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“

Um olhar vale mais que mil
palavras”. Será mesmo? Para os adeptos da Iridologia, a
resposta com certeza é sim. A
terapia alternativa que está se
tornando cada vez mais conhecida no país busca, através
da observação da íris, detectar
possíveis desequilíbrios de ordem física e mental.
A iridóloga e acupunturista Blanch Marie explica que a
terapia é uma avaliação personalizada através da observação da íris (a parte colorida do
olho) para descobrir possíveis

desequilíbrios hereditários ou
adquiridos. “A Iridologia atua
também como método preventivo, além de revelar os padrões
comportamentais e as deficiências nutricionais”, observa.
Segundo Blanch, a partir da
irisdiagnose é elaborado um
programa de desintoxicação, que
é à base do tratamento, com a finalidade de conscientizar e melhorar as carências nutricionais
do cliente, melhorando desta
forma, sua qualidade de vida.
preVeNÇÃo

Para fazer o exame detalhado da
íris, os especialistas usam equipamentos como lanternas, lentes de

aumento, câmeras ou lâmpadas
de fenda. Os achados são geralmente comparados a um gráfico
que correlaciona zonas específicas da íris com porções específicas do corpo humano.
“Os gráficos típicos dividem
a íris entre 80 e 90 zonas e nem
sempre relacionam a mesma
porção da íris ao mesmo órgão”, destaca a especialista. De
acordo com a profissional, a Iridologia pode ajudar a prevenir
dores em geral, alergias, problemas no coração, deficiências nutricionais, intoxicações,
além de distúrbios emocionais
como depressão, stress e irritabilidade, entre outros.

Alimentação é base
no tratamento
Depois do exame, a iridóloga
e acupunturista Blanch Marie
fala que, em alguns casos, a
indicação é acrescentar ou retirar algo da alimentação, que
pode estar causando alguma
intoxicação e prejudicando
todo o funcionamento do
organismo. Já alguns iridologistas recomendam florais ou
oligoelementos, que são a reposição de minerais que estão
faltando no corpo.
A profissional comenta que
qualquer pessoa pode fazer o
exame, inclusive crianças e até
mesmo animais domésticos.
“Atualmente, a Iridologia está se disseminando no Brasil,
porque cada vez mais as pessoas estão se conscientizando
de métodos mais naturais para
os tratamentos e prevenções
de doenças. A procura tem
crescido a cada ano, já que os
pacientes sentem os benefícios
logo na primeira semana, como
melhora do sono, do funcionamento do intestino, mais disposição e muitos outros benefícios tanto orgânico, emocional
e energético”, finaliza.

Todos
A parte colorida dos olhos é mapeada e revela
porções especíﬁcas do corpo humano

exame é indicado
para qualquer
pessoa, inclusive
crianças
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Exame da íris é uma forma de detectar possíveis desequilíbrios de ordem física e mental

exame surgiu na Grécia Antiga

Ciência considera a íris um canal de observação do corpo: tratamento alternativo eﬁciente

O hábito de examinar os olhos de
uma pessoa para ajudar a avaliar
a sua saúde existe, pelo menos,
desde a antiga Grécia. A primeira descrição de princípios da Iridologia é encontrada na “Chiromatica Medica”, obra publicada
em 1665 por Philippus Meyeus.
Trinta anos mais tarde, em 1695,
mais um livro surgiu, intitulado
“Os olhos e seus sinais”, de autoria de Cristian Haertls.
O primeiro uso da expressão
“diagnóstico do olho” é atribuído a Ignatz von Péczely, um
médico húngaro do século 19.
Outros nomes importantes na
história da Iridologia foram o
pastor germânico Felke, que
no início do século 20 descreveu novos sinais iridológicos,
desenvolveu uma forma de

homeopatia para doenças específicas e fundou o Instituto
Felke; e Bernard Jensen, um
quiropata
norte-americano
que popularizou a prática nos
Estados Unidos, defendia o uso
de alimentos naturais para desintoxicação de toxinas e dava
aulas sobre Iridologia. (AnM)
Fonte: Blanch Marie,
acupunturista e iridóloga

olhos

revelam problemas
físicos e emocionais

na RÁDio VocÊ
o programa saúde em
destaque de amanhã, 1º
de abril, trará detalhes
sobre iridologia e os seus
benefícios como tratamento
alternativo. participe com
perguntas e esclareça
suas dúvidas. a entrevista
comandada por sabrina
furlan vai ao ar às 14 horas.

