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“You must live with faith in all its good
qualities. It is the pillar of existence
itself. Faith is the environment of Jesus
and the mood of the angels; Meditate
on faith, think of it, and exercise this
bundle of light in your heart, that you
may have it permanently with you.
You certainly know the value of
forgiveness. Seek it through his means,
talk to him, study his efficacy, and seek
to develop it at all times, for the one
who forgives is happy and will be able
to help others discover the peace of
conscience.
Love must be the highest feeling of
all creatures, so it is necessary that
we stimulate its growth within us,
because through it and through all its
manifestations we acquire Health, that
undisturbed well-being that provides
the balance of Body and Soul.”

“Deves conviver com a fé em todas
as suas qualidades benfeitoras. Ela é
o sustentáculo da própria existência.
A fé é o ambiente de Jesus e o clima
dos anjos; medita na fé pensa nela e
exercita esse favo de luz no coração,
para que a tenhas permanentemente
contigo.
Certamente conheces o valor do
perdão. Busca-o pelos meios de que
dispõe, fala nele, estuda sobre a sua
eficácia e procura desenvolvê-lo todos
os momentos, porque quem perdoa é
feliz e será capaz de ajudar os outros a
descobrir a paz da consciência.
O amor deve ser o sentimento maior
de todas as criaturas, por isso tornase necessário que estimulemos seu
crescimento dentro de nós, porque
por ele e através de todas as suas
manifestações, adquirimos saúde,
aquele bem-estar imperturbável
que proporciona o equilíbrio do corpo
e da alma.”

(Saúde, João Nunes Maia, by the spirit of Miramez,
page 104)

(Saúde, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramez,
pág. 104)
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Mensagem / Message

“Este livro é como um copo d’água,
que servirá para tomar o comprimido da Fé”
Dr. Hermann Koltz
“This book is like a glass of water, which will
help to swallow the pill of Faith”
Dr. Hermann Koltz

7

“Amai, pois, as flores: elas são o emblema de vossa vida
e não temeis corar por serdes a elas comparados. Tendeas nos vossos jardins, nas vossas casas e, até mesmo,
em vossos templos, pois que estarão bem em qualquer
parte; em todos os lugares elas convidam à poesia,
elevando a alma dos que as sabem compreender... Amai,
pois, as flores: sereis mais puros e mais ternos: sereis,
talvez, mais crianças, mas crianças queridas de Deus,
e vossas almas simples e sem mácula serão acessíveis a
todo o seu amor, a toda alegria com a qual ele aquecerá
os vossos corações”.
(Revista Espírita, Allan Kardec, dezembro de 1858, pág. 497)

“So, love the flowers. They are the emblem of your life
and do not be ashamed to be compared to them. Have
them everywhere, in your gardens, in your houses, in
your temples even, as they are pleasant everywhere. They
always inspire poetry and elevate the soul of whoever
understands them...”
“So love the flowers then: you will be purer and kinder;
you will eventually become like children but you will be
the beloved children of God, and your soul simple and
spotless will be accessible to all His love, to all joy with
which He will warm up your hearts.”
“The Flowers”, The Spiritist Review, December 1858 (Allan Kardec)
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Esclarecimento / About this book

Toda a informação contida neste livro não tem
caráter de aconselhamento, diagnóstico ou tratamento,
mas sim de alertar que os problemas de saúde
necessitam de atenção dos profissionais da área médica.
As abordagens do Dr. Hermann Koltz são sempre
complementares aos tratamentos médicos convencionais
e tem como princípio o aspecto energético e espiritual.
Todos os atendimentos realizados pelo Dr. Hermann
Koltz são gratuitos e não são aceitas doações.
Celso J. Rezende
All information contained in this book has no
intention to give any advice, diagnosis or treatment, but
to warn the readers that they need to pay attention to
their Health problems and seek a medical practitioner
regularly.
The procedures described by Dr. Hermann are all
complementary to conventional medical treatments and
always having the Energetic and Spiritual aspect as a
principle.
Procedures realized at the Spiritist Center are free of
charge and donations of any kind are not accepted.
Celso J. Rezende
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“Reiteramos: mesmo na hipótese de
que o necessitado de socorro venha
a se sentir curado ou recuperado das
enfermidades que o trouxeram ao
contato com a realidade espiritual, é
ético da parte do terapeuta do espírito
não isentá-lo do tratamento médico
convencional, mas sim recomendar
que procure seu médico e siga suas
orientações.”

“We reinforce: even if someone
who called for help, gets healed or
recovered from the illness that brought
him into contact with the spiritual
reality, it is a matter of ethic that the
spiritual therapist does not exempt the
patient from a conventional medical
treatment recommending him to see
his doctor and follow the guidelines
given.“

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 159)

(Medicine for the soul, Joseph Gleber channeled
by Robson Pinheiro, Page 159)
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“Como o nosso assunto geral é saúde,
queremos dizer que Jesus Cristo é o
símbolo da saúde perfeita. A vida do
Divino mestre é uma vida saudável,
por vibrar dentro das leis criadas
pelo Grande Foco, que sustenta toda
a criação. Ajusta, meu irmão, a tua
vida na vida de Cristo, que terás, nas
tuas mãos, e em favor da tua alegria, a
harmonia de todos os teus corpos, que
servem para a grande viagem evolutiva
do espírito imortal.”

“As our main subject is Health, that
means that Jesus Christ is the symbol
of a perfect Health. The life of the
Divine Master is a healthy life because
follows the laws created by the Great
Focus, which sustains all creation. So,
follow, my brothers, the path of Jesus
Christ, to have in your hands, and in
favor of your joy, the harmony of all
your bodies, making possible a great
evolutionary journey of the
immortal spirit.”

(Saúde, Miramez, psicografia
de João Nunes Maia, pág.182/183)

(Health, Miramez, psychographed message
by João Nunes Maia, page 182/183)
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Mensagens dos Médiuns / Messages from Mediums
“Agradecida sempre em aqui participar
doando e recebendo Amor e energia e poder
presenciar lindas bênçãos a nós encarnados
e desencarnados aqui necessitados de Jesus.”

“This House of Love gives us a happy
opportunity to re-encounter souls from past
lives.”
Alencar Filho

“I am always grateful to participate here
giving and receiving Love and energy; and to
be able to witness beautiful blessings to all
of us (incarnated and disincarnated ones) in
search of Jesus.”

“Agradecemos por tudo que o Senhor
nos tem dado, que nos ajuda na nossa caminhada. ”
“We thank you for all that the Lord has
given and helped us in this journey.”

Thelma Brandão

“Trabalhar com o Dr. Hermann é renascer, é perceber o quanto devemos amar,
perdoar e estarmos sempre dispostos as reformas íntimas para o nosso aprimoramento
espiritual, com a leveza, doçura e alegria que
o mesmo transmite a cada encontro. Só tenho a agradecer ao nosso amado Jesus por
essa oportunidade.”

Luiz Fernando Vidal

“Desabrochar mediunicamente neste
trabalho, é a oportunidade espiritual em minha evolução. ”
“The blossom of my mediumship, it was
the spiritual opportunity in my evolution.”

