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CONEXÕES ENTRE: SER, SENTIR, ENTENDER E FAZER  
ERA UMA VEZ A VIDA 

 
Fábio Ribeiro do Nascimento 

Gelson André Maldaner 
 

RESUMO 
 
Em algum momento da vida o ser humano está sujeito a um questionamento que parece ser 
simples, mas ao mesmo tempo intrigante, que seria: Estou bem encaixado na vida como 
deveria estar? E nem sempre a resposta dessa pergunta aparece, e quando aparece ao 
mesmo tempo podem ocorrer outros questionamentos. Questionamentos estes que podem ir 
de encontro com nossos conflitos, e ou couraças, que estarão de alguma forma realizando um 
bloqueio energético no corpo, e no nosso jeito de ser, sentir, entender e fazer as coisas na 
vida, através do entendimento das Couraças de Reich, das 5 Leis Biológicas do Dr. Hammer e 
uma abordagem da Terapia Manual o indivíduo poderá ser auxiliado nas conexões da sua 
busca. 
 
Palavras-chave: Conflitos. Couraças. Bloqueio Energético. Cinco Leis Biológicas. Terapia 
Manual. 

 

 
 

Que bom seria se pudéssemos usufruir ou gozar da vida com plenitude sem ressalvas 

ou bloqueios energéticos, ou ainda dúvidas e conflitos. Na atualidade isso se torna 

praticamente impossível, e de alguma forma nosso corpo mostra isso, o que Reich chama de 

couraças que seriam os bloqueios energéticos representados nos músculos e regiões do corpo 

impedindo o fluxo natural da energia e interferindo no viver do indivíduo, comentado por Volpi e 

Volpi (2003).  

Os níveis desses bloqueios abordados por Reich são 7, que seria ocular, oral, pescoço, 

tórax, diafragma, abdômen e pelve. Nesse contexto a ênfase vai para o quinto nível, o 

diafragma, pois segundo Navarro é o nível que sofre uma descarga do sistema neurovegetativo 

após um sentir de um medo na fase fetal do indivíduo captado pelos tele receptores que fazem 

referência ao primeiro nível conforme as colocações de Navarro (1995).  

Para Volpi e Volpi (2003), o quinto nível recebe as influências da ansiedade, e o 

diafragma se liga há muitas partes do corpo humano, como na sua relação com os níveis de 

bloqueios energéticos. Navarro (1995) aborda o medo que descarrega no sistema respiratório 

ao primeiro nível, o medo de perder afetando o segundo nível, a ansiedade de superar que 

afeta o terceiro e quarto nível, ansiedade do masoquista quinto nível, e a ansiedade da 

compulsividade que afetaria o sexto e sétimo nível. Lembrando a anatomia do diafragma vale 

lembrar sua relação com as demais estruturas pois um bloqueio nele, devido suas inserções 
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que se dá nas costelas 6˚,7˚ e 8˚ na região da cúpula e nas vértebras T12 até L3 a direita e 

T12 até L2 a esquerda no pilar diafragmático, por si só já mostra ligações com os níveis acima 

de Reich e abaixo também, sem falar de sua inervação dada pelo nervo frênico ligando com 

níveis acima. 

No início de 1980 o médico alemão, Dr. Ryke Geerd Hamer publicou seu primeiro artigo 

sobre suas verificações sobre o comportamento fisiológico das células diante de condições de 

estresse mediado pelo sistema nervoso autônomo (SNA), que chamou de fisiologia especial. 

Onde explica a interação do tecido com o cérebro e a psique. 

Para Hamer (2011) as células funcionam em reação a modulação simpática e 

parassimpática do SNA, e apresentam um comportamento dado sua origem embrionária: 

endoderma, mesoderma ou ectoderma e sua área de representação cerebral: paleoencéfalo 

(tronco cerebral e cerebelo) e neoencéfalo (sustância branca e córtex), reagindo a um sentir 

biológico que é ativado por o que chamou de DHS (Síndrome de Dirk Hamer). Este choque 

ativa uma memória biológica que denominou de SBS (Programa especial biológico de 

sobrevivência). Desta forma Hamer (2011) fez a conexão da psique (sentir biológico), área de 

representação cerebral deste sentir junto com a representação do corpo no cérebro e o tecido 

corporal envolvido, onde efetivamente se mostra a resposta fisiológica em duas fases: fase 

ativa ulcerativa e fase resolutiva proliferativa para o neoencéfalo e fase ativa proliferativa e fase 

resolutiva ulcerativa para paleoencéfalo. 

 Segundo Pfister e Cella (2015) o diafragma possui duas representações cerebrais, uma 

na região do mesoderma novo no neoencéfalo que corresponde a musculatura estriada que 

tem como sentir biológico a capacidade de se libertar, de afirmar sua existência, de poder 

existir.  A outra parte esta representada no endoderma no paleoencéfalo que corresponde a 

musculatura lisa tendo como sentir biológico a necessidade de ter o próprio espaço de vida 

(existir). Ainda segundo Hamer (2011) quando este SBS (do diafragma estiver ativo) além da 

resposta fisiológica no tecido (diafragma) também ocorre de maneira sincrônica uma ativação 

na psique (comportamento), para a área do mesoderma novo que demonstra uma atitude 

ansiosa de inquietude e para área do endoderma mostra uma atitude ansiosa de voracidade. 

Quando se observa e aborda o indivíduo no pensar da Terapia Manual segundo Ricard 

e Sallé (2010) é importante lembrar dos metâmeros, que se torna possível realizar uma 

liberação do diafragma sem realizar uma abordagem diretamente nele, através de toques 

leves, e ou abordagens que são chamadas de técnicas estruturais e funcionais.  

Ricard e Sallé (2010), elucidam que a abordagem numa estrutura pode estar ligada à uma 
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disfunção somática que envolverá possivelmente os elementos de um metâmero que seria os 

dermátomos, miótomos, esclerótomos, viscerótomos e angiótomos.  E para o equilíbrio da 

estrutura nesse caso o diafragma e ao mesmo tempo auxiliar o indivíduo no seu sentir, e 

prepara-lo para entender e fazer por si, poderá ser usado as seguintes técnicas: Relaxamento 

do trigêmeo no forame óptico, Relaxamento miofascial de suboccipitais, Técnica funcional para 

estômago, Técnica funcional global para abdômen, Técnica neuromuscular para tóraco-lombar, 

Técnica neuromuscular para diafragma, Stretching de diafragma, Técnica para equilíbrio de 

diafragma cervico-torácico e a Técnica para equilíbrio de diafragma pélvico.  
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