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As pesquisas sobre sons apontam que eles afetam objetos e substân-
cias, assim como os seres humanos, tendo em vista que somos forma-
dos por setenta por cento de água, qualquer som que reverbera afeta 
todas as estruturas corporais. Esse trabalho objetiva compreender os 
efeitos dos sons emitidos pelo gongo sobre a estrutura psicofísica, 
segundo o referencial da psicologia analítica, apesar de ser essencial-
mente teórico, o gatilho foi a partir de uma vivência com o banho de 
gongo da própria autora. Dessa forma, o gongo é apresentado como 
uma possibilidade de uma ferramenta terapêutica, assim como ou-
tros recursos que mobilizam os aspectos inconscientes.1 
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O caminho percorrido, até chegar neste recorte para esta pesquisa, foi a 
partir de uma experiência pessoal com o banho de gongo2, tendo em vista que 
os sons emitidos por este instrumento atingem o corpo no pré-verbal, isto é, 
antes do pensamento, trabalhando assim processos profundos ou esquecidos. 
Dito isso, a maneira como o som afeta a psique-corpo é uma forma de descer às 
profundezas e desvelar o que está velado. 

 Esse estudo objetiva a compreensão dos sons emitidos pelo gongo e seus 
desdobramentos na psique-corpo. O vocábulo compreensão vem do latim com-
prehensio que significa “alcance, capacidade” e de comprehensionis “compre-
ensão, conhecimento” (HOUAISS, 2009), ou seja, compreender significa trazer 
conhecimento, ir além de algo ou de alguma coisa, ou seja, não fixar-se em 
alguma interpretação e sim trazer múltiplos sentidos, o que seria a base desse 
trabalho. 

Dessa forma, trazer os sons do gongo para um trabalho científico, é mudar 
a perspectiva, olhar de um outro lugar, como propõe a psicologia arquetípica e 
C. G. Jung, que fez isso no Livro Vermelho, um mergulho em outros mares. Se 
psique é imagem, os sons do gongo trazem uma vivência singular com sensa-
ções, imagens etc. Não se fecha em uma interpretação, ao contrário, traz uma 
pluralidade de possibilidades que podem até se estender em outras perguntas e 
motes de pesquisa.  

Uma pergunta a ser levantada é: pode o som ser usado terapeuticamente? 
De acordo com McKusick (2014), o corpo humano é sensivelmente influenciado 
pelo som devido a dois fatores principais: um seria a capacidade de ouvir desde 
o útero até o último minuto antes de morrer; o corpo humano também “escuta” 
a pressão das ondas de som por meio da pele devido a ter em sua composição 
setenta por cento de água, que conduz o som de quatro a cinco vezes mais 
rápido que o ar. Os ossos também conduzem sons e células que respondem a 
frequências, tais células – cílios primários, segundo Lipton (apud McKusick, 2014, 
p. 39) conseguem “ler” campos de energia vibracionais como luz, som e radiofre-
quências, as antenas sobre esses receptores de energia vibram como diapasões, 
produzindo frequências tanto incoerente (desordenada, inconsistente, não clara 
e fora de fase) quanto coerente (frequência ordenada, clara, coerente e em fase, 
que significa que opera no mesmo comprimento da onda mudando o tom), 
como se fosse banhado por um som coerente. 

Tendo em vista tais aspectos do som, gongos são considerados encantadores 
por muitas civilizações. Benton (2013) aponta que os gongos

são utilizados para curar pessoas, banir maus espíritos [...] até mesmo foi dito 
que o toque do gongo livra o corpo da doença e provê felicidade e força [...] o 
gongo desempenhou um importante papel em cerimônias, rituais e jornadas 
internas entre muitos povos ao redor do mundo. Mortes, nascimentos, casa-
mentos e iniciações foram todos acompanhados pelo som do gongo. Mais do 
que um simples instrumento musical, o gongo é uma agente de transforma-
ção. Quando um gongo é tocado corpo, mente e espírito mudam (BENTON, 
2013, p.3 tradução nossa).