“Working with Dr. Hermann is to reborn,
is to realize how much we should love, forgive
and always be ready for inner changes for our
spiritual development, with the lightness,
sweetness and joy that he transmits every
meeting. I just have to thank our beloved
Jesus for this opportunity.“

Fátima de Maria

“Trabalhar neste grupo do Dr. Hermann,
fez nascer uma felicidade jamais sentida por
mim! Não há melhor sensação do que se
sentir útil, principalmente em um trabalho de
grande aprendizado e tão amoroso quanto
este. Sou profundamente grato por este novo
e definitivo caminho que minha vida tomou.
Que Jesus nos abençoe a todos. ”

Soraia Matos

“Entrego – Confio – Aceito e Agradeço
(Hermógenes) “

“Working in this group of Dr. Hermann,
gave birth to a happiness never felt by me!
There is no better feeling than to be useful,
especially in a job of great learning and
cherishing as this one. I am deeply grateful for
this new and definitive journey that my life
has taken. May Jesus bless us all.“

“I offer – I trust – I accept and thank.
(Hermógenes) “
Margarete Neira

“Esta Casa de Amor nos propicia a feliz
oportunidade de nos reencontrarmos com
almas de vidas passadas. ”

João Castilho
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Mensagens dos Médiuns / Messages from Mediums
(continuação / continuation)

“A vida é cheia de oportunidades. Nossa
atividade é a oportunidade de servir. É servindo que exercitamos o Amor. Obrigado Senhor pela oportunidade de Amar servindo. ”

“E tudo começou assim... Um certo dia
do mês de março de 1994, na casa da querida irmã Alcione, chegou até nós uma forte
Luz! Com a permissão do Pai Maior e a supervisão do Mestre Jesus, veio para aliviar as
dores do corpo, da alma e do coração. Essa
Luz que nos guia há mais de vinte anos, e
que nos ensina, ainda hoje, a força da palavra e do Amor, atende pelo nome de Hermann Koltz”.

“Life is full of opportunities. Our activity
is the opportunity to serve. It is serving that
we exercise Love. Thank you Lord for the
opportunity to love helping others.“
Aloisio Ghiggino

“And it all began like this... One day in
the month of March of 1994, at the house of
the dear sister Alcione, a strong light came to
us! With the permission of the Lord and the
supervision of Jesus, “he came to relieve all
pain of the body, soul and heart. This Light
that guides us for more than twenty years,
and which still teaches us the strength of the
word and of Love, is called Hermann Koltz.”

“Aprendi que existimos para revelar o
Amor em nossos corações e sou feliz por
conhecer o Dr. Hermann Koltz que é puro
AMOR.”
“I learned that we exist to reveal Love in
our hearts and I am happy to meet Dr. Hermann Koltz who is pure LOVE.”
Ana Claudia Coutinho

Crizeide Abreu

“Aqui cheguei como paciente e estou
neste trabalho a 20 anos. Só tenho a agradecer o Amor e o Aprendizado aqui recebido.”

“Minha gratidão por todo o aprendizado
no trabalho, e meu carinho pelos cuidados
recebidos do Dr. Hermann são imensos, me
faltam palavras para expressar”.

“I came here as a patient and I am still in
this job for 20 years. I have to thank all Love
and knowledge that I received so far.”

Obrigada.
“My gratitude for the knowledge achieved
in this work, I have no words to express the
LOVE received from Dr. Hermann”.

Dilza Antunes

“O Amor, o Carinho, a Atenção, o Bom
Humor e o dom de “curar” as pessoas que
procuram o Dr. Hermann, nos deixam extremamente cativados e motivados a buscar nos
nossos corações a compaixão e generosidade
para com o próximo”.

Thanks.
Irene Matos

“Uma história de Amor e de Amizade
eterna, isto resume a alegria de vida junto ao
meu Amigo e irmão Dr. Hermann Koltz. ”

“Love, care, attention, good humor and the
gift of healing people who seek Dr. Hermann
leave us extremely captivated and motivated
to search in our own hearts the compassion
and generosity towards our brothers”.

“A story of love and everlasting friendship,
this sums up the joy of life I feel next to my
friend and brother Dr. Hermann Koltz.”
Joel Basílio Magno

Celso J. Rezende
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Mensagens dos Médiuns / Messages from Mediums
(continuação / continuation)

extremamente compreensiva nos mostra isso
a cada dia e com a sua ajuda, começamos a
entender o real significado do amor. ”

“No amor e na fé encontraremos as forças necessárias para nossa missão. Um simples pensamento de gratidão elevado ao céu
é a minha mais perfeita oração, para agradecer ao Dr. Hermann por todo amor e tantos
ensinamentos. ”

“Being part of this wonderful and
extraordinary work gives us the opportunity
to observe the dimension of life and learn
about our own abilities. Yes, we can heal our
lives. And with the healing processes come
the transformations. Dr. Hermann, with his
delicate, joyful and extremely understanding
soul shows us this every day and with his help,
we begin to understand the real meaning of
love.”

“In love and faith we will find the forces
required to accomplish our mission. A simple
thought of gratitude towards Heaven is my
most perfect prayer, to thank Dr. Hermann for
all his love and so many teachings.“
Silvia Cristina Gomes Oliveira

Stela Celanuo

“A minha vida espiritual existe em função
do Dr. Hermann. Foi uma visão que tive há
23 anos atrás que norteou minha vida neste
mundo espiritual, a ele agradeço.

“Este trabalho amoroso nos ensina o caminho para a união de todos. Um ajuda o
outro e todos se ajudam compartilhando conhecimento, tristeza e alegrias...”

“My spiritual life exists because of Dr.
Hermann. It was a vision I had 23 years ago
that guided my life in this spiritual world,
thanks to him.“

“This work based on Love, teaches us the
way to conect we all. We help each other by
sharing knowledge, sorrow and joy...“

Maria Elisabete Cascão Cruz

Eloína Avellar Pereira

“Vim até a casa, atrás de respostas para
minhas dúvidas e aqui encontrei além das
respostas, amigos de verdade. Conto os dias
para me juntar a eles, neste grandioso trabalho”.

“Existem muitos mistérios por trás da
cura, e na maioria dos casos, incompreensíveis à lógica humana. O Merecimento e a
Fé são apenas facilitadores desse processo.
Acredito que o elemento crucial ainda seja
uma “irracional” vontade de viver, assim
como uma chama que deve ser mantida acesa até o último dia da nossa missão terrena.

“I came to the house searching responses
to my doubts and here I found beyond these
responses, real friends. I count the days to
join them in this great work.”

A cada encontro, nosso irmão Hermann
nos orienta que o melhor combustível para
manter essa chama viva é o amor desprovido
de qualquer interesse próprio.

