vasto e complexo sistema de mensagens, e transporta 
correntes elétricas em formas e frequências muito variadas. A tensão 
ou potencial elétrico que alimenta todo o sistema nervoso é 
extremamente baixo: 0.1 volt. Para se ter uma comparação, uma pilha 
elétrica comum, do menor tipo produz 1,5 volt; ou seja, é 15 vezes 
maior em potencial do que a tensão elétrica que alimenta a rede 
humana. 
Destaca-se apenas que a velocidade com que se propagam as correntes 
no sistema nervoso humano é variável, de acordo com os circuitos e 
funções; vai desde menos de um metro por segundo até cerca de cem 
metros por segundo, de acordo com vários estudos científicos 
especializados. 
As células nervosas recebem o nome de neurônios e como qualquer 
outra célula possuem um núcleo e uma membrana celular. Além disto, 
os neurônios podem apresentar numerosas estruturas denominadas 
detritos, que se projetam da célula em todas as direções praticamente. 
O axônio, que é uma fibra longa e única, especializou-se na condução 
de mensagens. Os nervos de nosso corpo são estruturas semelhantes a 
cabos, cada um contendo um grande número de axônios. Alguns 
axônios conduzem mensagens da superfície e do interior do corpo ao 
S.N.C. 
Estes axônios são denominados fibras sensitivas. Outros axônios 
conduzem mensagens do S.N.C. aos músculos e glândulas. Estes 
recebem o nome de fibras motoras. As mensagens conduzidas por 
fibras motoras podem ser consideradas como ordens que regulam a 
atividade de músculos e glândulas. 
Quando você estimula ou excita o nervo, algum tipo de informação, 
que recebe o nome de impulso, viaja ao longo do axônio até o 
músculo, dando como resultado uma resposta muscular. Até aqui é o 
mais comum. 

Quando estimulamos uma preparação neuromuscular, ocorrem muitas 
alterações antes do músculo se contrair por exemplo, é produzida uma 
pequena quantidade de calor, há uma pequena 
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mudança de volume e ocorrem certas alterações elétricas. As 
alterações elétricas são as mais fáceis de serem medidas. Quando 
em repouso, a membrana do axônio é eletricamente polarizada, 
sendo o interior do axônio negativo em relação ao exterior. Ao se 
deslocar ao longo do axônio. o impulso nervoso é acompanhado por 
uma onda de polaridade invertida. No ponto de excitação da 
membrana o interior do axônio é positivo em relação ao exterior. A 
medida que o impulso se desloca ao longo do axônio, a polaridade 
se inverte, ou, em outras palavras, a passagem de um impulso 
nervoso da extremidade proximal a distai de um axônio é 
acompanhada por uma onda de polaridade reversa. Esta onda de 
polaridade invertida, que se desloca pela fibra nervosa, é chamada 
de potencial de ação. Sempre que estimularmos o axônio de uma 
preparação neuromuscular e detectarmos uma resposta 
neuromuscular, também observamos o deslocamento do potencial 
de ação ao longo do axônio. Além do mais, o potencial de ação 
desloca-se a urna velocidade exatamente igual a do impulso 
nervoso antes mencionado. Todas as propriedades do impulso 
nervoso que podemos medir, usando a preparação nervo-músculo, 
são também válidas para o potencial de ação. O ponto de ação 
parece ser um sinal evidente da passagem do impulso nervoso e 
frequentemente mostra uma tendência de agrupar estes dois 
fenômenos como se fosse um só. Quando o potencial de ação é 
fraco, modificamos a intensidade do estimulo, porém, não induz 
qualquer resposta (potencial de ação) no axônio. 
A medida que aumentamos a intensidade do estimulo, continuamos 
a não obter resposta alguma até que atingimos um nível 
denominado limiar. Os estímulos que apresentam intensidade 
acima do limiar, produzem todos, um mesmo potencial de ação. 
Quando não atinge o limiar do potencial de ação para produzir a 
resposta neuromuscular, a polarização ao longo dos axônios 
permanece invertida, ou seja, no meio caminho, não ficando 
relaxada e não mandando um impulso de ação. 
Portanto concluímos que esta fase seja a precursora dos distúrbios 
físicos e psico-emocionais, observados no campo etérico pelos 
sensitivos e localizados pela foto Kirlian. É muito importante 
ressaltar que esta fase não é captada pelos exames convencionais. 
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Talvez este fenômeno possa explicar alguns sintomas como: 
sentimento de estarmos "carregado" - estática - vários tipos de 
energias negativas que se dissipam pelo simples banho de água e 
sal, e outros tipos de limpeza energética possibilitando o 
relaxamento, etc. 
Todo nosso corpo é composto por um fluido aquoso de 
composição salina, chamado fluido extracelular. Este fluido é 
praticamente o mesmo em todas as partes do corpo. As células são 
muito frágeis e sensíveis a alterações de seu meio circundante. 
Para que elas sobrevivam é necessário que o meio interno 
permaneça adequadamente constante. Uma membrana celular é 
local de atividade continua. 
Apesar da composição química, ser básica para todos os 
indivíduos, observamos que as pessoas apresentam diferentes 
aspectos para assimilação de minerais, podendo comprometer a 
vitalidade e a saúde física e mental. 

Conhecemos algumas manifestações da energia. Fala-se muito de 
energia ou energias, e procura-se achar um denominador comum 
sendo ela única manifestada em muitas diferentes modalidades. 
Podemos também supor que energia é comunicação. Vida é 
comunicação! 
Comunicar-se é sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. A 
comunicação fundamenta-se em uma capacidade dualística de 
doação e recepção. 
Esta capacidade é de longitude menor ou amplitude maior, 
segundo os diferentes e diversificados níveis de organização 
molecular. A comunicação de uma rocha não é da mesma 
intensidade que a de um vegetal. O mesmo se diga do homem ou 
do animal. Evidentemente, há diferentes níveis de organizações. 
Por conseguinte, existem intensidades diversas de comunicações. 
Uma rocha se comunica, à medida que suas partículas nucleares se 
atraem ou se repelem na intimidade de sua estrutura atômica. 
Como se vê. comunicação implica movimento. 
Por convenção, chamou-se vida ao automovimento imanente. Sua 
extensão foi restrita ao campo biológico, plantas e animais, em 
função da imanência. 
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Aqui, uma pergunta; Qual o conteúdo do conceito vida? A restrição 
desta, as plantas e animais parece-nos ilógica. Em nossa maneira de 
ver, ou se deve defini-la por um determinado expoente de 
intensidade de imanência, para manter a convenção, ou se deve 
generalizá-la até ao campo mineral. 
Geralmente, as discussões nascem de equívocos e imprecisões. 
Precisemos o conceito de imanente. Em linguagem filosófica, 
imanente é toda ação que começa e termina na mesma unidade 
dinâmica de um ser individual. Ora, será esta propriedade de ação 
imanente exclusiva dos seres biológicos? A filosofia tradicional, 
desde Platão, ensina; se um corpo se move =ab extrínseco= c 
inanimado; se =ab intrínseco=, é animado. Para nós. esta conclusão 
é falha. Emerge da observação direta dos sentidos e do falso 
pressuposto de que os minerais são estáticos, sem automovimento 
mecânico, visível. 
A Física Quântica prova que o mineral tem, pelo menos, um mínimo 
de ação imanente e espontânea. 
Além da radioatividade natural, provável em todos os elementos, as 
partículas mínimas individuais da massa-energia são sistemas 
dinâmicos. Portanto, se vida é imanência da ação. também no 
mineral floresce, segundo a lei de propriedade analógica. 

