Acupuntura e os níveis orgânicos
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A Acupuntura é o principal tratamento
da Medicina Tradicional Chinesa. Teve início
aproximadamente há 5 mil anos. A Medicina Tradicional Chinesa enxerga o organismo
como um conjunto. Além da parte material (músculos, ossos, nervos, sangue, etc.)
possui também a parte funcional, a parte
energética, a parte mental e a parte emocional. A saúde é fruto do equilíbrio dinâmico
existente entre essas partes.
A patologia é um desequilíbrio orgânico que pode se manifestar em algum
desses cinco níveis, ou como ocorrem nas
doenças crônicas em todos esses cinco níveis. Na maioria das vezes a pessoa inicia
um processo mental alterado (1º nível) com
pensamentos negativos, percepção da realidade sobre uma ótica distorcida (Eu não
me identifico com a UNIDADE) e que influi
diretamente no nível emocional (2º nível)
causando emoções negativas. A Medicina
Tradicional Chinesa no decorrer desses 5
mil anos de existência conseguiu a sutileza
e o aprofundamento para chegar até a relação existente entre as emoções e os órgãos
correspondentes. Assim sendo, a ansiedade
excessiva e crônica gera doenças cardíacas
e circulatórias, a preocupação excessiva gera doenças gástricas, a tristeza e a angústia
geram doenças pulmonares, o medo gera
doenças renais, a raiva e a ira geram doenças de fígado e vesícula biliar.
Se os pensamentos e sentimentos desequilibrados permanecerem, ocorrerá uma
alteração no nível de nutrição, bloqueio,
acúmulo ou déficit de energia circulante
nos órgãos e/ou tecidos, atingindo o nível
energético (3º nível) e aparecerão sintomas desagradáveis (por exemplo, cefaléia,
indisposição, sensação de corpo pesado,
calafrios, etc.) que não serão detectados em
exames laboratoriais, ou de imagens, pois a
alteração ainda está a nível energético, mas
que já podem ser tratados pela Acupuntura,
pois ela age justamente neste nível.
O corpo humano possui doze canais
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de energias principais, onde circula a energia que nutrirá todos os órgãos e tecidos do
corpo. Cada um desses canais possui diversos pontos: o canal de energia principal da
bexiga possui 67 pontos, o do estômago
45 pontos, que podem ser estimulados pela acupuntura para que se restabeleça seu
funcionamento, sua circulação satisfatória,
pois a energia tem a natureza semelhante a
da água, se circula tem vitalidade, se estagna perde a vitalidade.
Somente quando a doença atinge o
nível funcional (4º nível), por exemplo, em
um caso de hiperacidez gástrica quando a
função do estômago encontra-se alterada,
é que a doença torna-se detectável por
exames de imagens e/ou laboratoriais. No
caso descrito acima, se a condição de hiperacidez gástrica cronificar-se, ocorrerá uma
erosão da mucosa gástrica gerando assim
uma alteração material (5º nível).
Para cada nível de alteração do organismo existe uma medicina mais indicada. No
nível mental (1º nível) e emocional (2º nível)
as terapias psicológicas, psiquiátricas e de
autoconhecimento são importantes, nos casos de patologias que atingem o organismo
no nível funcional (4º nível) e material (5º nível) a alopatia exerce um papel importante.
A Acupuntura como também a Homeopatia
são medicinas especiais, pois agem principalmente a nível energético, sendo este o
responsável pela nutrição e comunicação
entre a parte mais sutil do organismo (parte
mental e emocional) e a parte mais orgânica
(funcional e material). Portanto para se ter
saúde é preciso buscar o equilíbrio pleno de
todo organismo, nos tornando mais autoconscientes e perceptivos.
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