Alexandre Mello

“Fazer parte deste trabalho maravilhoso
e extraordinário nos dá a oportunidade de
observar a dimensão da vida e aprender sobre as nossas próprias capacidades. Sim, nós
podemos curar as nossas vidas. E com os processos de cura, vêm as transformações. Dr.
Hermann, com sua alma delicada, alegre e

Agradeço muito pelo nosso reencontro.”
“There are many mysteries behind healing,
and in most cases impossible to understand
based on human logic.” Merit and Faith are
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Mensagens dos Médiuns / Messages from Mediums
(continuação / continuation)

where Love becomes real, and it is transfered
from heart to heart. Gratitude for the
abundant feast of wisdom and light offered
by Dr. Hermann, to those who seek in the
Master Jesus their source of life, strength and
faith... THANK YOU, today and forever!!! “In
one word: GRATITUDE!!! Gratitude for the
welcome in a moment of immense pain...
Gratitude for the opportunity to be part of
this work, where Love becomes so alive, and
moving, from heart to heart. Gratitude for the
abundant feast of wisdom and light, offered
by Dr. Hermann, to those who seek in the
Master Jesus their source of life, strength and
faith... THANK YOU, today and forever!!!

only facilitators of the process, and I believe
that the crucial element is still an “irrational”
will to live, just as a flame which must be kept
alive until our last day on Earth.
Every week, our brother Hermann
teaches us that the best fuel for this flame is
Love devoid of any interest.
I will forever be grateful for our reunion.”
Lilian Cirano

“Em uma só palavra: GRATIDÃO!!! Gratidão pelo acolhimento num momento de
dor imensa...Gratidão pela oportunidade de
fazer parte deste trabalho, onde o Amor se
coloca tão vivo, e em movimento, de coração em coração. Gratidão pelo farto banquete de sabedoria e luz, ofertado por Dr. Hermann, aos que buscam no Mestre Jesus sua
fonte de vida, força e fé... OBRIGADO, hoje
e sempre!!!

“Gratidão pela oportunidade de servir a
espiritualidade e a Jesus como instrumento
no aprendizado do Amor, junto ao Dr. Hermann e irmãos de outrora”.

“GRATITUDE is the only thing I have
to say!!! Gratitude for comforting me in a
moment of immense pain... Gratitude for
the opportunity to be part of this work,

“Gratitude for the opportunity to serve
Spirituality and Jesus as an instrument in the
teachings of Love guided by Dr. Hermann and
our brothers of the past.”

Marcia Mello

Erica Capelle
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Introdução / Introduction
A

Health

Organização Mundial da Saúde (OMS) define Saúde como “um estado de completo bem-estar
físico, mental e social ”; além destas áreas, entendemos que existe um outro fator que ainda não foi
contemplado na definição da OMS, o bem-estar espiritual, e para o qual a Medicina não dispõe ainda
de ferramentas e abordagens adequadas.

is defined by The World Health
Organization (WHO) as “a state of complete physical,
mental and social well-being”; apart from these
areas, we understand that there is another factor that
has not been contemplated in this definition: “The
Spiritual well-being”, which the Medicine does not
have experience and adequate tools to deal with yet.

Embora a OMS na sua Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas relacionados
a Saúde, designada pela sigla CID, inclua os Transtornos de Transe e Possessão (CID 10, F.44.3), exclui
estas ocorrências no contexto cultural ou religioso,
mas que já é um avanço no entendimento da vertente espiritual da Saúde.

Although WHO in its Issues and Disease
International Statistical Classification related to Health,
known by the acronym CID, include disorders of
Trance and Possession (CID 10, F.44.3) it still excludes
these events in the cultural or religious context, but it
is already a breakthrough in understanding the Health
by a spiritual aspect.

Desequilíbrios decorrentes de energias espirituais negativas, provocadas ou não, conflitos de fé,
padrões de pensamentos de baixa vibração, estilos
de vida inadequados, podem atuar no perispírito, e
posteriormente no nível físico, podendo resultar em
diversas patologias físicas e mentais, assim a “Cura
Espiritual” é a resposta para se alcançar o desejado
bem-estar espiritual.

Imbalances resulting from negative spiritual
energies (provoked or not), faith conflict, low
vibration of thought patterns, bad habits, can act in
the perispirit, and later at the physical level, which
may result in various physical and mental diseases,
thus “Spiritual Healing “is considered the answer to
achieve the desired “Spiritual well-being”.

Este é o propósito deste livro; apresentar numa
linguagem simples e acessível técnicas de “Curas Espirituais” praticadas a vinte e três anos num Centro
Espírita localizado no Rio de Janeiro por um Corpo
Mediúnico de inúmeros médiuns e um médium que
incorpora o Dr. Hermann Koltz, médico austríaco
que desencarnou em 1917, quando da 1ª Guerra
Mundial.

The main purpose of this book is to present, in
a simple and accessible language, some “Spiritual
Healing” techniques applied during these twenty-thre
years in a Spiritist Center located in Rio de Janeiro by
a Group of Mediums and a medium that incorporates
Dr. Hermann Koltz himself, an Austrian doctor who
disembodied in 1917 during the First World War.

Como um segundo propósito, esta obra visa
também a divulgar a Doutrina Espírita codificada por
Allan Kardec.

As a second purpose, this work also aims to keep
spreading the Spiritism Doctrine compiled by Allan
Kardec.

Para o leitor que irá utilizar estes ensinamentos
para si, para familiares ou amigos, chamamos atenção para três aspectos:

For those who will apply these techniques
on themselves or others, we call attention to three
important aspects:

– De que estes só serão eficazes se forem precedidos da intenção de fazer o bem, e com um coração
aberto para a generosidade, amor e compaixão,

– Techniques only will be effective if they are
preceded by the intention to do good, and with an
open heart for the generosity, love and compassion,

– O merecimento é um elemento primordial
para uma Cura Espiritual; e

– Merit is a key element for Spiritual Healing;
and also

– Da necessidade, segundo orientação do Dr.
Hermann, e isto é de suma importância, que o paciente não abandone sob nenhuma alegação, a continuidade do tratamento médico “terreno”, até que
obtenha a constatação definitiva da cura ou melhora
do problema que o conduziu até à Casa Espírita, de

– According to Dr. Hermann’s orientations,
patients must never stop a treatment prescribed by
their doctor showing them respect and consideration
while wait to get a final confirmation of the healing
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“Na conceituação do que sejam doença
e saúde está todo o fundamento das
ciências médicas e psicológicas.
Há muito, o homem busca tais
conceitos e os apreende com bastante
dificuldade.
Na nomenclatura terrena, dentre tantas
definições, fala-se de “um bem-estar
bio-psíquico-social, engendrando nessa
visão ainda uma divisão de estágios de
saúde do que uma realidade unicista
do ser.
.... Somos simplesmente criaturas e,
nessa percepção, saúde é a realização
real da conexão criatura-Criador, e
doença é o contrário momentâneo de
tal fato. ”

“The foundation of all medical and
psychological sciences are described in
the concepts of Health and Disease.
For a long time, man seeks such
concepts and learn them with great
difficulty.
In our planet, among many definitions,
there is one called “bio-psycho-social
well-being, which divides Health in
stages instead of as a whole reality of
being.
.... We are only creatures and, in this
sense, Health is the real achievement of
the connection between
(Creature-Creator), and the disease
is a momentary opposition
of such fact.”