(vida)  +  (vida)  =  (vida) 
 Mineral   vegetal  animal 

Evidentemente, vida não é um conceito unívoco. Sua aplicabilidade 
aos diferentes seres é sempre dentro de uma analogia. A vida animal 
ou de um vegetal tem um expoente de intensidade de imanência 
superior, em uma variância de aspectos e especificidades de funções, 
comparada à de um mineral. 
No vegetal e animal a unidade atômica fundamental é a célula viva. 
Esta se caracteriza por trocas ativas e incessantes de energia na 
intimidade da matéria. Estes movimentos cíclicos de iterações 
energéticas orientam, polarizam e agrupam as partículas nucleares 
para construir os átomos, as macromoléculas e as substâncias 
integrantes das populações vivas. 
No mineral a unidade de composição estrutural é o átomo. Este por 
sua vez não é uma unidade simples. Compõem-se em outras 
partículas menores, denominadas nucleares. Estas são integradas por 
outras unidades ainda menores. 
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A comunicação dos seres flui de dentro para fora. Do centro para a 
periferia. Na interioridade de cada ser existe um sistema 
micromolecular de comunicação, maior ou menor segundo o nível de 
perfectibilidade e organização de cada um deles. O primeiro nível de 
comunicação verifica-se, por conseguinte, entre as partículas do 
próprio ser. 
A comunicação micromolecular é um denominador comum extensivo a 
todo ser possuidor de organização química. 
No animal e no vegetal coexistem outros níveis de comunicação, 
caracterizados por uma série de múltiplas atividades e funções, que vão 
além do nível micromolecular. 
O mineral é estacionário. Permanece no nível de comunicação 
micromolecular. 
No entanto pedras como os cristais possuem características peculiares 
que no mínimo merecem maiores pesquisas. 
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Emoções 

Um grande número de estudiosos, pesquisadores modernos vem 
dando importância a um conjunto de emoções básicas e inatas. Para 
muitos, as emoções primordiais são definidas pelas expressões 
faciais universais, semelhantes nas culturas mais diferentes. Na 
época de Darwin, chegou-se a suposição do caráter universal das 
expressões emocionais entre as culturas, a partir da observação 
casual. Entretanto, pesquisadores atuais foram até as regiões mais 
remotas da terra, com a finalidade de definir, por meio de métodos 
científicos, que pelo menos algumas emoções possuem modos de 
expressão claramente universais, em especial no rosto. Com base 
em tais evidências, Sylvan Tomkis, propôs a existência de oito 
emoções básicas: surpresa, interesse, alegria, raiva, medo, aversão, 
vergonha e angústia. Foram consideradas reações padronizadas e 
inatas as que são controladas por sistemas cerebrais interligados. 
Outros teóricos, como Robert Plutchik e Nico Frijda, não se 
limitaram exclusivamente às expressões faciais, mas defenderam a 
primazia de uma tendência para ações mais globais, envolvendo 
diferentes partes do corpo. 
Plutchik ressaltou que, é possível perceber a existência de um 
número cada vez mais reduzido de expressões faciais, com o 
predomínio de expressões emocionais envolvendo outros sistemas 
físicos. 
Philip Johnson - Lairdekeith Oatley abordaram o tema das emoções 
básicas, analisando as palavras de que dispomos para expressar as 
emoções. Chegaram a uma lista de cinco palavras que coincidem 
com as seis de Ekman, excluindo a surpresa. Jeak Panksepp seguiu 
um caminho diferente, observando as consequências 
comportamentais da estimulação elétrica em certas regiões do 
cérebro de ratos, revelando quatro padrões básicos de reação 
emocional: pânico, raiva, expectativa e medo. 
Outros teóricos fizeram uso de alternativas diferentes para 
identificar as emoções básicas, e suas listas também coincidem com 
as mesmas descritas acima. A maioria dos teóricos das emoções 
básicas, também 
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admite a existência de emoções não básicas, que são o resultado de 
combinações ou misturas das mais básicas. 
Izard, por exemplo, descreve a ansiedade como a combinação de 
duas emoções adicionais, podendo ser o medo combinado com culpa 
ou curiosidade, vergonha com raiva ou angustia. Plutchik apresentou 
uma teoria mais completa sobre as misturas emocionais. Ele sugere 
um ciclo de emoções análogo ao ciclo das cores, cuja mistura das 
cores elementares produz novos tons. Cada emoção básica ocupa 
uma posição no ciclo. As combinações de duas emoções básicas são 
chamadas de díades. 
As combinações envolvendo emoções adjacentes no ciclo formam as 
díades de primeiro grau, aquelas que envolvam emoções separadas 
por uma outra emoção, são as díades de segundo grau e assim por 
diante. Nesse esquema, o amor é uma díade de primeiro grau, resulta 
da combinação das emoções básicas adjacentes: alegria e aceitação, 
enquanto a culpa é uma díade de segundo grau que envolve a alegria 
e o medo, separados pela aceitação. Quanto mais distantes estiverem 
duas emoções básicas, menos provável será a sua combinação. E se 
acaso houver a mistura de duas emoções afastadas, provavelmente 
haverá conflito. Medo e surpresa são adjacentes e sua combinação da 
origem ao susto, mas alegria e medo estão separados pela aceitação, 
e a fusão de ambas é imperfeita. O conflito decorrente constitui a 
origem da emoção de culpa. Considera-se a mistura de emoções 
básicas em emoções superiores, uma operação cognitiva. Segundo os 
teóricos das emoções básicas, algumas, senão todas, as emoções 
biologicamente básicas estão presentes nos animais inferiores, mas as 
emoções não básicas ou derivadas costumam ser unicamente 
humanas. Como as emoções derivadas são produzidas por operações 
cognitivas, elas só podem ser iguais na medida em que dois animais 
partilham as mesmas aptidões cognitivas. E como é na área da 
cognição que os seres humanos mais se destacam dos outros 
mamíferos, as emoções não básicas e cognitivamente constituídas 
tem uma probabilidade, maior do que as emoções básicas, de ser 
diferentes nos homens do que em outras espécies. Richard Lazarus, 
por exemplo, sugere que o orgulho, a vergonha e a gratidão podem 
ser emoções exclusivamente humanas. 
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Impulsos geradores de emoções 

Certa ocasião, uma senhora pediu para tirar foto Kirlian da pata de 
seu cachorrinho. 
Construí então uma máquina que tira foto kirlian em polaroid, e 
assim nos aprontamos para tirar a foto da pata do cachorrinho. Para 
não haver possível interferência da nossa energia com a energia do 
cãozinho, colocamos luvas de borracha e posicionamos sua pata 
dentro de uma câmara escura portátil. Assim que liguei a máquina,   
o cachorrinho deu um ganido e procurou tirar a pata do aparelho. 
Pensando que ele tivesse se assustado com o barulho da máquina, 
segurei sua patinha com firmeza, mas ele entrou em desespero. 
Desliguei a máquina e soltando a pata do cachorro, ele saiu 
correndo. 
Quando olhei a fotografia, ela estava distorcida. Saímos a sua 
procura 
para tirar outra foto, mas ele começou rosnar e latir para mim. 
Lembrei então que havia deixado de isolar a base onde colocamos 
os dedos ou no caso, a pata do animal, (ver foto em curiosidades). 
Em consequência, o pobre cachorrinho levou um tremendo choque. 
Por muitas semanas ele assim que me via. saia correndo e se 
escondia. Pouco a pouco, fazendo agrados, levando biscoitinhos, 
voltou a confiar em mim, mas para tirar outra foto nem pensar! 
Este episódio me fez lembrar as experiências de Pavilov com 
animais. 
Hoje estudamos as emoções dos animais. 
Estamos mais acostumados a classificar sentimentos instintivos nos 
animais como: medo, alegria, raiva, expectativa, afeto. E 
atribuem-se o aprendizado ou (inteligência) como reflexo 
condicionado fruto de experiências boas ou ruins. 
Estudos mostram que os animais não possuem uma mente abstrata, 
não conseguem fazer cálculos ou projetarem planos futuros. 
Em outras palavras, os animais vivem cada momento no tempo 
presente, sem preocupação com o futuro. O passado é o fruto do 
aprendizado, poderíamos dizer que é a soma do seu instinto 
característico a cada espécie e a experiência vivida de acordo com 
seu meio ambiente. 
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O ser humano 

Como ser humano, pertencemos à espécie animal (nominal), 
carregamos também necessidades e instintos vinculados á espécie, 
porém temos uma alma em evolução, trazendo assim o resultado de 
muitas experiências pretéritas, que irão se manifestar ao longo de 
nossas vidas, como as aptidões e mais comumente os nossos próprios 
desafios. 

Primeiros dias após o nascimento 

Presente: observamos que o ser humano nos seus primeiros dias após 
o nascimento, apresenta impulsos nervosos que leva ao seu corpo, 
sensações de dor-saciedade. 
Quando sente fome, pequenas contrações no estômago, fazem com 
que o bebê sinta dor, desconforto e o mecanismo para se comunicar é 
o choro. Conforme ele é saciado, o choro pára. 
Neste contexto a criança está vivendo sob os apelos dos mecanismos 
de sobrevivência. 
Chora se tem fome, chora se tem frio, chora se tem outro tipo de dor. 
Portanto sua vida até agora, só tem o tempo presente, as necessidades 
imediatas. 
A medida que as semanas passam, o bebê vai associando que ao 
chorar, alguém vem em seu socorro, representando saciedade, 
carinho, etc. 
Neste caso podemos dizer que ele vai aprendendo ou formando (o 
Tempo Passado). 
A medida que ele compreende que o seu choro trás companhia, já 
mostra sua mente abstrata, não tem fome, não tem dor, mas quer 
companhia, então em resumo (presente, quer companhia), (passado, 
choro, trás companhia) e (futuro, se chorar trás atenção). 

