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entenda este novo paradigma da ciência, 
que vê a doença como uma oportunidade e confere 

ao paciente a capacidade de escolher a saúde

por cristina almeida

    
 Co

m
o a

 medici
na quântica    vai influenciar a sua vid

a

S
uponha que você tenha es-
perado meses para consul-
tar determinado especialis-
ta. Após análise cuidadosa 
de seus exames e atenta 

pesquisa de seu histórico médico, ele 
lhe diz: “Agora que você tem a doen-
ça, pode dar a ela um significado po-
sitivo, em vez de um negativo”. Antes 
que você expresse sua perplexidade, o 
médico acrescenta: “A doença é uma 
oportunidade de autoconhecimento. 
Sua mente, energias vitais e represen-
tações físicas poderão, finalmente, atu-
ar em perfeita harmonia, levando-o à 
cura”. Parece estranho, mas esse seria 
um diálogo possível no consultório de 
um especialista quântico, para quem a 
consciência funciona como remédio, 
e quando acionada, pode corrigir pa-
tologias e restabelecer a saúde.    

Para entender os fundamentos da 
Medicina (ou Saúde) Quântica, pri-
meiro é preciso conhecer algumas 
noções básicas de Física Quântica. 

Todo mundo já ouviu falar da teoria 
da relatividade, cujo autor é Albert 
Einstein. Em 1905, o cientista com-
provou que toda matéria é uma forma 
de energia. A partir dessas conclusões, 
anos depois, os físicos Niels Bohr e 
Werner Heisenberg desenvolveram 
outra teoria: um quantum – unidade 
básica da matéria ou energia – é de 
10 a 100 milhões de vezes menor do 
que um átomo e, nesse ponto, há uma 
interligação entre matéria e energia. 
Considerando que cada quantum é 
composto por vibrações invisíveis – 
que o médico Deepak Chopra, autor 
do livro Saúde Perfeita (Best Seller), 
denomina “fantasmas de energia à 
espera de assumir formas físicas” – a 
ideia fundamental da Física Quântica 
é a probabilidade.  

Embora esses conceitos possam 
parecer complexos, o físico quânti-
co Amit Goswami, autor do livro O 
Médico Quântico (Cultrix), afirma 
que entender o funcionamento da 

Medicina Quântica requer apenas a 
compreensão da seguinte mensagem 
básica: “os objetos são possibilidades 
quânticas, que podem ser escolhidas 
pela consciência. Uma vez entendido 
esse conceito, é muito fácil saber que é 
possível escolher a saúde, e não a do-
ença – desde que se aprenda a acessar 
um estado de consciência onde a es-
colha quântica é feita”.

ClássiCos e quântiCos
A medicina vê o paciente como 

uma máquina: da mesma forma como 
considera os remédios, cirurgias, 
transplantes de órgãos e radiações. 
A proposta da Medicina Quântica é 
contemplar o paciente como pessoa.  
Mas essa perspectiva não dispensa os 
benefícios da medicina convencional, 
só ultrapassa seus limites. 

O objetivo é integrar a alopatia e a 
medicina complementar, principal-
mente porque muitas de suas moda-
lidades já pressupõem a presença da 
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consciência, admitida a existência de 
dimensões acima dos sistemas mecâ-
nicos. Exemplos desses métodos te-
rapêuticos seriam a medicina oriental 
(acupuntura, ayurveda), as curas espi-
rituais e a medicina mente-corpo.

Outro aspecto ressaltado por 
Amit Goswami é o fato de que 
a medicina convencional parte 
da premissa de que a doença tem 
como causa agentes externos (ger-
mes, bactérias, vírus), ou alguma 
disfunção mecânica nos órgãos. As-
sim, a cura se dá com o tratamento 
dos sintomas da doença até que eles 
desapareçam. Os meios para atingir 
esse objetivo são os remédios, as ci-
rurgias etc. “Uma medicina do tipo 
mente-corpo parte do princípio de 
que a doença é consequência de um 
problema mental, e a cura consiste 
na autocorreção do problema pelo 
indivíduo, para o restabelecimento 
da saúde”, explica o físico.

Células Como antenas
Aqui no Brasil, o engenheiro e 

professor de Física Wallace Car-
valho, organizador do Simpósio 
Internacional de Saúde Quântica e 
Qualidade de Vida, realizado na ci-
dade de Recife-PE, em novembro 
do ano passado, afirma que o uso da 
mente para promover a saúde só é 
possível porque os fundamentos da 
Física Quântica levam à conclusão 
de que cada célula do nosso corpo 
é um receptor de frequência capaz 
de captar informações do ambiente 
como uma antena. 