Diferentemente de outros instrumentos, o envelope sonoro3 do gongo é 
imprevisível e não linear, ou seja, é como uma ação delongada de uma onda 
que cai e em seguida retorna a um nível ainda mais elevado, tais movimentos 
de ondas sonoras de descidas e subidas transportam o ouvinte para uma jornada 
cada vez mais longe, uma boa imagem para isso seria como as marés oceânicas, 
fazendo os movimentos de ir e vir. Dessa forma, o gongo produz uma complexa 
síntese de variados sobretons que permitem ao ouvinte aprender a ouvir de 
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uma maneira completamente nova, as ondas que ressoam constroem uma sobre 
as outras, produzindo novos e elaborados sons, que se tornam muito comple-
xos, tão imprevisivelmente translineares, que a mente humana é incapaz de 
categorizar, como normalmente se faz com outros instrumentos. Devido a essa 
incapacidade, as pessoas que são banhadas pelo gongo frequentemente ouvem 
uma infinidade de instrumentos. O gongo também produz um som interno tanto 
quanto um som externo, tal relação dual é que faz com que o ouvinte desça 
cada vez mais em seu âmago do ser e que tais sons se tornem único para cada 
pessoa (BENTON, 2013).

Ressalta-se que, por um lado, o corpo tem certo reconhecimento nos pro-
cessos psicoterápicos, e por outro, por meio de doenças como anorexia, dis-
morfia corporal fizeram que a medicina somática percebesse como relevante os 
aspectos psíquicos para tais doenças relacionadas diretamente com o corpóreo 
(FARAH, 2008). O corpo ainda é visto de acordo com o modelo biomédico, ou 
seja, visto em partes, no entanto, a acupuntura que é vista como um ramo na 
medicina, avalia o todo, é holística. Dessa forma, aos poucos, nota-se uma busca 
de um trabalho com a totalidade do ser, que engloba sim o corpo, levando em 
conta também a alma, o espírito, o emocional, a história de cada um. 

SONS: uM bReve PANORAMA
Os sons de instrumentos, a música, o cantar são já apontados na bíblia como 

um processo terapêutico, um exemplo disso seria sobre o rei Saul quando estava 
assolado por um espírito mau enviado por Deus, Davi tocou sua harpa e o rei 
melhorou.4 Tal “método” seria anos mais tarde chamado de musicoterapia, que 
se originou na Segunda Grande Guerra Mundial, em que os músicos tocavam 
para entreter os recrutas feridos, sendo que começaram a notar que os benefí-
cios estavam além de entreter como, por exemplo, a diminuição da depressão; 
uma melhor socialização entre os pacientes; uma melhora dos pacientes em 
contato com a realidade (GAYNOR, 2002). Ainda, ressalta-se que 

uma grande quantidade de pesquisas mostram os benefícios psicológicos e 
fisiológicos da música no desenvolvimento e no comportamento humano. 
Apesar disso, não devemos nos esquecer do modelo xamanista: música, se 
produzido pela voz ou instrumento ou ambos juntos, restaura nossa conexão 
com nossa essência – o campo além da nossa consciência – e assim, com o 
cosmos (GAYNOR, 2002, p. 78 tradução nossa).

Essas pesquisas apontam os efeitos positivos da música na fisiologia humana, 
tais como, redução dos níveis de ansiedade; redução de complicações cardíacas 
no pós-operatório; diminuição da pressão sanguínea ao passo que muito ruído 
aumenta a pressão sanguínea em até 10 % e engatilha a reação “luta e fuga”; 
aumento da defesa imunitária do organismo. A música e o canto também são 
utilizados em pacientes terminais para que possam lidar com a angústia da 
morte iminente (GAYNOR, 2002). No tocante às pesquisas feitas com animais, 
ressalta-se uma feita em gatas submetidas à histerectomia. Quando anestesiadas 
ouviam por dois minutos três tipos de música: Pop, clássica e heavy metal, tendo 
os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea monitorados. A maioria teve uma 
alteração fisiológica, sendo que as que foram expostas à música clássica tiveram 
baixos valores5 e as que ouviram Heavy metal os valores foram altos, tais resul-
tados indicam que o processamento sensorial dos estímulos acústicos é mantido 
nas gatas submetidas à anestesia geral, além revelar a influência que o gênero 
musical tem sobre o Sistema Nervoso Central (MIRA et al, 2015).  
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Já o canto nas suas mais variadas formas como: vocalizar, entoar e cantar, ou 
seja, do mais primitivo para o mais estruturado, cerca-nos há milênios, princi-
palmente no contexto religioso. Há muitos estudos sobre o que acontece se uma 
pessoa ou um grupo vocaliza, entoa ou canta, do ponto de vista neurológico, há 
mudanças nítidas do fluxo sanguíneo no cérebro e uma sensação de bem estar. É 
importante fazer uma distinção entre Cura pelo som6 que é um campo mais cor-
rente na utilização terapêutica do som, que inclui cantar, rufar etc.; e Terapia do 
som7, que se refere a métodos que são mais clínicos e estruturados. Na medicina 
alternativa, a Terapia do som é um subgrupo da Cura pelo som. Os instrumentos 
acústicos, tais como, diapasão, gongos, tigelas tibetanas ou de cristais (quartzo) 
são usados dentro do contexto de cura pelo som (MCKUSICK, 2014).