O homem tem uma anatomia sutil que o relaciona com as forças que 
o rodeiam e com as do Universo em geral, e das quais depende a 
forma física para expressar a vida. 
Qualquer desequilíbrio na interpretação de impulsos físico/mental, 
originários na interação recíproca de energias entre os diversos 

83 



aspectos da anatomia sutil, ou entre o homem e as forças que o 
rodeiam, tem como resultado "emoções negativas". 
Estes impulsos é a origem de todas as formas emocionais. 
A emoção em si é a soma da: Recepção - Definição - 
Transformação 
- Execução, dos impulsos energéticos em toda sua expressão. 
As dificuldades em interpretarmos estes impulsos, provocam 
pequenos distúrbios em nosso sistema físico/mental, podendo ser 
detectados pela foto kirlian. 
A presença destes impulsos em diversos órgãos e sistemas 
possibilita 
observar estreita correlação nos ciclos presente, passado e futuro. 

Ciclo presente - passado - futuro, vão ditar o nosso 
comportamento a vida toda. 

Presente - corpo físico, instintos básicos, comunicação verbal, 
influência do meio ambiente, fatos concretos, funções orgânicas, 
necessidades imediatas objetivas, praticidade. 

Passado - interligações das partes do corpo, memória, interligação 
entre os fatos e situações da vida, aptidões, expressão corporal, 
pensamentos, dúvidas, tomada de decisões. 

Futuro - sistemas vitais, intuição, certeza, fé, motivação, liberdade. 

A expressão emocional é utilizada para atribuirmos nossa 
estabilidade fisica-mental, refletindo diretamente em nosso humor 
e saúde. 
Claro que todos nós, temos o nosso mundo interior, e o que 
expressamos, vem carregado de nossas emoções. Mas quais seriam 
os impulsos básicos que interferem no nosso emocional? 
No trabalho com as fotos kirlian. estudamos três aspectos básicos. 

1) - ciclo do Presente 
2) - ciclo do Passado 
3) - ciclo do Futuro 
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Ciclo do Presente afetando as emoções: é a fase que necessitamos de 
infra-estrutura básica; vai desde nutrientes para o nosso organismo 
até insumos para podermos executar trabalhos cotidianos. 
Quando nosso organismo apresenta deficiência ou excesso de alguma 
substância nutricional, afeta diretamente nosso humor e saúde. 
Encontramos muitos casos em que a pessoa apresentava situações 
consideradas como sendo de origem emocional como: depressão, 
medo, Síndromes, etc... 
No entanto, vemos nas lotos kirlian alterações nas regiões endócrinas 
e metabolismo celular, indicando problemas de assimilação de 
nutrientes. Após a reposição dos nutrientes e oligoelementos 
necessários, os problemas deixam de existir. 
Assim é também quando estamos executando um determinado 
trabalho e falta algum ingrediente básico, fazendo com que altere 
nosso humor em razão de algo simples, mas essencial ao trabalho. 
Ex: necessita fazer um trabalho no computador, mas falta energia 
elétrica. 

Ciclo do Passado afetando os órgãos: é o ciclo da permissão. 

O ciclo do passado são todos aqueles que aprendemos desde cedo 
com nossos pais, amigos, parentes, e o que trazemos em nossa alma. 
O que é certo ou errado de acordo com a cultura de uma raça, de um 
país, das leis vigentes num determinado momento histórico que 
contribuem para forjar nossos valores, nossas crenças, conceitos e 
preconceitos, influenciando o nosso comportamento. 
Geralmente vemos o mundo e o julgamos de acordo com a nossa 
ótica. 
Dentro deste contexto estamos constantemente, em situações de 
conflito interno e também com outras pessoas. 

Ciclo do Futuro: é o ciclo da Liberdade. 
Este é o ciclo da convivência com as pessoas, é a participação nas 
atividades coletivas, sentir os lugares e pessoas, surgimento de 
vislumbres de algo novo. certezas, fé, etc. 

Estes ciclos nos proporcionam diversos impulsos agindo nos órgãos e 
sistema nervoso. 
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Na emoção nos trás objetividade, na ação disposição clareza de 
visão, etc. Porém na maioria das vezes nos leva à subjetividade, 
causando conflitos, incertezas, insegurança, etc. 
A falta de sincronia entre a recepção, transformação, definição e 
execução, dos nossos sentidos nos levam aos desequilíbrios, fazendo 
com que apareçam as instabilidades emocionais e orgânicas, 
registradas pela foto kirlian. 
Resumimos expressões objetivas e subjetivas em duas tabelas: 
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Fase da subjetividade: 
 

Órgãos e partes do 
corpo 

situação Realidade mental Emoção comportamento 

1) - Pulmão Existência de mudança 
independente da 
vontade. 

Sabe o caminho porém 
cria situações de 
instabilidade que 
provoca mudanças 
rápidas; substituindo as 
mudanças maiores e 
mais importantes que 
requerem sua atenção. 

Grande ansiedade, 
impaciência quer 
mudança rápida, se ela 
não vem tira energia 
trazendo pouca ação e 
muito estrago. 
Exterioriza-se com 
extrema agitação 
emocional, com 
egoísmo e desprezo por 
todos, com exagerada 
atenção a si próprio na 
fala. 

Provoca irritação, 
incompreensão, cria 
inimigos, atropela os 
outros, impaciente, 
agitado trazendo 
movimento quando 
precisa estabelecer 
rotina. 

2) - Boca e Anexos Existência de rotinas 
impostas por outras 
pessoas. Agitação, 
invasão de seu espaço. 

Domínio da situação pela 
força da mente, 
conversa muito consigo. 
luta contra a adversidade 
através da atenção, 
observação e criação. 

Pouca verbalização e 
diálogo difícil. sensação 
de vazio, tristeza pela 
perda de domínio, por 
outro lado, o silencio é 
sinal de que algo está 
sendo criado para 
defender seu espaço das 
invasões, reais ou não., 

Expressa interesse por 
assuntos alheios, 
manifestando domínio 
sobre pessoas, trabalho, 
etc; que não lhe diz 
respeito. 

 



3) - Garganta olho 
direito 

Visão de 
oportunidades. Deve 
procurar o equilíbrio para 
equacionar obstáculos e 
dificuldades para 
conseguir realizar o que 
deseja. 

Não aceita críticas, requer 
obediência sem 
questionamento, tem 
sempre a última palavra. 
Aérea, distraída, perde 
coisas. 

Quando a sua opinião é 
desprezada e não 
consegue expressar seu 
poder sobre os outros 
fica furioso, com ódio e 
forte desejo de vingança, 
realizando na primeira 
oportunidade, com muita 
classe. 

Acha-se dono da situação 
sem o ser, com muita pose; 
cria 
desentendimentos com este 
comportamento 
inadequado. 

4)- Metabolismo; 
olho esquerdo, seios 
(como alimento), 

Dificuldade cm lidar 
com situações de 
competição ou sob 
pressão. A falta de 
disciplina traz 
insegurança e grande 
insatisfação. 

Sabe colocar tudo no seu 
devido lugar, porém falta 
estímulo, autoridade, para 
poder organizar a 
situação. 

Grosseria, orgulho, 
frustração, pela falta de 
poder mandar, quer ser 
visto como importante. 

Quer ser visto como 
importante, mandando 
onde não tem autoridade. 

 

5) - Fígado Situação que exige 
dedicação c humildade. 

Sabe de sua capacidade, 
com o conhecimento, 
dedicação e humildade, 
pode superar qualquer 
situação, necessidade de 
aliar-se a pessoas que já 
passaram pela mesma 
experiência e venceram. 

Medo e insegurança, 
quando não é ouvido. 

Comporta-se como mestre 
sem o ser. "Quer ensinar o 
padre nosso ao vigário". 

 



6) - Vesícula biliar 
-Pâncreas 

Situação caótica, 
exigindo tomada de 
decisão e firmeza. 

Dificuldade de encontrar o 
equilíbrio para enfrentar 
qualquer tipo de confusão 
ou problema. 