(O Homem Sadio, Espírito Joseph Gleber,
psicografado por Roberto Lúcio V. de Souza,
pág. 88 e 89)

(O Homem Sadio, By the Spirit of Joseph Gleber,
Psychographed by Roberto Lúcio V. de Souza,
pages. 88/ 89)
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or any improvement of the causes that led them to a
Spiritist center.

modo que se mantenha a consideração e respeito do
paciente ao seu médico, não deixando de buscá-lo e
consultá-lo conforme prática anterior.
Isto não só permitirá a efetiva e real constatação da “cura” como, também, dará aos médicos uma
oportunidade de vivenciar o outro lado da medicina
e, quem sabe, irá incentivá-los à adoção da prática
da fé e das boas vibrações. Claro que isto não cabe a
todos, mas a um grande número de médicos. É intenção, ainda, que não se propague que a “cura” aconteceu por conta do tratamento espiritual e sim que
houve a CURA!!

Actions like these are important to get a proof of
the “healing” and giving the doctors an opportunity
to experience the other side of the medicine and
perhaps will encourage them to adopt the practice
of faith and good vibrations. Of course this will not
apply to all doctors but perhaps to a large number
of them. Also, there is no need to spread that the
healing was done through a Spiritual treatment. What
matters is: healing has happened!

Esta é uma obra incompleta, que a cada edição
será atualizada com novos ensinamentos e que contou com a colaboração do Corpo de Médiuns, e o
depoimento de alguns pacientes, com sua intenção
e autorização.

So far, I consider this work incomplete, which
will continue to have new teachings added to it always
with the collaboration of the group of mediums, and
the testimony of the patients made under their prior
authorizations.
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“A Medicina do futuro terá de ser
eminentemente espiritual, posição
difícil de ser atualmente alcançada, em
razão da febre maldita do ouro: mas os
apóstolos dessas realidades grandiosas
não tardarão a surgir nos horizontes
acadêmicos do mundo, testemunhando
o novo ciclo evolutivo da humanidade.
O estado precário da saúde dos
homens, nos dias que passam, tem
o seu ascendente na longa série de
abusos individuais e coletivos das
criaturas, desviadas da lei sábia e justa
da natureza. ”

“The Future’s Medicine should be
based on the spirituality, hard task to
be achieved nowawdays, because of the
damn Gold Rush: but the apostles of
these great realities will soon emerge in
the academic horizons, witnessing the
new evolutionary cycle of humanity.
The precarious state of Health that men
are experiencing today, is the result of
a long series of abusive actions made
by an individual or a group, diverted
from the eternal and natural law.
(Francisco Cândido Xavier, By the spirit of
Emmanuel, page 146)

(Emmanuel, Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito de Emmanuel, pág. 146)
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Capítulo 1 / Chapter 1

Cabeça

Head
The

Na divisão anatômica do corpo humano, a ca-

head, in the anatomical division of the
human body, has a special importance as it is related
to both the Physical and Spiritual World. The Physical
World through the five senses; and the Spiritual one
through two major endocrine glands that release
hormones directly into the bloodstream; the Pineal (or
Epiphysis), and the Pituitary (or Hypophysis), which
are related to two important chakras, the seventh and
the sixth and according to the Spiritism Doctrine are
called Force or Vital centers.

beça tem uma importância especial, pois está relacionada tanto ao mundo físico como ao espiritual,
no físico através dos cinco sentidos; e com o mundo espiritual através de duas importantes glândulas
endócrinas que liberam hormônios diretamente na
corrente sanguínea, a Pineal ou Hipífise, e a Pituitária
ou Hipófise, as quais estão relacionadas dois importantes chakras, o sétimo e o sexto, que na Doutrina
Espírita são chamados de Centros de Força ou Vitais.
A Pineal produz a melatonina, hormônio regulador do sono, e que segundo Descartes, no século
XVII, é o ponto de união da alma ou espírito com o
corpo biológico, e que ainda de acordo com outros
autores, é responsável pelo fenômeno de incorporação, facilitando o intercâmbio entre espíritos desencarnados e encarnados. A noite a Pineal, chamada
também de “glândula da vida espiritual e mental”
pelo espirito André Luiz, alcança a sua maior eficiência na produção de hormônios, razão pela qual as
reuniões mediúnicas são realizadas com pouca luz. A
Pineal sofre a ação do Chakra Coronário (Sahashara) que está situado no topo da cabeça. Este sétimo
chakra realiza a conexão com o plano espiritual.

The Pineal gland produces melatonina, the
hormone that regulates sleep. According to René
Descartes (19th century), it is the “principal seat of the
soul” and the point where the soul (spirit) and the
physical body meet. According to other authors, it is
responsible for the phenomenon of incorporation,
facilitating exchanges between disembodied spirits
and incarnated ones. At night, the Pineal gland, also
called by André Luiz’s spirit “the gland of spiritual
and mental life”, reaches its greatest efficiency in the
production of hormones, which is why mediumship
meetings are held in low light. It is affected by the
action of the seventh chakra (Crown/Sahashara)
which is situated at the top of the head making the
connection to the spiritual plane.

A Pituitária no organismo físico é considerada
uma glândula mestra pois produz hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas, atuando
em funções no organismo como o crescimento, secreção do leite através das mamas, e reprodução. Na
mediunidade é a glândula da percepção extra-sensorial e intuição, pois atua nos processos de clarividência, clariaudiência, psicografia e incorporação. Está
ligada ao funcionamento do Chacra frontal (Ajna),
que se localiza entre as sobrancelhas, um pouco acima do nível dos olhos, chamado também de terceiro
olho, onde através da inspiração e intuição são percebidas as orientações dos mentores espirituais e espíritos protetores.

The Pituitary gland is considered, in the
physical body, as a master gland because it produces
hormones that regulate the functioning of other
glands, acting on functions in the body such as
growth, secretion of milk from the breasts, and
reproduction. In the mediumship process it is the
gland of extrasensory perception and intuition, as it
acts in foresight processes, clairaudience, psycography
and incorporation. It is linked to the functioning of
the Frontal chakra (Ajna), that is located between
the eyebrows, just above eye level, also called the
Third eye, which through inspiration and intuition
are perceived the guidance of spiritual mentors and
protector spirits is perceived.

Hipotálamo
Hypothalamo
Pineal
Pineal

Chacra Coronário
Crown Chakra
Glândula Pineal
Pineal Gland

Pituitária
Pituitary

Imagens/Images: https://www.google.com.br/search?q=imagem+chakra+coronario&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwjqtsGulbbLíAhWEGJAKHfwUBmQQsAQIJw#imgrc=r9fDqDZYEYBKpM%3A
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Chakra Coronário
“As ideias e os ideais nobres e
elevados encontram aí sua fonte de
alimento energético, que eleva a alma
às manifestações de superioridade
espiritual.
É importantíssimo nas
transcomunicações realizadas entre os
dois planos da vida, pois esse chakra
está intimamente ligado à glândula
pineal, centro de energias divinas na
intimidade do homem.”