O GONGO 
É um instrumento antigo cuja origem é desconhecida, sendo que a primeira 

menção sobre ele remonta o século VI na China numa região chamada Hsi Yu 
entre o Tibete e a Birmânia. Os historiadores chineses apontam que a origem do 
gongo vem do noroeste da Índia ou de uma área hoje conhecida como parte do 
Afeganistão, em que era utilizada para rituais budistas (BENTON, 2013).

Alguns estudiosos de musicologia étnica especulam que o gongo seja um 
instrumento grego que foi levado ao noroeste da Índia por meio da expedição 
de Alexandre, o grande. Há referências de instrumentos parecidos com o gongo 
no século VII A.C., Plutarco escreve sobre “tambores” de bronze que as tropas 
dos Partas empregavam para intimidar os inimigos; e dois instrumentos gregos 
sendo que um era utilizado em peças que produziam o som do trovão dos deu-
ses e para sinalizar o clímax dos rituais e outro que era utilizado em rituais de 
morte – outras culturas usavam o gongo para ritos funerários (BENTON, 2013). 

Especula-se que o gongo possa ter aparecido na idade do Bronze cerca de 
3000 a 2000 anos A.C., momento no qual as primeiras ferramentas e armas 
foram feitas em bronze. O primeiro gongo pode ter sido feito como um escudo 
que era utilizado para atacar na guerra ou para retirada, outra possibilidade é 
que era um disco de bronze que fora feito para representar o Sol, que era ido-
latrado pelos primeiros agricultores. Na bíblia também encontramos referência 
sobre, quando o apóstolo Paulo8 cita em sua carta aos Coríntios que “um gongo 
que soa ou como o címbalo que retine” (BENTON, 2013 tradução nossa).

Já a palavra gongo foi usada pela primeira vez no século XVI na Europa e 
esse nome vem de um tipo de gongo indonésio chamado “bonang” ou “bonang-
-bonang” no plural. Os colonizadores alemães traduziram o “bonang-bonang” 
como “gom-gom” o qual se tornou foneticamente “gong-gong” e mais tardar 
“gong”9. É interessante ressaltar que a palavra indonésia para gongo é “Cakran” 
derivada da palavra em sânscrito “chakra”. Apesar dos escritores europeus des-
creverem o gongo nos anos de 1600, o gongo só fez parte da música ocidental 
depois da Revolução Francesa, em 1789. Todas as culturas asiáticas usam o 
gongo, além de outras culturas como na Índia e na Etiópia com gongos de ferro; 
foram descobertos nas tumbas peruanas gongos levemente côncavos e convexos 
que faziam um som suave quando tocados (BENTON, 2013).

Os gongos pertencem à família musical dos instrumentos conhecidos como 
idiofones10, que emitem sons sem a intervenção de outros materiais, ou seja, o 
próprio gongo é fonte de vibração, recebendo camadas de energia acústica e as 
transmitindo na mesma ação. O gongo assim como wooden temple blocks11 e 
sinos são idiofones antigos, os modernos incluem xilofone, címbalo e castanho-
las (BENTON, 2013).

Todos os instrumentos musicais produzem um envelope sonoro, composto 
basicamente de quatro momentos: ataque, decaimento, sustentação e relaxa-
mento. A maioria destes sons tem um decaimento previsível após o início ou 
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no momento de impacto, chamado ataque. Tal ciclo, de ataque e decaimento, 
do envelope sonoro de um instrumento determina como o ouvinte experiencia 
o som. No gongo, no entanto, o envelope sonoro é imprevisível e não linear, 
transpondo em uma imagem seria como uma onda que lentamente cai e retorna 
com um nível mais elevado de água, esse movimento de descidas e subidas que 
o gongo ressoa, levando o ouvinte cada vez mais longe na sua jornada, como 
as marés que sempre retornam e reconstroem de novo e de novo. Devido ao 
som que “retorna”, o gongo produz uma complexa síntese de tons mesclados 
que permitem ao ouvinte aprender a escutar de uma nova maneira, o cérebro 
humano é incapaz de categorizar tais sons, em geral, as pessoas frequentemente 
escutam como se fossem múltiplos instrumentos, sem, no entanto, fechar em 
um só (BENTON, 2013). 