Omissão - falsidade 
-sente-se acuado, quer 
fugir de qualquer 
necessidade de tomar 
uma atitude. Concorda 
com tudo, porém não 
assume nada. 

Espera que os outros 
resolvam, sem fazer 
nada, irrita os outros 
porque não se mexe. 
Perde coisas e 
oportunidades. 

7) - Baço -olfato Necessidade de 
entusiasmo para 
alcançar objetivos, 
metas dentro de um 
prazo planejado, 
liderança. 

Precisa deixar fluir as 
ideias deixar se levar por 
elas gostosamente, 
permitir abertura c 
liberdade de 
pensamentos, ficar livre, 
dedicar-se aos ideais. 

Frustração, ilusões, 
sonhos, desânimo. 

Pouca ação promete 
muito e esquece de 
cumprir. 

8) - Estômago - tato Existe a necessidade de 
viver de acordo com as 
leis que a própria pessoa 
cria ou aceita. 

Se cobra muito pelas 
possíveis faltas, se 
recrimina, sente 
necessidade de amor e 
compreensão. 

Culpas e cobranças, 
carga emocional 
intensa, desânimo, 
revoltas, choros. 

Joga os problemas para os 
outros resolverem, 
tornando-se 
inconveniente, obstáculo 
para os outros. 

 

9) - Rim direito. Necessidade de 
conhecer algo na sua 
plenitude. Precisa 
superar preconceitos. 

Necessita conhecer algo 
independente do tempo 
que leve. Persistência e 
determinação. 

Superstição, preconceito, 
fanatismo. Realiza ações 
sem as entender, com 
medo de que algo 
aconteça se não as fizer. 

Impõem suas ideias e 
convicções, 
desnecessariamente. 

 



10) - Coração Rim 
esquerdo 

Mudança de padrões de 
vida ou referencias, 
mudanças repentinas de 
situações. 

Sente necessidade de 
conquistas sucesso, não 
quer depender de 
ninguém. 

Medo de estar perdendo 
tempo. Masoquista faz 
terrorismo consigo 
mesmo. 

Postura arrogante quer ser 
visto e aceito como 
vitorioso. 

11) - Circulação 
-narina direita. 

Muita intensidade 
existência de ideia fixa. 
Necessita de dirigir sua 
energia a um objetivo 
por vez. 

Necessidade exagerada 
de afeto, elogios, ser 
reconhecido pelo que 
faz. 

Histeria, ciúme, 
possessividade, inveja, 
mágoa. Acha que está 
recebendo pouco 
retorno, não está sendo 
devidamente notado. 
Não estão percebendo 
sua presença com a 
mesma intensidade. 

Interfere em todos os 
assuntos, achando que 
sabe o que é bom para os 
outros, quer tudo para 
ontem, não desliga da 
"tomada''. Muito exigente. 

12) - Intestino 
Delgado - tudo que é 
extenso equilíbrio 
(labirinto). 

Sacrifício por ações não 
retribuídas. 

Sensação de 
exploração. 

Senti muita pena de si. 
Sacrifica-se sem 
necessidade, ajudando 
pessoas que não 
precisam. 

Irritação com muita raiva, 
grosserias, quando não é 
reconhecido, rompendo os 
favores que vinha fazendo. 

13) - Bexiga - órgãos 
femininos de 
reprodução. 

Necessidade de 
mudança que depende 
apenas da própria 
pessoa. 

Anseia por mudança do 
local que traz 
desconforto, sofrimento, 
emprego, casa, ambientes 
específicos. 

Fobias por querer mudar 
e não conseguir, emoção 
de medo sobre a qual não 
tem domínio e traz 
sofrimento. 

Apresenta 
superficialidade quando 
não deve. Suspiro, choro 
fácil, lamúria. 

14)- Intestino 
Grosso 

Necessita aceitar novas 
rotinas com disciplina 
"se ambientar". 

Necessidade de sentir 
pequenos prazeres ser 
percebido, sentir-se 
querido e amado, para 
levantar a auto-estima. 

Melancolia tristeza, sente 
não encontrar prazer na 
vida. Perda do brilho 
pessoal. 

Não assume o que é 
necessário, busca prazeres 
podendo no limite exagerar 
no sexo. drogas, álcool, 
comida, etc... 

 



15) - Gônadas mão 
direita energia 
sexual. 

Mudança imediata e 
imprevisível. 
Funcionando como um 
turbilhão levando à 
situação de risco. 

Mudança repentina de 
energia, paixão, brigas, 
alto nível de adrenalina, 
lógica própria. 

Grande irritação e 
agressividade. Complica o 
simples para encontrar 
risco. 

Expõe-se a situações 
exageradas de risco, 
contagiando os outros, 
deixando-os nervosos. 

16) - Sistema ósseo - 
coluna, sistema 
muscular ligamentos 
mão esquerda. 

Responsabilidade sobre 
uma estrutura, cuidar dos 
detalhes e fazer bem feito. 

Pensamento obcecado 
sente-se especial. Falta 
de liberdade de 
raciocínio. 

Ódio muita força na 
mente sem saber como 
se expressar, certeza de 
que sabe fazer, raiva de 
ver os outros fazerem 
mal feito. 

Entra em competição sem 
necessidade e cria 
inimizades pela crítica. 
Procura descontar a raiva 
em alguém. 

17) - Narina esquerda, 
cartilagem. ligamentos, 
pele metabolismo 
celular. 

Sente o ambiente 
limitado, necessidade 
em ampliar os limites, 
(como desafio). 

Só faz as coisas novas 
ou diferentes quando 
tem muita necessidade, 
fora dos seus limites. 

Sente-se desprotegido 
procura opiniões de 
outras pessoas para 
saber o que fazer, zelo 
excessivo. 

Ofende-se fácil, 
impotência para fazer 
algo novo. 

18) - Sistema 
hormonal, perna e pé 
direito. 

Necessidade de rotina 
com detalhamento 
profundo e sistemático. 

Precisa conhecer as 
coisas profundamente, 
em particular assuntos 
de seu interesse. 

Depressão, por procurar a 
resposta existencial e 
analítica da realidade que 
não aceita. Mania de 
perseguição, ciúmes em 
excesso. 

Comporta-se com 
seriedade e detalhismos 
exagerados. 

19)-Parte metabólica 
da alimentação, perna 
e pé esquerdo. 

Sentimento de estar 
deslocado dentro de seu 
grupo, e necessidade de 
buscar novo grupo. 

Busca de liberdade sem 
compromisso, encontrar 
pessoas ou grupos fora de 
sua ligação habitual. 

Solidão dentro do grupo 
(família, amigos), sente 
falta de romance. 

Inveja, apatia quando está 
em grupos de pessoas que 
não lhe diz respeito. 

 



20) - S.N.A. cabeça, 
orelha direita. 

Sente-se na obrigação de 
cuidar do patrimônio de 
qualquer estrutura. 
Família, território, muito 
apegado ao passado. 
Guarda tudo. 

Sente necessidade de 
pensar mais em si. 
Desligar da 
responsabilidade 
excessiva, descartar o 
peso do passado. 

Preocupação devido a 
sensação de 
complicação e 
insolubilidade da 
responsabilidade, com 
queixas e reclamações, 
porque tudo parece 
pesado. 

Briga para defender tudo 
que acha que é seu, 
mesmo coisas alheias. 
Sente-se responsável por 
tudo. 

21) - Sistema 
imunológico 
-cérebro. 

Necessidade de expansão, 
descobrir novos limites, 
liberdade, extroversão. 

Necessidade de 
conhecer coisas novas, 
com todo entusiasmo 
possível, onde possa 
colocar a energia 
expansiva. 

Mentiras. Procura 
convencer a si e aos 
outros sobre sua 
importância. Exagera em 
tudo, gerando baixa 
credibilidade. 

Enxerga qualquer 
situação com otimismo 
irritante, totalmente fora 
da realidade. 

22)-S.N.C. 
glândula Pineal, 
orelha esquerda. 

Há questionamentos a 
respeito de si e da 
realidade onde vive. 

Duvidas e curiosidades, 
procura sem saber onde 
ir, procura da essência. 
Quer segurança e 
estabilidade. 

Desligado, parece não 
ter os pés no chão. 
Sempre está no lugar 
errado na hora errada. 

Chatice não consegue se 
definir. Acha tudo 
relativo. 

 



Fase da Objetividade: 
 

Órgãos e partes do 
corpo 

situação Realidade mental Emoção comportamento 

1) - Pulmão Sinais claros de 
adaptação, trazendo 
renovação. 