Crown Chakra
It is the source of energy to feed
ideas and noble ideals, which
elevates the soul to manifestations
of spiritual superiority. It is crucial in
transcommunications held between the
two planes of life , because is closely
connected to the pineal gland, the
center of divine energy
within man’s intimacy.
Frontal Chakra
The demonstrations of clairvoyance and
other possibilities of intimate life of the
soul through intellectual mediumship,
are deeply related to this chakra, which
facilitates paranormal manifestations
classified by Parapsychology as a Psigamma phenomena, a topic so well
presented, documented and classified
by Allan Kardec in The Book of
Mediums.”

Chakra Frontal
“As manifestações de clarividência e
de outras possibilidades da vida íntima
da alma, através da mediunidade
intelectiva, são profundamente
relacionadas a esse chakra, que facilita
as manifestações da paranormalidade
classificadas pela parapsicologia como
sendo de cárater psigama, matéria
tão bem apresentada, documentada
e classificada por Allan Kardec em O
Livro dos Médiuns.”

Obs.: Psi-gamma phenomena - mental effects such
as telepathy, clairvoyance, clairaudience,
and xenoglossy.
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the Spirit of Joseph Gleber, pages. 97/98)

Obs.: Fenômenos Psigama – efeitos mentais como
telepatia, clarividência, clariaudiência, xenoglossia.
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, págs. 97 e 98)
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Presbiopia

Presbyopia

Presbiopia é uma ametropia, ou seja, é uma
anomalia da refração ocular que ocasiona dificuldade de enxergar de perto, particularmente para leitura de textos. É popularmente conhecida como “vista
cansada”, disfunção que progride com a idade.

resbyopia is a natural part of the aging process.
It is due to hardening of the lens of the eye causing
the eye to focus light behind rather than on the retina
when looking at close objects, particularly when
reading texts.

Esta patologia resulta da mudança fisiológica do
mecanismo acomodativo pelo qual o foco do olho
é ajustado para objetos em diferentes distâncias, resultando na dificuldade de focar a visão para perto,
sendo necessário consulta com oftalmologista para
prescrever o uso de lentes convexas ou convergentes.

It is also popularly known as “Ageing Eyes or
Short Arm Syndrome”, a dysfunction that progresses
with aging.

A

P

Treatment is typically with eye glasses with
convex or converging lenses always prescribed by an
Optometrist.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Posicionar o dedo indicador ou médio no canículo lacrimal (orifício por onde brota a lágrima), pressionar e fazer movimentos para cima até a sobrancelha no sentido vertical. Repetir várias vezes. Após este
procedimento, repetir os movimentos no outro lado
oposto da órbita (canto do olho).

With the index or middle finger press up the
eye corner near the nose, from the lacrimal canaliculi
(the duct from wich tears run) to the eyebrow in the
vertical direction. Repeat the procedure on the other
side of the orbit.
This procedure will stimulate the local energy
meridian and improve the vision.

Estes movimentos irão estimular o meridiano
energético do local, permitindo uma melhora da visão.

Ponto Focal Visão de Perto
Focal Point (Near Vision)

Córnea
Cornea

Luz
Light
Iris
Iris
Ponto Focal Visão de longe
Focal Point (Far Vision)

Cristalino
Crystalline

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=IMAGEM+PRESBIOPIA&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU
KEwjM5qqMmLbLAhXMf5AKHUWeAzMQsAQIHg#tbm=isch&q=IMAGEM+VISTA+CANSADA+PRESBIOPIA&imgrc=WQdg0sbJcDOOLM%3A

23

“Os Espíritos sofredores reclamam
preces e estas lhes são proveitosas,
porque verificando que há quem neles
pense, menos abandonados se sentem,
menos infelizes.
Entretanto, a prece tem sobre
eles ação mais direta: reanima-os,
incute-lhes o desejo de se elevarem
pelo arrependimento e pela reparação
e, possivelmente, desvia-lhes do mal
o pensamento. ”

“Suffering Spirits request prayers
and these are very useful to them
because when they realize that there
is someone thinking of them, less
abandoned and less unhappy they feel.
However, prayers are more effective to
them: reanimates, inculcate the desire
of elevation based on regret and repair;
and possibly divert them from evil
thoughts.“
(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
by the Spirit of Ermance Dufaux, page 176)

(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
pelo Espírito Ermance Dufaux, pág. 176)
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Sinusite

Sinusitis

sinusite é um processo inflamatório dos seios
da face (seio frontal, etmoidais, maxilar), podendo
ser causada por infecções viróticas, bacterianas, fúngicas, reações alérgicas, ou ainda em alguns casos por
infecções dentárias.c

inusitis is an inflammation of the sinuses (frontal
sinus, ethmoid, maxillary) and can be caused by viral,
bacterial, fungal, allergic reactions, or in some cases
by dental infections.

A

S

Symptoms of acute and chronic sinusitis
are similar, and the area corresponding to the
compromised sinus may have become swollen,
tender and painful.

Os sintomas da sinusite aguda e crônica são
semelhantes, e a área correspondente ao seio nasal
comprometido pode apresentar-se edemaciada, sensível e dolorida.

Treatment should be done through the guidance
of a doctor, who may prescribe antibiotics and/or
nebulization to produce vasoconstriction and to drain
the sinuses.

O tratamento deve ser feito através da orientação de um médico, que poderá prescrever antibióticos e/ou inalação de vapor para produzir vaso constrição e drenagem dos seios paranasais.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Use the ring, middle and index fingers, of both
hands, to finger the malar region (close to the wings
of both nostrils) and ask the patient to open wide
mouth.

Usando os dedos anelar, médio e indicador das
duas mãos, dedilhar a região malar, na altura da linha
das asas das narinas, e solicitar ao paciente que abra
bem boca. Repetir o procedimento até o paciente
relatar alívio da dor.

Repeat the procedure until the patient
reports a pain relief.

Seio frontal
Frontal Sinus
Seio etmoniais
Ethmoid Sinuses
Seio Maxilar
Maxillary Sinus

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+sinusite&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved
=0ahUKEwjl6oaakPHLAhWFvZAKHT0jDFUQsAQIGw#imgrc=Z8iqYAeskI5biM%3A
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“A saúde e a enfermidade são
o produto da harmonização ou
desarmonização do indivíduo
para com as leis espirituais que do
mundo oculto atuam sobre o plano
físico; as moléstias, portanto em sua
manifestação orgânica, identificam
que no mundo psíquico e invisível
aos sentidos da carne, a Alma está
enferma”.

