
 

 

A RELAÇÃO DO CH’I COM A CONSCIÊNCIA E MENTE. 
TEXTO POR CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

 

Para os chineses o ch'i é manifestado de duas maneiras. O conceito dos chineses 

é diferente do que nós conhecemos aqui no ocidente. No ocidente normalmente é 

definido como corpo e alma (alma para aqueles que creditam em Deus), mas no 

oriente o ser humano é constituído por três agregados: 

1 - Ch'i (energia) - É a manifestação da nossa consciência, resultado da interação 

de todo o Qi do nosso organismo. Essa consciência (ch'i) gera o espirito que para 

os chineses significa MENTE (XIN/CORAÇÃO) 

2 - Jing (matéria) - É representado como o nosso DNA, responsável por toda a 

transmissão do nosso código genético. 

3 - Shen - Conhecido na China como mente/inteligência, alma ou espíritos para os 

ocidentais. 

A junção desses três agregados está presente em todo ser humano, uma 

substância interagindo com o outra e convertendo-se. Mas, cada pessoa tem um 

procedimento diferente da consciência, a herança genética (jing) que permite o 

aprendizado e a educação de cada um, é diferente um do outro. 

 



 

 

Devido a esse conceito, os pais que demonstram doenças como diabetes, câncer 
e problemas cardíacos podem gerar filhos com a mesma doença, mas não 
necessariamente todos os filhos seguirão o mesmo histórico familiar; apesar da 
mesma herança genética, esses fatos acontecem se nós despertarmos a energia 
que carrega essa carga da herança genética, sendo assim, ocorre um maior 
perigo quando "despertamos" a energia jing especifica da doença. 

Mas se nós despertarmos o jing que carrega a doença, o que pode ser feito para  
evitar esse acontecimento? 

Na China são muito comuns crianças que têm história de doenças dentro da 
família terem atitudes de prevenção desde pequenos, evitando a mesma rota dos 
seus pais. Se o modelo de vida dos seus genitores os levou a desenvolver a 
doença, imaginem se os filhos tiverem a mesma atitude?  

O doutor e acupunturista Jou Eel Jia ele fala o seguinte: 

“O jing pode expandir a nossa consciência por meio das interações de diversos qi 
nos nossos órgãos e é nele que reside o nosso potencial de crescimento, tanto 
físico como espiritual. A expansão da consciência gera uma melhor compreensão 
do nosso mundo, do nosso meio ambiente e dos nossos problemas íntimos.” 

Seguindo essa linha de raciocínio, a consciência perturbada tem uma tendência 
de alterar a interpretação do mundo (nossa mente). Desta forma toda avaliação da 
nossa realidade, do nosso mundo e da nossa vida é intimamente processada pela 
mente (shen). Uma vez a energia de reserva (jing) for alterada a nossa 
consciência automaticamente vai acompanhar e modificar a nossa mente. 

Exemplo é uma criança de três anos, o mundo dela são os seus pais e a sua casa. 
Se perguntarmos para ela a origem do universo, o que seria cosmo, como é 
formado o sistema solar ou como vai o seu mundo interior, a criança não vai 
entender e não vai responder as suas perguntas. Agora um adulto com o seu Q.I 
normal já tem uma mente/consciência desenvolvida e será capaz de interpretar a 
sua própria consciência. 

“Quanto maior for expansão da consciência (ch’i), 
maior o grau de sabedoria da mente (shen)” 

Drº. Jou Eel Jia. 
 
 

Uma pessoa estressada tem o seu ch’i perturbado, assim o seu shen acompanha 
o ch’i, manifestado e tornando uma mente inquieta e sem controle, quando temos 
essa agitação da mente haverá também uma agitação e um desgaste na 
consciência (ch’i), que acaba aumentando a liberação de energia de reserva (jing) 
para poder compensar as atividades em excessos da própria consciência. Quando 
utilizamos o jing ocorre uma maior chance de acordar o gene das doenças, a 
medida que vai se esgotando o jing vão aparecendo  as enfermidades. 



 

 

Mais uma vez fica claro que tanto no tratamento ocidental ou no oriental é 
fundamental a mudança no estilo de vida, a prática de exercícios físicos de uma 
forma moderada, mudanças alimentares, manter o peso ideal e a atenuação de 
atividades estressantes. 

 
“A mente perturbada descarrega 

Nossa bateria. Sem energia, 
Surgem as doenças físicas.” 

Drº Jou Eel Jia 
 

 
Texto publicado no site: http://caioacupuntura.wix.com/caiomedicinachinesa 
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