Pensamento claro, já 
pensa na ação, bem ou 
mal sucedida. 

Euforia, satisfação com 
qualquer sucesso na 
vida nova, por menor 
que seja. 

Alto grau de energia, 
iniciativa, determinação, 
coragem, objetividade, 
"'saber se virar", alta 
atenção, espontaneidade, 
decidido. 

2) - Boca e Anexos Resolve adversidades 
através da atenção, 
observação e criação. 

Domínio da situação pela 
força da mente, conversa 
muito consigo mesmo, 

Confiança, segurança, 
transmite sensação de 
proteção amiga. 

Serenidade, ritmo 
tranquilo, confidente. 

3) - Garganta olho 
direito 

Visão de oportunidades. Equilíbrio para 
equacionar obstáculos e 
dificuldades. Consegue 
realizar o que deseja. 

Confiança, segurança, 
certeza. 

Administra sem mandar, 
propõe soluções praticas, 
sabe como as coisas 
devem ser feitas, sereno. 

4) - Metabolismo; olho 
esquerdo, seios (como 
alimento). 

Responsável em 
gerenciar situações com 
pessoas. 

Sabe colocar tudo no seu 
devido lugar. Visão clara 
da situação. 

Seguro, autoritário 
porém respeitoso. 

Estabelece rotinas, gosta 
de organização, decidido. 

 

5) - Fígado Existência de um 
trabalho a ser 
realizado. Dedicação. 

Pensamento ligado ao 
trabalho como coisa 
mais importante. 

Orgulho pelo seu 
trabalho, confiança no 
seu conhecimento. 

Postura humilde, 
comunicativa, com alta 
energia. 

 



6) - Vesícula biliar 
-Pâncreas 

Trabalha sem perda de 
energia. 

Equilibrado, 
harmônico. 

Leveza, senso artístico, 
estético. 

Postura solta, 
descontraído, 
preservação do bem 
estar. 

7) - Baço - olfato Objetivos, metas a ser 
alcançado dentro de um 
prazo. 

Certezas nas metas. Entusiasmo contagiante, 
ideais com talento. 

Liderança. 

8) - Estômago - tato Obediência as suas leis. Pensamento de 
perfeição e justiça. 

Grande envolvimento 
emocional. 

Disciplinado, metódico, 
cumpridor das leis. 

 

9) - Rim direito. Necessidade de 
conhecer algo na sua 
plenitude. 

Persistência c 
determinação. Opinião 
firme. 

Seguro, solitário. Curioso, estudioso, 
responsável. 

10) - Coração Rim 
esquerdo 

Mudança de padrões 
de vida. 

Certeza de ter poder. Sentir-se superior. Sucesso, generosidade, 
animação. 

11) - Circulação 
-narina direita. 

Muita intensidade 
situações de 
emergência. 

Ideia fixa. Enérgico, cuida do bem 
estar alheio. 

Sempre em destaque, 
materializa qualquer 
ideia. 

12) - Intestino 
Delgado - tudo que é 
extenso equilíbrio 
(labirinto). 

Algo que traz 
sacrifício. 

Pensamento de doação. Gosto por servir, muita 
pena das pessoas. 

Ajuda pronta e no 
momento certo, 
despreocupação com 
recompensa material. 

13) - Bexiga - órgãos 
femininos de 
reprodução. 

Necessidade de 
mudança que depende 
apenas da própria 
pessoa. 

Pensamento ligado à 
mudança. 

Alegria, simpatia. Comunicação, 
jovialidade. 

 



 

14) - Intestino Grosso Grande destaque 
pessoal. 

Pensamento em busca 
de prazer. 

Brilho e força astral. 
Grande capacidade de 
mutação energética. 

Vive cada dia com 
prazer, agradável, traz 
bem estar aos outros. 

15) - Gônadas mão 
direita energia sexual. 

Existência de 
turbilhão. 

Lógica própria. Emoções fortes. Gosto pelo risco, 
aventura, esporte. 

16) - Sistema ósseo 
-coluna, sistema 
muscular ligamentos 
mão esquerda. 

Competição, crítica. Pensamento objetivo, 
sente-se especial. 

Enxerga detalhes com 
precisão cirúrgica. 

Detalhista, sempre quer 
bem feito. 

17) - Narina esquerda, 
cartilagem, ligamentos, 
pele metabolismo 
celular. 

Existência de limite. Pensamento voltado à 
criatividade dentro de 
um lugar. Delimitando o 
tempo de duração. 

Carinho, romantismo. Habilidade manual, 
mania de limpeza. 

18) - Sistema 
hormonal, perna e pé 
direito. 

Existência de rotinas 
com detalhamento 
profundo e sistemático. 

Pensamento analítico. Profundidade e seriedade, 
precisa ver para crer. 

Aceitação de trabalhos 
rotineiros, estudos. 

19) - Parte metabólica 
da alimentação, perna e 
pé esquerdo. 

Se relacionar com 
grupos de pessoas. 

Interesses comuns de 
nível elevado. 

Satisfação em estar em 
grupo. 

Ajuda mútua. 

20)-S.N.A. cabeça, 
orelha direita. 

Existência de 
patrimônio a ser 
cuidado e mantido. 

Pensamentos ligados à 
propriedade sob seus 
cuidados. 

Responsabilidade, apego 
ao passado. 

Amigo, trabalhador, 
responsável. 

21) - Sistema 
imunológico 
-cérebro. 

Necessidade de 
expansão. 

Liberdade. Otimismo, generosidade, 
bom humor em qualquer 
situação. 

Sente-se bem e a 
vontade em qualquer 
lugar. 

22)-S.N.C. glândula 
Pineal, orelha 

Final de um ciclo. Inteligência filosófica. Irreverência, grande 
capacidade intelectual. 

Descontraído, 
desapegado. 

 



 

O que podemos detectar com a 
Fotografia kirlian: 

1) - Análise Sistêmica 
2) -Análise Setorial 
3) - Análise Emocional 
4) - Análise Psíquica 

Para uma boa análise, a pessoa deve estar em seu estado natural, 
rotineiro, evitando ser fotografada em situações de stress, sob efeito 
de medicamentos, ou qualquer tipo de terapia como: massagens, 
acupuntura, terapias energéticas, etc. 
A foto kirlian é muito eficaz em registrar alterações do estado físico 
e psico-emocional. 
Resumindo: para analisarmos as fotografias de forma conclusiva é 
necessário observarmos o comportamento natural e rotineiro em que 
a pessoa se encontre. 

1) - Análise Sistêmica. A análise sistêmica; consiste em 
fotografar os dez dedos das mãos, como mostra os pontos reflexos 
em cada dedo no mapa. O que pode ser visto: Problemas orgânicos já 
existentes. Inicio de problemas nos órgãos ou sistemas, 
Estudo da evolução de um tratamento terapêutico adequado ou não 
no caso de (doenças). 
"Para estes casos, obtemos fotos dos dez dedos da pessoa pelo menos 
uma vez por semana, verificando assim a resposta orgânica em face 
do tratamento, seja medicamentoso ou qualquer outro tipo de 
terapia." 
Análise dos fenômenos metabólicos. Análise emocional e 
motivacional. Análise psíquica (sinais de energias mórbidas). 
Análise das energias eletromagnéticas (sinais de energias mórbidas). 
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2) - Análise Setorial. 
Consiste em fotografar o dedo que indique problemas no setor 
reflexo de acordo com o mapa, em intervalos determinados, podendo 
variar de hora em hora ou em intervalos menores ou maiores, 
verificamos assim a evolução ou resultado de uma terapia especifica 
para o órgão ou setor afetado. 

3) - Análise Emocional. 
Consiste em fotografar o dedo da pessoa ao longo do relato de 
aspectos traumáticos, observando mudanças fisionômicas, 
respiratórias, etc. 

4) - Análise Psíquica 
Consiste em fotografar o dedo da pessoa que apresenta alguma 
característica paranormal, e também benzedeiros(as), médiuns, etc. 
ao longo de manifestações psíquicas. 
Nos casos de transferência de energia para outras pessoas ou objetos, 
fotografa-se o dedo do sensitivo próximo ao dedo do receptor 
durante a manifestação. 
Pode-se também fotografar florais, essências, cristais, água, folhas 
de plantas, antes e depois de serem energizadas, imantadas, períodos 
de exposição em pirâmides, etc. 
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Identificando as características nas fotos Kirlian 

Foto de pessoa normal em estado de equilíbrio físico/mental. 