“Health and Disease are the product
of the individual’s balance or imbalace
toward the Spiritual laws that act
from the hidden world on the physical
plane; the diseases, in their organic
manifestations, identify that in the
psychic world and invisible to the body
senses, the Soul is ill. ”
(Fisiologia da Alma, Ramatis, Psychographed
by Hercílio Maes, Page 139)

(Fisiologia da Alma, Ramatis, obra psicografada
por Hercílio Maes, Pág. 139)

26

Dor Ocular

Eye Pain

sta dor pode ter causas óbvias, como por
exemplo: a presença de um corpo estranho, uma infecção palpebral aguda, um trauma ou acidente na
visão, mas em todas as situações a dor, independentemente da causa, deve ser investigada por um Oftalmologista para o devido tratamento.

This pain can have obvious causes, such as:
the presence of a foreign body, an acute eyelid
infection, a trauma caused by an accident, but in
all cases the pain regardless of the cause, should
be investigated by an Ophthalmologist for a
proper treatment.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com o paciente deitado, solicitar que feche
os olhos e olhe para cima, e que faça movimentos circulares mantendo os olhos fechados. Utilizando o dedo polegar, estimular o Pâncreas (região do lado esquerdo do corpo logo abaixo da
costela), e com a outra mão pressionar qualquer
ponto abaixo do joelho do paciente.

Request the patient to lay down, close both eyes,
look up, and then start to roll up in circles keeping
them closed.

E

Use the thumb finger to stimulate the Pancreas
(region on the left side of the body below the rib),
and with the other hand press any point below the
patient’s knee.

Retina
Retina

Iris
Iris
Córnea
Cornea

Macula
Macula

Nervo Ótico
Optic Nerve
Vitreo
Vitreous

Cristalino
Crystalline Lens

Pupila
Pupil

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+da+anatomia+do+olho+humano&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwj_mOTQnbbLAhVJhJAKHYoDArIQ_AUIBigB#imgrc=Stviu7gzSqxb_M%3ª
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“Não nos esqueçamos da
terapia do amor, apresentada
pelo Cristo como forma de sanar
todos os males do panorama
da Terra, e entreguemo-nos
à sua vontade soberana,
pois que ele é o Divino Médico
de nossas almas, que, com certeza,
saberá ministrar o medicamento
adequado ao nosso
reajustamento interior..

“Let us not forget the
Theraphy of Love, presented
by Christ as a medicine to heal
all the Earhty illnesses and devote
ourselves to God’s will,
because He is the “Divine Practioner”
of our souls, which, no doubt,
will know what to prescribe and
to restore our inner balance.“
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the Spirit of Joseph Gleber, page 239)

(Medicina da Alma, de Robson Pinheiro,
pelo espírito Joseph Gleber, pág. 239)
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Rinite Alérgica

Allergic Rhinitis (Hay Fever)

Rinite Alérgica é uma inflamação das mucosas que revestem internamente o nariz, ocasionando
um conjunto de sintomas que podem afetar o nariz
e os olhos, como: irritação no nariz, boca, olhos, garganta, ou em qualquer outro lugar da pele, produção
de muco, coriza, espirros, lacrimejamento dos olhos,
podendo ainda evoluir para congestão nasal, tosse,
diminuição da audição e olfato, e dor de garganta.

llergic rhinitis is an inflammation of the
mucosa internally lining the nose, causing a range
of symptoms which can affect the nose and eyes.
Itchy nose, mouth, eyes, throat, or anywhere else
on the skin. It can also produce mucus, runny nose,
sneezing, watery eyes, stuffy nose, cough, decreased
sense of smell ,clogged ears and sore throat.

A

A

These symptoms occur when you breathe in
something you are allergic to, such as dust, animal
dander, or pollen.

Esta patologia pode ocorrer pela inspiração de
substâncias causadoras de alergias, como: pelos de
animais, pó, ácaros, pólen e outras.

Patients should always see an Allergist to identify
the factors that trigger the allergy and prescribe a
treatment.

Um médico especialista em alergias e imunologia deve ser procurado para determinar a
causa da alergia e prescrever o tratamento.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Press the region next to each corner of the
nose (the levator muscle of the lips and nose
wings) with both thumbs.

Pressionar com os dois polegares, a região
ao lado de cada asa do nariz (no músculo levantador dos lábios e asas nasais). Após, pressionar também com os dois polegares, um de
cada lado, a região medial nasal. Terminada esta
pressão, deslizar os dois polegares da região das
bochechas até a base das orelhas traçando uma
linha imaginária.

After that, press for a while, using both
thumbs, one on each side of the medial nasal
region. Then, slide both thumbs from the cheeks
to the base of both ears tracing an imaginary line.

Doente
Sick

Saudável
Healthy

Secreção de pus
Secretion of pus

Seio frontal
Frontal sinus

Polido rebaixado
Recessed polished
Seio Maxiliar
Maxillary sinus
Mucosa
Mucous

Mucosa inflamada
Inflamed mucou♣s

Septo nasal
Nasal septum

1 - Seio esfenoidal
Sphenoid sinus
2 - Seios etmodiais
Ethmoid sinuses
3 - Cometos nasais
Nasal turbinates

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+rinite+alergica&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=
0ahUKEwjwpdalobbLAhWDHZAKHfLPDukQsAQIGw#imgrc=EArBMBcqGfDe4M%3A
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“Only a prayer anointed with elevated
feelings, a noble and persevering
intention, followed by a correct
conduct, can establish a strong
motivation to achieve a psychic
autonomy in order to defend us from
the obsessions of the lower influences
around us.”

“Somente a oração ungida pelos
sentimentos elevados, a intenção nobre
e perseverante, seguidas da conduta
reta, podem estabelecer um clima de
autonomia psíquica desejável, que nos
defenda da dominação dos interesses
inferiores à nossa volta”
(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
pelo Espírito Ermance Dufaux, pág. 200)

(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
by the Spirit of Ermance Dufaux, page 200)
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Dor de cabeça (cefaleia)

Headache

A

H

cefaleia ou cefalgia é o termo usado na medicina para a dor de cabeça, que pode se manifestar em várias regiões da cabeça e que necessita de
uma abordagem multidisciplinar (clínico geral, neurologista, cirurgiões-dentistas, oftalmologista e outras
especialidades) para ser diagnosticada pois existem
mais de 300 causas possíveis da dor de cabeça, que
incluem: hipertensão arterial, sinusites, problemas
musculares na área da cabeça, pescoço, olhos, traumas nas articulações do maxilar e pescoço, alergias,
resfriados, problemas dentários, dilatação ou contração dos vasos sanguíneos da cabeça, etc.

eadache is the symptom of pain anywhere
in the region of the head or neck, which requires a
deep investigation by either a (general practitioner,
neurologist, dentists, ophthalmologists and other
specialties). It needs to be diagnosed because there
are more than 300 possible causes of headache,
including: hypertension, sinusitis, muscle problems
around the neck area, eyes, a trauma in the joints
of the jaw/or neck, allergies, colds, dental problems,
a blood vessel expansion or contraction in the head
etc.
One of the most common types of headache is
the migraine which can also be caused by genetic,
hormonal and environmental factors, such as
various types of pollution, bright lights, strong odors,
menstruation, processed foods, irregular sleep, use of
vasodilators, genetic predisposition, and stress.