“Dependendo do significado atri-
buído aos pensamentos, é possível 
fragilizar ou fortalecer o sistema 
imunológico, partindo das infor-

mações das moléculas da emoção 
(neuropeptídeos), que interligam o 
sistema nervoso ao sistema imuno-
lógico”, acrescenta Carvalho.

salto paRa a CuRa
Meditando sobre a teoria dessas 

probabilidades, Deepak Chopra, na 
década de 80, passou a buscar uma 
explicação para a autocura. A conclu-
são a que chegou foi a de que algu-
mas pessoas se restabelecem porque 
são capazes de ativar uma faculdade 
de percepção interior que atua como 
um salto drástico – salto quântico – 
no mecanismo da cura.

Mas como isso seria possível? 
Amit Goswami diz que, nesses ca-
sos, “um pensamento, uma emoção 
ou uma crença” pode ser a mola 
propulsora do processo de cura. 

Ainda parece complicado? O mé-
dico indiano cita o modelo da medi-
cina ayurveda, que considera o corpo 
humano como algo único e formado 
por intensas vibrações invisíveis (vi-
brações quânticas), que se fundem 
em impulsos de energia e partículas 
de matéria. Esse complexo constitui a 
base de tudo o que somos: emoções, 
proteínas, células e órgãos. 

Para o ayurveda, todos os órgãos e 
sistemas do corpo possuem um equi-
valente quântico. Imagine uma holo-
grafia: “Você tem um pulso quântico, 
além do físico, e um coração quân-
tico que o impulsiona”, diz Chopra. 
“Ao tratar o próprio corpo mecânico 
quântico, o ayurveda pode causar 
mudanças mais profundas que as al-
cançadas pela medicina convencio-
nal. Isso acontece porque a energia 
disponível no nível quântico é infini-
tamente maior”, explica o médico. 

Assim, o princípio básico do ayur-
veda é o de que a mente possui “uma 
profunda influência sobre o corpo, e 
a libertação do estado doentio de-
pende de entrarmos em contato com 
a nossa percepção para atingirmos 
a harmonia e expandi-la ao corpo 
todo”, completa Chopra.

De uma forma mais simplificada, 
significa que “a Física Quântica expli-
ca os centros de energia, denomina-
dos chacras. E é essa mesma ciência 
que nos ajuda a compreender como 
manter o equilíbrio da energia vital 
desses chacras”, diz Goswami.

“O entendimento desses conceitos 
não requer um grau universitário”,  
afirma o físico. “Todos podem viven-
ciar seus chacras e ter a experiência do  
movimento dessas energias vitais.  
Assim, qualquer um pode aprender o 
processo “fazer-ser-fazer-ser” que leva 
ao salto quântico”, conclui.

CRise e opoRtunidade
Wallace Carvalho diz que, no para-

digma da Medicina Quântica, o ser hu-
mano não é visto como um refém dos 
males que sofre. “Ele é tido como um 
ser capaz de assumir a responsabilidade 
pela própria saúde e bem-estar. A do-
ença, nesse contexto, seria apenas uma 
oportunidade de autoconhecimento.”

Na prática, a nova medicina con-
tribuiria para o fortalecimento das 
muitas terapias curativas já conheci-
das, como a acupuntura, homeopa-
tia, terapias florais, o Reiki, e a medi-
cina oriental (chinesa e ayurvédica), 
sem falar das inúmeras pesquisas 
que buscam comprovar o poder da 
mente, especialmente das funda-
mentadas na medicina psicossomá-
tica e na medicina mente-corpo.

Para a
 medicina quântica, a doença é consequência de um problema mental. Para chegar até a cura, usa-se a própria mente
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marca-passos 
quântico
o encontro de Recife não 

contemplou apenas as terapias 

complementares. a maior 

contribuição para a medicina 

tradicional talvez venha a ser 

um marca-passo quântico. 

projetado pela engenheira 

e física nuclear elizabeth 

Rauscher, ex-consultora da 

nasa, ele teria as mesmas 

funções do aparelho tradicional, 

que é implantado no organismo 

e que, com a ajuda de uma 

bateria, regula as pulsações ou 

detecta a diminuição do ritmo 

cardíaco. o novo marca-passos 

atua à distância, por meio 

de ondas eletromagnéticas 

que se propagam com a 

velocidade da luz, exatamente 

como um controle remoto ou 

alarme eletrônico; seu uso 

dispensa cirurgia, internação 

e medicamentos. entusiasta 

da instituição da primeira 

universidade de saúde  

integral do Brasil, elizabeth 

declarou que pretende doar 

a patente do aparelho para 

arrecadar fundos para este fim. 