 

Na foto normal / equilibrada encontramos o seguinte: 

1-Branco (Energia Bioplasmática) 
2-Vermelho (Energia Yang) 3-Azul 
(Energia Yin) 4-Amarelo (energia 
Psíquica) 5-Preto no centro (papila 
digital) 

Na foto normal o halo branco é expansivo, distribuído 
homogeneamente, preenchendo todo o dedo, sem falhas. 
As cores encontram-se bem distribuídas e definidas, 
proporcionalmente. 

1. Branco (Energia Bioplasmática). 
Todos os seres animados e inanimados estão envolvidos 
e interpenetrados por uma energia luminosa. 
No caso dos seres vivos, esta energia é vibrante e dinâmica 
envolve todo nosso corpo à partir de cada célula, formando 
um campo eletromagnético, funcionando como um campo 
de forças, sendo utilizado para receber e transmitir energia 
e informação. Esta é a energia bioplasmática. 
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A energia branca, bioplasmática, confere as seguintes 
características: 
- o equilíbrio 
- a vida 
-a neutralidade 
- metabolismo 
(metabolismo; é o conjunto de fenômenos de elaboração de energia 
e de destruição da matéria viva (protoplasma) com liberação de 
energia da constituição química da matéria viva. Respectivamente 
à custa dos alimentos incorporados na célula, e com produção das 
substancias que dela saem). 

2. Vermelho (Energia Yang). 
A energia vermelha (yang) confere as seguintes características: 
- à ação 
- o positivo 
- a expansão 
- o calor 
- catabolismo 
Catabolismo - parte do metabolismo em que predominam reações 
químicas de decomposição, em geral acompanhadas de liberação 
de energia e calor, das quais resultam produtos de excreção; 
metabolismo destrutivo. 

3. Azul (Energia Yin). 
A energia azul (yin) confere as seguintes características: 
- a inação 
- o negativo 
- a constrição 
- o frio 
- anabolismo 
Anabolismo - parte do metabolismo em que predominam reações 
químicas de captação e assimilação de nutrientes. 
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4. Amarelo (Energia Psíquica). 
A energia amarela (psí) confere as seguintes características: 
- amplificação 
- transmutação 
- ligação 
- fogo/gelo 
- cataforese 
- miasma 
- morbidade 
Cataforese - introdução de partículas carregadas, ou íons, no 
tecido, por meio de eletricidade. 
Miasma - emanação melifica proveniente de matérias pútridas ou 
moléstias. Morbidade - relação entre sãos e doentes. 
Geralmente a presença da coloração amarela, pode indicar relação 
à sensibilidade paranormal, neste caso o mais comum é encontrar 
pessoas que não apresentam controle consciente de sua 
sensibilidade. Quando trabalhamos com paranormais conscientes e 
que apresentam domínio sobre ela, as fotos tiradas normalmente 
mostram equilíbrio como vemos na foto normal equilibrada, por 
outro lado quando o sensitivo entra em trabalho em que altere seu 
estado de consciência ao tirar a foto verificamos o alo amarelo, 
retornando depois ao estado equilibrado. E importante ressaltar que 
o aparecimento da coloração amarela pode estar indicando serias 
enfermidades orgânicas ou mesmo desequilíbrios psíquicos. 
Encontramos também pessoas com lesões cerebrais que 
apresentam forte coloração amarela. 

5. Preto (Papila Digital). 
No centro da foto vemos as papilas digitais com suas 
características próprias. Esta é a condição normal, se obtivermos 
fotos em que apresente cores nas papilas digitais, indica estados 
degenerativos. 

Reconhecendo as diferentes características nas fotos Kirlian. 

Janelas 

As janelas podem indicar dois fenômenos básicos: 
1 - Fundo orgânico. Esforço físico. Correria, má postura, etc. 
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2 - Fundo Emocional. Preocupação, esforço mental, medo, raiva, 
remorso, ansiedade, etc. 
As janelas permitem observar, qual ou quais órgãos ou sistemas sofrem, 
com o stress físico/emocional. 
Qualquer movimento corporal por menor que seja, implica num impulso 
nervoso e correspondente contração muscular. 
As emoções também causam contrações musculares podendo ser muito 
sutil. O fato é que todos nós vivemos em um equilíbrio dinâmico, onde o 
stress físico/emocional faz parte de nossa rotina. As janelas indicam 
deficiência na energia bioplasmática levando a instabilidade da área 
afetada. Esta deficiência pode acarretar alterações orgânicas/emocionais, 
dependendo da frequência e intensidade do stress. 
Geralmente um bom descanso físico/emocional leva à normalidade e 
isto é observado nas fotos, quando o descanso não basta, haverá 
necessidade em procurar apoio terapêutico. 

 

Redes e Tranças. 
Redes e trancas mostram deficiências no setor. 
Indicam necessidade de tratamento orgânico 
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Frestas Agregadas 
Frestas agregadas estão associadas nos distúrbios do metabolismo 
celular. Há muitos casos em que observei pessoas com câncer de 
pele. 

Aglutinamento Interno 
Este fenômeno é característico nos  
processos inflamatórios e degenerativos.  
Encontradas nas regiões das papilas digitais. 

 

 

 

 

 

 

Emissão com Formas Agregadas. 
Até o momento observamos quatro ocorrências distintas: 

1º) - deficiência grave no órgão 
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2o) - Exposição a longo prazo 
em campos eletromagnéticos. Encontramos vários casos de pessoas que 
apresentam muita sensibilidade a esses campos. Lâmpadas frias, 
computadores, correntes de alta voltagem. 

 

 

 

3o) - Energia mórbida causada por grande sentimento de culpa. 

 

 
 

 

 

4o) - Energia mórbida por obsesso 



Predominância Yang (vermelho). 
Este fenômeno está relacionado à fase do  
catabolismo celular. Revela: calor, rigidez  
muscular, congestão, etc, na área afetada. 

Predominância Ying (azul). 
Este fenômeno apresenta relação à fase do  
anabolismo celular. 
Está associado aos problemas de  
assimilação de nutrientes. 

Energia bioplasmática em anel,  
(intensidade branca). 
Encontramos com frequência 
este fenômeno, onde aparece 
a coloração branca 
(energia bioplasmática), 
nos casos de artrite, 
reumatismo, problemas articulares 
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Predominância (Psí) (energia amarela). 
Encontramos este tipo de fenômeno em pessoas com 
deficiências mentais, tais como: (síndrome de Dow, autismo, 
lesões cerebrais, pessoas sob hipnose, casos de paranormal 
idade involuntária, ou pessoas que desenvolveram controle da 
paranormalidade. Este tipo de emissão ainda é tema de muitos 
estudos 

 

Obstrução na emissão de energia bioplasmática. 
Este tipo de fenômeno é encontrado em pessoas com câncer. 
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Analise sistêmica 

Tentativa de suicídio 

Uma senhora com sua filha de 22 anos me procurou para tirar foto 
kirlian. Falou que sua filha, desde muito cedo costumava ver vultos, 
brigava com pessoas que só ela via e sempre se mostrava muito 
agitada e nervosa, fez alguns tratamentos psicológicos, no entanto 
aos 19 anos tentou suicídio, atirando-se de um viaduto, batendo com 
a cabeça, ficou em coma por várias semanas. A queda sofrida 
lesionou a parte esquerda do cérebro. Fotografei os dedos das mãos 
direita e esquerda. Ao ver o resultado, comprovou que seu dedo 
indicador direito indicava a coloração amarelada (cor correlacionada 
à energia psí). Por outro lado os dedos da mão esquerda, podemos 
observar emissão normal de energia, o qual indica que seu 
hemisfério direito não havia sido afetado. O problema havia sido em 
seu hemisfério esquerdo, correspondente a seus cinco sentidos 
racionais. 