Benton (2013) alega que os sons do gongo atingem todos os níveis, desde 
o físico, emocional e espiritual12, promovendo cura e transformação. No que 
se refere ao corpo, o gongo produz uma onda forte sonora, que pode ser um 
toque curativo tendo em vista que tal som estimula os dermátomos13 do 
corpo. O educador e músico Johannes Heimrath (apud Benton, 2013) conduziu 
muitos workshops e sessões de cura com o gongo nos anos 80, ele percebeu 
que o som do gongo ajudou a amenizar dores de cabeça, torcicolos, problemas 
menstruais e alguns problemas respiratórios. A pesquisadora Anne Kathrin Nickel 
(apud Benton, 2013) aponta que o gongo e outros instrumentos são úteis no 
tratamento de crianças com enxaquecas. Benton (2013) ressalta que os sons do 
gongo estimula o sistema endócrino para um alto nível de funcionamento, que 
a glândula pituitária parece ser diretamente afetada por tais sons, provocando 
um equilíbrio no restante do sistema endócrino. 

Outras pesquisas foram feitas com pacientes psiquiátricos com esquizofrenia, 
autismo e usuários de drogas em que houve uma melhora significativa com a 
utilização do gongo. Além disso, traz ao indivíduo um estado de meditação. 

CORPO e PSIQue: uMA vISÃO DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
No trajeto de toda teoria junguiana, em vários momentos, Jung aponta a 

relação psique-corpo como, por exemplo, no volume dezoito das obras comple-
tas em que há parágrafos que tratam desse assunto. É relevante começar com a 
diferenciação que Jung (2011) faz entre emoção, sentimento e afeto. O conceito 
de emoção ele empresta da teoria de James-Lange (apud Jung, 2011, §46) em 
que “a emoção [...] só acontece realmente quando tomamos consciência das 
mudanças fisiológicas da condição geral”, ou seja, quando um indivíduo, por 
exemplo, enraivece-se, alterações fisiológicas acontecem (aumento dos bati-
mentos cardíacos; tensão muscular; alteração da respiração etc.) assim que a 
pessoa “toma consciência” de tal fato é que a emoção se apresenta. 

No tocante ao sentimento, Jung estabelece que exista um maior controle 
do sentimento em comparação a emoção, isto é, há sentimentos que podem ser 
carregados de emoção e outros que não. Já o afeto, como a emoção, afeta o 
corpo, ambas só se diferenciam por uma questão de grau. Jung (2011, § 317-318) 
aponta ainda que

as emoções não são manejáveis, como as ideias e os pensamentos, pois são 
idênticas a certas condições físicas, e, portanto, profundamente enraizadas 
na matéria do corpo [...] as emoções são contagiosas, estando profundamen-
te enraizadas no sistema simpático14 [...] 

Jung ao falar da relação psique-corpo sugere que tais processos agem de 
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forma simultânea e “misteriosa” e que “provavelmente são uma só coisa”, 
ressalta-se que à época havia uma necessidade, não só da parte dele, de fazer 
ciência e comprovar fatos, tendo em vista que mesmo nos dias atuais tal assunto 
é controverso. Jung (2011) ainda assinala que 

corpo e psique são os dois aspectos do ser vivo, e isso é tudo que sabemos. 
Assim, prefiro afirmar que os dois elementos agem simultaneamente, de 
forma milagrosa, e é melhor deixarmos as coisas assim, pois não podemos 
imaginá-las juntas. Para meu próprio uso cunhei um termo que ilustra essa 
existência simultânea; penso que existe um princípio particular de sincro-
nicidade15 ativa no mundo, fazendo com que os fatos de certa maneira 
aconteçam juntos como se fossem um só, apesar de não captarmos essa 
integração (§70).

