
&&&
Energia Adquirida Energia Adquirida Energia Adquirida 

segundo asegundo a

Medicina Tradicional ChinesaMedicina Tradicional Chinesa
segundo a

Medicina Tradicional Chinesa

Energia AncestralEnergia AncestralEnergia Ancestral

Vera Marini

http://www.saberterapeutico.com/


01

Concepção

egundo a ótica da SMedicina 
Tradicional Chinesa 
(MTC), todo ser vivo, antes 
de nascer, recebe a energia do pai 
e da mãe denominada Jing 
Ancestral (energia ancestral) que 
contempla o estado físico, mental, 
emocional, psíquico, social e 
espiritual dos pais no instante da 
concepção.



Essência

 Jing Ancestral, Otambém conhecido como 
Jing Pré-natal ou Essência, 
pode ser entendido como energia 
essencial que dá sustentabilidade a 
vida do ser, responsável pela saúde 
quando forte ou pela ausência de 
saúde quando debilitado.
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Impossibilidade

 elo fato de ser recebido Pno instante da concepção, 
essa energia de sustentabilidade, 
quando gasta, não poderá ser 
reposta.
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Exaurimento

 s anos de vida de uma Opessoa vão indicando o 
exaurimento natural do Jing 
Ancestral, isso pode ser percebido 
pelo envelhecimento natural de 
todo ser humano através de sinais 
como rugas, cabelos brancos, 
enfraquecimento dos ossos, perda 
da libido e outros.

04



Abuso

 s anos de vida de uma Opessoa vão indicando o 
exaurimento natural do Jing 
Ancestral, isso pode ser percebido 
pelo envelhecimento natural de 
todo ser humano através de sinais 
como rugas, cabelos brancos, 
enfraquecimento dos ossos, perda 
da libido e outros.
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Suplemento

lém do Jing Ancestral o Aser humano também faz 
uso de outra qualidade de energia 
adquirida através dos alimentos, 
do ar, da água e das trocas 
energéticas entre pessoas, animais, 
fauna e flora a título de 
suplementação energética, 
chamada de Jing Adquirido.

06



Possibilidade

 Jing Adquirido pode Oser reposto a qualquer 
momento caso o indivíduo 
necessite, entretanto não supre a 
falta da Essência ou Jing 
Pré-natal gasto.
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Contágio

uitas pessoas, por Mfalta de 
conhecimento ou negligência, 
acabam fazendo trocas energéticas 
que não favorecem a reposição do 
Jing Adquirido, tendo como 
consequência o contágio energético 
que vai consumindo o Jing 
Ancestral.
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Desassimilação

 de suma importância 
Éfazer a desassimilação 
das energias que consomem a 
Essência para a manutenção da 
saúde integral.
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Doenças

 não desassimilação dos Acontágios energéticos pode 
levar, ao longo de algum tempo, 
ao desenvolvimento de pertúrbios 
no âmbito físico, emocional e 
mental, repercutindo na vida de 
relação com as demais pessoas. 
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Técnica

ara desassimilar as Penergias é muito simples, 
basta mudar o foco de atenção. 

Exemplo: se algo aborreceu 
pode-se sair do ambiente, pensar 
em outra coisa, mudar de assunto, 
assumir outra atividade, dessa 
forma será possível frear avalanche 
de pensamentos, sentimentos e 
atitudes resultantes do 
aborrecimento. 
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Esbanjamento

 utro fator de Oimportância na 
manutenção do Jing Ancestral 
refere-se ao gasto desnecessário das 
energias, ou seja, diz respeito ao 
esbanjamento.
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Excessos

evar vida desregrada, Ldormir pouco, ter 
alimentação pobre em nutrientes, 
trabalhar excessivamente, usar 
drogas lícitas ou ilícitas, sentir 
excessos emocionais e o 
sedentarismo faz com que haja um 
consumo maior da Essência que 
não poderá ser reposta.
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Equilíbrio

 reeducação da vida Apessoal é o motor gerador 
do equilíbrio que se dá através da 
qualificação e não da 
quantificação da mesma. 
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Saúde

ssimilação de energias Aqualificadas e a 
desassimilação dos contágios 
energéticos são fatores benéficos à 
manutenção do Jing Ancestral 
proporcionando melhor 
aproveitamento do Jing 
Adquirido, pelo aprendizado de 
trocas energéticas saudáveis.
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