Cérebro 
Hemisfério esquerdo 
Racional 
Intelectual 
Linear 
Analítico 
Detalhista 
Mecânico 
Lógica 
Sequencial 
Cético 

1
06 

Hemisfério direito 
Intuitivo 
Emocional 
Artístico 
simultâneo 
sintético 
amplo 
receptivo 
atemporal 
meditativo 



Polegar Indicador Médio Anular     Mínimo direito 

 

Polegar Indicador Médio Anular Mínimo 
esquerdo 
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Remorso 

Um senhor me procurou, estava com sérios problemas de saúde, 
tinha muita dificuldade para fazer suas necessidades biológicas e já 
havia passado por muitos médicos, sem que nenhum tivesse 
resolvido ou pelo menos atenuado seu problema. Chegava a 
intervalos de quase vinte dias entre suas idas ao banheiro, mesmo 
tomando laxante recomendado pelos médicos, nada resolvia. Tinha 
impressão de estar sempre acompanhado, sentia presença de alguém, 
mas não conseguia entender o que se passava e o porquê de se sentir 
tão angustiado. Esta era sua ultima esperança de solucionar seu 
problema, pois ouviu falar sobre a foto kirlian. Pedi que relaxasse e 
iniciamos com uma sessão de fotos para analisar se havia algum 
fenômeno. No dedo correspondente ao intestino (indicador 
esquerdo), apareceu o problema relatado. Em seguida começou 
relatar sua vida e sua fisionomia ia mudando conforme os fatos 
vinham à tona, e respectivamente ia fotografando seus dedos,de 
acordo com a mudança de sua face. Estava com 18 anos, quando se 
apaixonou por uma moça,era um amor platônico, até que sua irmã, 
sem saber dos fatos, comentou que seu amor estava enamorada por 
outro rapaz. Criou coragem e foi à sua procura para se declarar. 
Acabou violentando-a para se casarem e sair da cidade onde 
moravam, evitando assim os boatos de vilarejo pequeno. Passaram 
por muitas dificuldades, e resolveram se mudar para São Paulo, onde 
seu filho nasceu. Desde criança, já não convivia bem com o pai, 
tornando-se à medida que crescia, agressivo e caminhando para o 
mundo das drogas, passou a praticar furtos e agredir seus pais, 
especialmente ele que tentava corrigi-lo. Decidiu expulsá-lo de casa, 
não havia mais nada que pudesse fazer para persuadi-lo. Passou uns 
cinco anos e veio a noticia de que seu filho havia sido assassinado 
por traficantes. Neste momento, ele chora, aos seus 76 anos, se 
declarando culpado pela tragédia do filho, e se julgando incapaz de 
não ter conquistado uma vida mais feliz com sua mulher tão amada e 
sua família. 

Este caso nos mostrou que, com tratamento adequado, os problemas 
do emocional causando desajustes orgânicos podem ser eliminados e 
vistos pelas fotos kirlian. 

  108 



Fotos do dedo indicador esquerdo. 
1 ° Foto; janelas na região do Intestino Grosso. Após Psicoterapia. 
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Benzedeira 

Outra experiência muito interessante foi uma visita feita a uma 
senhora benzedeira. Pedi a ela para tirar uma foto de seu dedo. Estava 
saindo, quando veio uma senhora com seu filho, pedindo para que ela 
o benzesse. Pedi licença para assistir o seu benzimento. Conforme ela 
benzia, seu semblante ia se transformando, num semblante doce, 
elevado. Pensei na possibilidade de fotografar seu dedo, à medida que 
observasse as mudanças ocorridas na sua fisionomia. Conversando 
com ela, se mostrou prestativa. Ao entrar, encontrei ali um menino de 
aproximadamente uns sete anos, com problemas de saúde para ela 
benzer. Ela conversou com a mãe do garoto que permitiu se submeter 
ao experimento. Coloquei a luva de borracha e enquanto a benzedeira 
com uma mão ia benzendo, a outra estava na máquina. Esperei o 
momento apropriado para colocar o dedo da criança perto do dedo da 
benzedeira. A medida que a benzedeira ia fazendo a oração, ia 
transformando o seu semblante, e à medida que ia se modificando, eu 
ia fotografando. Ela começou irradiar energia com a mão que estava 
livre. Coloquei o dedo da criança, perto de seu dedo e o resultado, 
podemos observar na sequência de fotos. 

Sequência de fotos do dedo indicador direito 

 

Foto menor (inferior) da criança, foto amarela da benzedeira passando 
energia. 
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Casa de Infarto 

Esta senhora me procurou dizendo que tinha impressão de haver forte 
opressão na região na garganta, no entanto depois de verificar o 
resultado das fotos kirlian, pude observar que a garganta apresentava 
pequena predominância yin (azul), indicando dificuldades de 
assimilação. O grande problema está verificado no dedo mínimo 
direito, energia mórbida muito intensa no coração (miocárdio), 
demonstrando urgência em procurar um cardiologista. 
Quase um ano se passou para que ela voltasse e dissesse que não havia 
procurado o médico, porém sofreu um infarto e teve de ser internada às 
pressas, sendo submetida à cirurgia no coração. 

Polegar     Indicador Médio Anular  Mínimo 
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Problemas das emissões eletromagnéticas 

Uma moça que trabalhava num shopping estava a alguns meses se 
sentindo muito cansada, irritada, a nuca pesada, pernas inchadas e 
manchas pelo corpo. Já não tinha a mesma disposição ao levantar, o 
que era estranho, pois gostava de trabalhar e anteriormente estava 
sempre bem humorada e disposta, mas a cada dia, ao entrar na loja, 
ia ficando cada vez mais tensa, como se algo estivesse prestes a 
acontecer, não conseguia se concentrar no trabalho e com frequência, 
tinha crises de choro. Procurou auxílio médico, mas não conseguiu 
resolver o problema. Foi aconselhada a procurar uma vidente, esta 
lhe disse que tinham feito um trabalho para destruí-la. Mesmo 
descrente, resolveu fazer os banhos que lhe foi recomendado. 
Sentiu-se mais animada, porém com o passar dos dias, voltou a sentir 
os mesmos incômodos. Resolveu então fazer uma avaliação pela foto 
kirlian. Tirei a foto de seu dedo e após revelar, vimos que mostrava o 
fenômeno relacionado à energia psíquica, conhecida como "encosto". 
Com o resultado, ela meio espantada relatou o que a vidente lhe 
dissera. Uns dois meses depois ela volta, já não apresentava a mesma 
aparência perturbada e melancólica. Tirou outra foto e o aspecto 
estava normal. Perguntei o que havia feito e ela disse ter tomado os 
banhos e feito as seções de descarrego, recomendados pela vidente. 
Além disso, saiu de férias, foi para praia e onde descansou por vinte 
dias. Sentiu sua energia melhorar a cada dia, e voltou muito bem. 
Retornaria ao trabalho no dia seguinte. Passaram-se mais dois meses 
e ela novamente me procurou para tirar outra foto. Outra vez o 
mesmo problema, estava muito temerosa. Perguntei sobre possíveis 
fontes de energias telúricas, eletromagnéticas, se recordava de 
quando apareceram os sintomas, se estes surgiram coincidindo com o 
início de seu trabalho nesta loja, se havia mudado de residência, se 
existiam antenas de transmissão elétrica ou de telefonia celular. 
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Ela disse que morava no mesmo lugar a mais de cinco anos e que 
estava trabalhando na loja há três anos e que não tinha nenhuma 
antena ou torres de transmissão de energia próximos à sua casa, e que 
estes problemas a incomodavam há uns 9 meses. Conversando sobre o 
potencial das irradiações de ondas eletromagnéticas, ela lembrou que a 
única mudança ocorrida, foi uma reforma da loja e colocação de 
muitas lâmpadas novas (dicroica). Neste período, conheci alguns 
terapeutas que trabalhavam com o sistema de diagnóstico chamado 
O'Ring texte. Visitando o colega com a moça, fizemos este teste e 
identificamos que para ela, os raios emitidos por estas lâmpadas, eram 
os agentes responsáveis pelo aparecimento dos sintomas, por 
produzirem efeitos semelhantes nas pessoas que tem alergia a 
determinados produtos como: perfume ou alimentos. 

Polegar Indicador Médio   Anular Mínimo 
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Problemas assintomáticos. 

Está sequência de fotos mostram problemas na região dos seios da 
face e maxilas (dentes). Recomendei a ida ao seu dentista para o 
tratamento necessário. 
Alguns dias depois fui avisado que seu dentista não havia detectado 
nada nos seus dentes e na boca, e por não apresentar sintomas 
concluiu que estava bem. 
No entanto concordou em visitar o dentista com o qual fazemos 
pesquisas com as fotos kirlian. Este radiografou os dentes, e no 
entanto não detectou nenhum problema. 
Fiz outra seção de fotos e a mesma anomalia apareceu. Por não ser 
possível comprovar problemas nos dentes ou na boca, encerramos o 
assunto. 
Cerca de três meses após este episódio a pessoa volta a me procurar 
dizendo que começou a sentir dores nos dentes. Fizemos outra foto 
e a mesma anomalia se fazia presente, porém um pouco mais 
abrangente, retornou ao consultório dentário e fazendo raio X dos 
dentes, pode observar com surpresa lesão óssea do pré-molar 
inferior esquerdo. 
Acompanhei o tratamento dentário tirando fotos kirlian 
semanalmente, constatando que os sinais vistos na foto kirlian iam 
diminuindo até a normalidade após sua cicatrização. 
 