Nota-se então que a linguagem simbólica do corpo é expressa “sincronica-
mente, tanto por meio da sua própria forma, função e constituição, quanto pela 
fala dos sintomas e da dor” (FARAH, 2008, p. 24). Um exemplo disto é quando 
Jung aponta, apesar de objetivar sobre transferência, com relação aos próprios 
psicoterapeutas em que há chances de serem infectados psiquicamente pelas 
projeções a que se sujeitam e têm de estar alerta à supervalorização da autoes-
tima, ressalta que

 

[tal] veneno não afeta apenas a sua psique [do psicoterapeuta]; pode ser que 
perturbe finalmente seu sistema simpático. Tenho observado um número 
extraordinário de doenças físicas entre psicoterapeutas; doenças que não se 
ajustam à sintomatologia médica conhecida, e que eu atribuo à contínua 
onda de projeções da qual o analista não discrimina sua própria psicologia. 
A condição emocional particular do paciente exerce um efeito contagioso. 
Pode-se dizer que ela provoca as mesmas vibrações no sistema nervoso do 
paciente e consequentemente, como alienistas, os psicoterapeutas também 
são passíveis de tornarem-se um pouco esquisitos (JUNG, 2011, §356). 

 Quando Jung é questionado sobre o paralelo psicofísico, que ele aponta 
como um assunto controverso, põe em pauta como o oriental e o ocidental têm 
visões díspares de assuntos diversos, que os orientais elucubram com “estar junto 
e chegar junto no mesmo instante”, ou seja, análogo ao seu conceito de sincro-
nicidade. “A mente oriental, quando considera um conjunto de coisas, aceita-o 
como ele é, mas o ocidental divide-o em pequenas porções, em entidades sepa-
radas” (JUNG, 2011, § 143). 

 Nesta mesma toada, Ramos (2006) traz um panorama de vários modelos 
como a doença e os processos de “cura” ao longo da história são vistos, entre 
eles, o biomédico em que evidenciava os processos corporais, analisados de 
forma separada, ou seja, o corpo se relaciona com os sistemas (neurológico, 
digestivo etc.), no entanto, são, de alguma forma, independentes. A autora 
aponta também que 

ao entrarmos no século XX com uma visão fragmentada do homem, perce-
bemos no campo médico uma ênfase na compartimentalização, objetividade, 
concretude e padronização de sintomas. O mito determinante é aquele que 
nos diz que o homem pode dissecar, manipular e dominar a natureza. Esses 

76 – Hermes22

fatores têm modelado nosso conceito de doença e da relação mente-corpo, 
fundamentando inclusive o conceito de psicossomática (RAMOS, 2006, p. 34).  

A partir do conceito junguiano de símbolo, Ramos (2006) traz um novo olhar 
para a doença como uma expressão simbólica, isto é, “o símbolo é a expressão 
da percepção do fenômeno psique-corpo, feita por meio da percepção das 
alterações fisiológicas e das imagens referentes, sincronicamente” (p.68). Além 
disso, também traz a teoria da transdução de Rossi (apud Ramos, 2006, p. 69) 
que “trata da conversão ou transformação de energia ou informação de uma 
forma em outra”, ou seja, uma “rede de sistemas informativos” rege o corpo do 
indivíduo em que há uma forma de transmissão entre psique-soma. Ressalta-
se que isto é possível por conta do sistema límbico-hipotalâmico, que Rossi 
(apud Ramos, 2006, p. 69) “considera o maior transdutor psique-corpo”. O uso 
dos meios expressivos como, argila, pintura e até da imaginação ativa trazem 
a possibilidade de acesso aos conteúdos inconscientes “transduzindo” para o 
consciente. 

CONSIDeRAÇÕeS FINAIS
A realização do presente trabalho, que envolveu estudos sobre os sons, espe-

cificamente do gongo, além das leituras dentro da psicologia analítica sob o 
foco da relação psique-corpo, objetivou compreender os efeitos que esses sons 
ecoam na estrutura psicofísica. 

Sobre tal compreensão, traz-se à tona o mito de Orfeu, que é um persona-
gem da mitologia grega que consagra o poder do som por meio do canto e do 
tocar de sua lira, em que movia rochas, domava animais etc. A fonte de toda a 
inspiração dele vem de sua amada Eurídice, que, ao ser mordida fatalmente por 
uma cobra, tem sua alma encaminhada a Hades. Enlutado, Orfeu jura buscar a 
amada, desce então ao submundo16, usando sua “potência sonora” para domar 
Cérbero17 e Caronte18. Ao chegar, Orfeu encanta Hades e Perséfone com sua 
música, que, a pedido da sua esposa, permitiu que ele pudesse levar Eurídice de 
volta com uma única condição: Orfeu não deveria olhar para ela até que ambos 
atingissem a superfície. Como chegou primeiro, muito feliz, olhou para trás para 
ver a amada, mas esta não tinha ainda chegado, desaparecendo assim no sub-
mundo (FELDMAN, 2011). 