Início do tratamento.  
   Polegar direito 

 
 
Sequência do tratamento 



Este foi um caso em que a pessoa apresentou grande surpresa e 
descrença, quando recomendei que procurasse um médico, para 
tratamento da glândula hipófise. 
Apesar do ceticismo fez ressonância magnética e no laudo 
apareceu alterações da glândula hipófise. 

Anular Direito 

 

 

Laudo 
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Exemplos de analises metafísicas. 

Anular Anular 

 
 
Parte do corpo   situação   realidade mental     emoção   comportamento 
 

15) -Gônadas mão 
direita energia 
sexual. 

Mudança imediata e 
imprevisível. 
Funcionando como 
um turbilhão 
levando as situações 
de risco. 

Mudança 
repentina de 
energia, paixão, 
brigas, alto nível 
de adrenalina, 
lógica própria. 

Grande irritação c 
agressividade. 
Complica o simples 
para encontrar risco. 

Expõe-se a 
situações 
exageradas de 
risco, contagiando 
os outros 
deixando-os 
nervosos. 

 
 

Parte do corpo     situação   realidade mental    emoção     comportamento 
 

1) - Pulmão Existência de 
mudança 
independente da 
vontade 

Sabe o caminho, 
porem cria situações 
de instabilidade que 
provoca mudanças 
rápidas 
substituindo as 
mudanças maiores e 
mais importantes 
que requerem sua 
atenção. 

Grande ansiedade, 
impaciência quer 
mudança rápida, se 
ela não vem, tira 
energia trazendo 
pouca ação e muito 
estrago. 
Exterioriza-se com 
extrema agitação 
emocional, com 
egoísmo e desprezo 
por todos, com 
exagerada atenção a 
si próprio na fala. 

Provoca irritação, 
incompreensão, cria 
inimigos, atropela os 
outros, impaciente, 
agitado trazendo 
movimento quando 
precisa estabelecer 
rotina. 
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Parte do corpo   situação   realidade mental    emoção     comportamento 
 

9) - Rim 
direito. 

Necessidade de 
conhecer algo na 
sua plenitude. 
Precisa superar 
preconceitos. 

Necessidade de 
conhecer algo 
independente do 
tempo que leve. 
Persistência e 
determinação. 

Superstição, 
preconceito, 
fanatismo. Realiza 
ações sem as 
entender, com 
medo de que algo 
aconteça se não as 
fizer. 

Impõem suas ideias e 
convicções, 
desnecessariamente. 

 

 Parte do corpo    situação   realidade mental    emoção    comportamento 
 

8) - Estômago 
-tato 

Existe a 
necessidade de se 
viver de acordo com 
as leis que a própria 
pessoa cria ou 
aceita. 

Se cobra muito pelas 
possíveis falta, se 
recrimina, sente 
necessidade de amor 
e compreensão. 

Culpas e cobranças 
carga emocional 
intensa, desanimo, 
revoltas, choros. 

Joga os problemas 
para os outros 
resolverem, 
tornando-se 
inconveniente, 
obstáculo para os 
outros. 
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Curiosidades 

 
 

Fotos; 1 - 2 são das patas de cachorrinhos; foto 3 pata de 
um gatinho. 
Fotos; 4-5-8 Folhas 
Foto; 6 semente de aguaí 
Foto; 7 ponta de um cristal 
Foto; 9 antes de receber oração 
Foto; 10 após oração. 
Foto; 11 lagartixa. 
Foto; 12 pata de cachorro quando tomou choque 
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Indicações Terapêuticas 

Psicoterapia transpessoal - Regressão a Vidas Passadas. 
Fátima Valverd Gimenez 
Fone: (011) 9803-0490 (011) 3442-2685 
www.humanivercidade.com.br/regressaohtn 

Cirurgião Dentista - Odontologia Sistêmica Dr. 
Belisário José Tomás Campanhã R. dos 
Jasmins, 28 - Mirandópolis- S.P. Capital Fone: 
(011)5584-9026 

Médico Ginecologista e Obstetra - Psico-Terapeuta - Saúde Integral 
Dr. Luiz Antonio T. Pires 
R. Jorge Augusto. 83 - Penha - S.P. 
Fone: (011) 3283-2939 (011) 2295-7588 

Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo 
Cristina Cairo 
R. Pelotas, 106 - Ana Rosa - S.P. 
Fone: (011)5082-2822 
www.linguagemdocorpo.com.br 

Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa 
R. Joaquim Távora, 757 Vila Mariana - S.P. 
Fone: (011) 2129-6922 www.sbpi.org.br 

Instituto da Evolução Individual Solaris 
R. Imaculada Conceição, 41 cj.3 - Santa Cecília - S.P. 
Fone: (011)3666-1477 
www.ongsolaris.org.br 
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Instituto Mahat 
Radiestesia Clínica - Geobiologia 
Fabricação e venda de produtos e instrumentos técnicos para 
radiestesia 
R. Magarino Torres, 1033 - Vila Maria -S.P. 
Fone: (011) 6955-8460 (011) 6967-3177 
www.institutomahat.com.br 

Quiropraxista - Acupunturista - Hipinólogo 
Marco Aurélio Pires 
R. Desembargador do Vale, 21 
Perdizes - S.P. 
Fone: (011) 3672-3649 

Roberto Inácio Neves 
Jornalternativo, o jornal de boas notícias. 
Yoga para os Olhos, livro e óculos terapêuticos. 
Fone: 11-3063.1115 e-mail: j.alternativo@uol.com.br 
www.somostodosum.com.br/ia 
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Conclusão 

Este livro é uma iniciação ao estudo da foto kirlian, não um manual completo, e 
compreende informações básicas compiladas ao longo de meus quatorze anos 
de pesquisas e da prática na análise das fotos. Com efeito, eu procurei passar ao 
leitor a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade de obter um quadro 
geral da estrutura mente/corpo, de forma rápida e segura, podendo assim, 
encaminhar as pessoas para tratamentos com as terapias apropriadas às 
necessidades de cada um. 
Desmistificando o assunto foto kirlian, podemos obter uma nova abordagem 
para estudo e compreensão do campo energético que envolve e permeia nossos 
corpos e sua complexa estrutura. 

Com esta ferramenta, podemos realizar vários estudos e pesquisas com a 
transmissão de energia que possa interagir nos corpos animados e inanimados, 
exemplo: cristais, pirâmides, florais, plantas, gráficos, pequenos animais, 
sementes... 
Indispensável para aqueles que estudam e pesquisam a área da metafísica. 

Nelson Donisete é pesquisador na área holística, desenvolve aparelhos para 
estudo e pesquisa de energias sutis. 

Naturopata 
Instrutor de Pranic Healing (Cura Prânica) 
Licenciado pelo Institute For Inner Studies - Filipinas - 
Terapeuta Floral 
Instrutor de Bioenergética e água da vida 
Radiestesista 
Terapeuta Reiki 
Há mais de quatorze anos pesquisa e analisa fotos Kirlian, 
comprovando sua eficácia junto aos profissionais da área de saúde. 
Cursos, Palestras, Analises pela foto Kirlian, Pesquisas. 
Contato pelo site: 
www.setekirlian.com 
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Este livro é uma iniciação ao estudo da foto kirlian, não um 
manual completo, e compreende informações básicas compiladas 
ao longo de meus quatorze anos de pesquisas e da prática na 
análise dás fotos, Com efeito, eu procurei passar ao leitor a 
complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade de obter um 
quadro geral da estrutura mente/corpo, de forma rápida e segura, 
podendo assim, encaminhar as pessoas para tratamentos com 
as terapias apropriadas às necessidades de cada um. 
Desmistificando o assunto foto kirlian, podemos obter uma nova 
abordagem para estudo e compreensão do campo energético que 
envolve e permeia nossos corpos e sua complexa estrutura. 

Com esta ferramenta, podemos realizar vários estudos e pesquisas 
com a transmissão de energia que possa interagir nos corpos 
animados e inanimados, exemplo: cristais, pirâmides, florais, 
plantas, gráf icos, pequenos animais, sementes.. . 
Indispensável para aqueles que estudam e pesquisam a área 
da metafísica. 
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