Essa parte do mito proporciona uma ilustração de como o som é utilizado 
como veículo de mobilização do inconsciente, a perda da amada é o estopim 
para que Orfeu desça a escuridão do submundo, metaforicamente pode ser 
pensado como confrontar aspectos inconscientes. No entanto, a fim de remover 
os obstáculos, ele faz-se valer dos sons da sua lira e do canto, indo além dos 
domínios humanos; a dura volta à superfície é um símbolo de transformação, 
que ocorre quando se cruza o limiar para a consciência (FELDMAN, 2011). 

Por meio dos estudos dos sons apresentados e do mito de Orfeu, nota-se que 
os sons não são agentes de transformação por si só, mas são ferramentas em que 
permitem alcançar camadas profundas do inconsciente. Dessa forma, o gongo 
se enquadra como uma ferramenta. Em conversas informais com pessoas que se 
submeteram ao banho do gongo, os relatos trazem muitas imagens, sensações 
corporais, aumento da produção onírica, como por exemplo, um homem de 39 
anos que em sua primeira experiência sentiu-se num naufrágio, afogando-se; 
enquanto que uma mulher de 47 anos sentiu dores corporais intensas durante 
uma das sessões. No meu caso, ou seja, na minha descida, vieram muitas ima-
gens, sensações corporais, sendo que uma pressão nos pulmões persistiu duran-
te as cinco primeiras sessões, a cada banho de gongo tive produções oníricas 
inquietantes e que após uma compreensão destas, a pressão cessou. 
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No processo psicoterapêutico, a volta do Hades, do submundo, é única, assim 
como cada sessão no banho de gongo é uma experiência vivenciada de formas 
diferentes por cada pessoa. Segundo Mckusick (2014), os instrumentos acústicos, 
tal como o gongo, emana um som curador, a autora está falando do ponto de 
vista biológico, em que até o meio celular é afetado tanto pelo som como pela 
vibração. Pela psicologia analítica, não há essa separação da psique-corpo, tendo 
em vista que o símbolo expressa tal relação, que é percebida por meio de alte-
rações fisiológicas e das imagens pictóricas, das sensações corporais, de forma 
simultânea, ou seja, sincronicamente. 

Dessa forma, o gongo é apresentado como uma possibilidade de uma fer-
ramenta terapêutica, assim como outros recursos que mobilizam os aspectos 
inconscientes, tais como, imaginação ativa, sandplay, desenhos, pinturas, 
musicoterapia etc. Ressalta-se que há alguns empecilhos no caminho, pois tais 
meios são vistos como “alternativos”, o próprio instrumento é pouco conhe-
cido no ocidente e ainda há uma ligação religiosa com o Budismo especifi-
camente, podendo ser visto como esotérico ou místico, mostrando, portanto, 
a necessidade de mais pesquisas a respeito do tema aqui estudado de forma 
apenas introdutória.
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Notas

1. O texto é baseado na monografia final do curso de aprimoramento de Rebeca Simão, orientado por 
Rosa Maria Farah (in memorian). 
2. Gong bath
3. Envelope sonoro é composto basicamente de quatro momentos: ataque, decaimento, sustentação e 
relaxamento.
4. “E sucedia que, quando o espírito do mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a 
tocava com sua mão; então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele”.
5. Batimentos cardíacos e pressão sanguínea
6. Sound healing
7. Sound therapy
8. 1 Coríntios 13:01: “If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a 
resounding gong or a clanging cymbal”. 
9. Gong em inglês 
10. Idiofones são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração do próprio objeto, 
como é o caso do gongo. 
11. Instrumento de percussão originário da Ásia oriental e utilizado em cerimônias religiosas. 
12. No ponto de vista da psicologia analítica, não há uma separação, no texto é separado para fins 
pedagógicos. 
13. De um modo muito geral, um dermátomo é uma área da pele que é enervada por fibras nervosas que 
se originam de um único gânglio nervoso dorsal.
14. O sistema nervoso simpático, de um modo geral, estimula ações que mobilizam energia, permitindo 
ao organismo responder a situações de estresse. 
15. “Sincronicidade refere-se à existência de dois ou mais fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo, 
sem relação de causa e efeito entre si, mas com relação de significado” (RAMOS, 2006, p. 72).
16. Underworld.
17. Cão de três cabeças que cuida da entrada do mundo de Hades. 
18. Barqueiro que levava as almas por meio do rio Estinge.
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