Um dos mais comuns tipos de cefaleia é a enxaqueca, que pode também ser causada por fatores
genéticos, hormonais e ambientais, tais como: vários
tipos de poluição, luzes e odores fortes, menstruação,
alimentos processados, sono irregular, uso de vasodilatadores, predisposição genética, e estresse.

Treatment involves in most cases the use of
analgesics, which must always be given by a doctor.

O tratamento das cefaleias envolve na maioria
dos casos o uso de analgésicos, que deve ser sempre
indicado por um médico.

Approach of Dr. Hermann Koltz
Press with both index fingers and massage the
corner of both eyes near the nose, after that, tap
with the middle finger the crown chakra area (top
of the head). Next, press with the index finger and
thumb, the area of both temples, and then massage
clockwise, the front chakra region (slightly above
the region between the eyes). Repeat all procedures
several times.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Com os dois dedos indicadores pressionar e
massagear o canto dos dois olhos próximo ao nariz,
após dar pequenas pancadas com o dedo médio no
chakra coronário (no topo da cabeça). Na sequência
pressionar com o dedo indicador e o polegar a região
das temporas, e depois , massagear no sentido horário, a região do chakra frontal (região ligeiramente
acima entre os olhos). Repetir várias vezes estes procedimentos.

Músculos ao redor dos olhos que se contraem
por excesso de trabalho ou por dificuldade
Muscles around the eyes that become strained due
to poor vision correction or overwork

Vasos sanguíneos que se dilatam
(aumentam) ou se contraem
Blood vessels that become constricted or
are dilated (enlarged)

Seios da face que incham por causa
de alergias, resfriados ou infecções
Sinuses that are swollen or congested due to
allergies ,colds or infections
Dentes com cáries ou outros danos
Teeth that are decayed or damaged

Músculos no pescoço e da cabeça
que ficam tensos ou rígidos
Muscles in the neck and head that are
tight or tense due to stress

Nervos que transmitem sinais anormais de dor
Nerves that transmit abnormal pain signals
Articulações do maxilar e do pescoço que são
estressadas e danificadas
Joints in the jaw and neck that are overused or become
damaged.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+dor+de+cabe%C3%A7a+cefaleia&biw=1366&bih=620&tbm=isch&t=u&source=univ
&sa=X&ved=0ahUKEwjq_N7MorbLAhUDGJAKHQWfA50QsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+causas+dor+de+cabe%C3%A7a&imgrc=JdKs0ITfp2SruM%3ª
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“Quer se acredite ou não, o ser
humano é um ser interdimensional, e o
corpo não é o único fator a ser tratado.
Emoções, sentimentos e atitudes
influenciam de maneira substancial
o estado de saúde ou a enfermidade
apresentada ao representante da
medicina, seja terrena ou espiritual.
Curar não significa apenas estancar
a dor ou cicatrizar o ferimento;
mais do que isso, a cura passa por
uma reavaliação das atitudes e pela
reprogramação das emoções, bem
como pela reeducação dos conceitos e
hábitos do paciente ou consulente.”

“Whether you believe it or not, the
human being is a interdimensional,
and the body is not the only thing to
be treated. Emotions, feelings and
attitudes influence substantially the
Health or the Illness reported to
the doctor, whether it is earthly or
spiritual.
Healing does not mean just stop
the pain or heal the wound; more
than that, the healing process goes
through a reevaluation of attitudes and
emotions, as well as a re-education of
the patient’s concepts and habits.”
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, pages 61/62)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 61/62)
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Tumor na Hipófise

Pituitary Tumor

umor é a designação genérica para o aumento
excessivo e descontrolado de tecidos em alguma região do corpo, e tanto pode ser benigno como maligno, sendo diferenciados por exames anatomopatológico, tomografias e ressonâncias magnéticas. A hipófise é a mais importante glândula do corpo humano
pois além de controlar o trabalho de várias outras,
como suprarrenais, tireoide, ovários, produz também
importantes hormônios como a prolactina (lactação),
GH (crescimento), e oxítona (trabalho de parto). Os
sintomas podem ser neurológicos ou hormonais,
como dor de cabeça, redução da acuidade visual, e
diminuição ou excesso de produção de hormônios.
O médico deve ser consultado para o diagnóstico e
tratamento, que conforme o caso pode incluir: uso
de medicamentos, cirurgia (lesões que afetam estruturas adjacentes), e radioterapia (quando a cirurgia
não é indicada).

umor is the generic name for the excessive and
uncontrolled increase of tissues in any region of the
body, and can be both benign and malignant, being
differentiated by histopathological examination,
CT scans and MRIs (Magnetic Resonance Imaging).
The pituitary gland is the most important gland of
the human body as well as controlling the funtions
of several others, glands, such as adrenal, thyroid,
ovaries it also produces important hormones such
as prolactin (lactation), GH (growth), and oxytone
(labor). The symptoms may be neurological or
hormonal, such as headache, reduced visual acuity,
and decreased or excessive hormone production.
A doctor should be consulted for diagnosis and
treatment, which depending on the case, may
include: use of medication, surgery (injuries affecting
adjacent structures), and radiotherapy (when surgery
is not indicated).

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Deitar o paciente com a cabeça fora da cama
de modo que ela possa ficar inclinada o mais possível
para baixo, e aplicar a luz amarela do Bastão Atlante
(Ver Capítulo 8) na entrada da narina direita. Posteriormente com o polegar da mão direita, massagear
no sentido transversal a região do Chakra Frontal até
o início do couro cabeludo.

Lay down the patient with the head out of the
bed so that it can be tilted down as much as possible,
and apply the yellow light of Atlantean Power Rod
(See Chapter 8) at the entry of the right nostril. Then,
with the thumb of the right hand, massage in the
transverse direction from the Frontal Chakra up to the
beginning of the scalp.

T

T

Hipofise
Hypophysis/Pituitary

Cérebro
Brain

Hipotalamo
Hypothalamus

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+da+glandula+hipofise&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&v
ed=0ahUKEwix0by3p7bLAhVLDpAKHRR_AA8QsAQIGw#imgrc=UzqKBVy1oLIkOM%3A

33

“É também compreensível que o
médico seja indispensável, muitas
vezes, à cabeceira dos doentes,
porque em muitas situações,
assim como o professor precisa do
discípulo e o discípulo do professor,
o enfermo precisa do médico, tanto
quanto o médico necessita do enfermo,
na permuta de experiências.
Isso, porém, não nos impede usar os
recursos de que dispomos em nós
mesmos. E estejamos convictos
de que, ligando o fio de nossa fé à
usina do infinito Bem, as fontes vivas
do Amor eterno derramar-se-ão por
meio de nós, espalhando saúde e
alegria.”

“It is also understandable that the
presence of a doctor is essential,
often at the bedside of the patients,
because in many situations, as well
as the teacher needs of the student
and the teacher of the student, a sick
person needs the doctor, as well as the
doctor needs of the patient in order to
exchange experiences.
However, this does not prevent us to
use the resources that we have within
ourselves. And we are convinced that
by connecting the thread of our faith
to the Infinite Good’s factory, the living
sources
of the eternal love will be pour
down on us, spreading Health and
Happiness.”

(Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito padre Eustáquio, pág. 195 )

(Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of Father Eustáquio, page 195)
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Maculopatia

Maculopathy

mácula é uma estrutura anatômica importante do olho com aproximadamente 5,5 mm de diâmetro, de forma ovalada e cor amarela. Fica próximo ao
centro da retina, e é responsável pela nossa visão de
detalhes e de cores quando focamos uma imagem,
ou quando lemos e escrevemos.

he macula is an important anatomical structure
of the eye near the retina center, it has a diameter of
around 5.5 mm, oval-shape, yellow in color and it
is responsible for the central, high-resolution, color
vision when we try to focus an image, read or write
Maculopathy is any pathologycal condition of the
macula, which can have as major causes macular
degeneration (deterioration of the macula cells that
fail to operate), diabetic complications in the retina,
myopic maculopathy (high myopia or associated with
detachment of the retina, cataract, glaucoma, and
other diseases), eye trauma, intraocular foreign body,
and damage caused by direct observation of the sun.

A

T

Dá-se o nome de Maculopatia às diversas patologias da mácula, que podem ter como causas principais: degeneração da mácula (deterioração das células da mácula que deixam de atuar), complicações
da diabetes na retina, maculopatia miópica (alta miopia ou associada a descolamento da retina, cataratas,
glaucomas, e outras doenças), traumatismos, corpo
estranho intra-ocular, e lesões na retina provocadas
por observação direta do sol.

The maculoptia when untreated can cause
loss of vision, which is why, in all situations, an
Ophthalmologist should be seen.

A maculoptia quando não tratada pode provocar a perda da visão, razão pela qual, em todas as
situações, um Oftalmologista deve ser consultado.

Approach of Dr Hermann Koltz
Using an Atlantean Power Rod (Orange light),
touch the tip of the middle finger (Same side of the
affected eye), while the patient blinks rapidly. If the
problem is in both eyes, the procedure should be
done touching the middle finger of both hands, one
at a time.

Abordagem do Dr Hermann Koltz
Tocar com o Bastão Atlante (cor laranja) a ponta do dedo médio da mão do mesmo lado do olho
afetado, ao mesmo tempo em que o paciente deve
piscar rapidamente. Se o problema for nos dois olhos
o toque com o Bastão Atlante deve ocorrer nos dois
dedos médios da mão esquerda e direita, um de cada
vez.

Complete the procedure pointing the Atlantean
Power Rod (Green light), for a few seconds in both
eyes, starting with the affected eye, if only one of
them is compromised.

Finalizar o procedimento apontando o Bastão
Atlante (cor verde), por alguns segundos, nos dois
olhos, iniciando pelo olho afetado, se apenas um deles estiver comprometido.

Mácula
Macula

Inagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+maculopatia&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wiJ2ZLPv7PLAhVJOiYKHU3qAcMQ7AkIMA#imgrc=fMclFxBJR_UPbM%3ª
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“The world remains covered by
evil deeds of all kinds.
There are epidemics of hatred,
imbalance, perversity and ignorance, as
in the past we knew the infestation of
The Black Death and The Yellow Fever
plague.
We see diseases, afflictions,
discontents, inharmonies everywhere...
Everything is a disease of body and
soul.
Everything is the absence of the Lord’s
Spirit.
We do not ignore, however, that we
all have the prayer at our disposal as
a way to recover the strength and be
healed.”

“O mundo permanece coberto
de males de toda sorte.
Há epidemias de ódio, desequilíbrio,
perversidade e ignorância, como em
outro tempo conhecíamos a infestação
da peste bubônica e febre amarela.
Em toda parte, vemos enfermidades,
aflições, descontentamentos,
desarmonias...
Tudo é doença do corpo e da alma.
Tudo é ausência do Espírito do Senhor.
Não ignoramos, porém, que todos
temos a
prece à nossa disposição como força de
recuperação e de cura”.
(Instruções Psicofônicas , Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito Padre Eustáquio, pag. 192)

(Instruções Psicofônicas , Francisco Cândido Xavier,
by the Spirit of Father Eustáquio, page 192)
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Capítulo 2 / Chapter 2

Pescoço, Tronco
e Coluna Vertebral

Neck, Trunk
and Spine Column
V

VISHUDDHA

- quinto chakra (laríngeo) está
situado na garganta, identifica-se com a cor azul e relaciona-se com as glândulas tireóide e paratireoides.
A voz, a expressão, a comunicação, e a criatividade
são regidas por este chakra, daí sua importância para
os comunicadores, cantores, atores e artistasc. No
campo espírita é de grande importância para a psicofonia, fenômeno mediúnico pelo qual os espíritos
transmitem suas mensagens através da comunicação
oral do médium, e da clariaudiência, que é a faculdade que o médium possui de ouvir vozes, sons, e
palavras sem a utilização do sentido da audição física.

ISHUDDHA-Throat, the fifth chakra, is
located at the base of the throat, it is blue in color
and it relates to the thyroid and parathyroid glands.
The voice, the oral communication, and creativity
are governed by this chakra, hence its importance
for communicators, singers, actors and artists. In
the Spiritism is very important for psychophony,
psychic phenomenon whereby the spirits transmit
their messages through oral communication thru the
mediuns, and clairaudience, which is the faculty that
some mediums have to hear voices, sounds, and
words without using the sense of physical hearing.

ANAHATA - O quarto chakra (cardíaco) está situado no tórax, nas proximidades do coração entre
a quarta e quinta vértebra, identifica-se com a cor
verde ou rosa, e relaciona-se com a glândula timo
que atua diretamente no sistema imunológico, regendo os pulmões, o coração, e os sistemas circulatório,
imunológico e endócrino. É o centro energético do
amor incondicional, compaixão, bondade, humildade, gratidão, e todas as outras formas de emoções
e sentimentos superiores. Em equilíbrio é o chakra
da transcendência e da jornada espiritual através do
Amor.
MANIPURA - O terceiro chakra (umbilical, gástrico ou plexo solar) está situado no abdômen, cerca
de 7 centímetros acima do umbigo, identifica-se com
a cor amarela, e relaciona-se com as glândulas supra-renais. Rege o sistema digestivo e sistema nervoso
com atuação no pâncreas, fígado, vesícula, baço,
rins, estômago, duodeno, colón, e intestino delgado.
É o chakra da mente racional, da auto-aceitação, e
da vontade. É o centro da percepção intuitiva e é extremamente sensível as energias do exterior de baixas
frequências, razão pela qual deve ser psiquicamente
protegido.

ANAHATA-Heart, the fourth chakra, is situated
on the chest, near the heart between the fourth and
fifth vertebra, identified with green or pink color, and
it relates to the thymus gland that acts directly on the
immune system, ruling the lungs , the heart and the
circulatory, immune and endocrine systems. It is the
energy center of unconditional love, compassion,
kindness, humbleness, gratitude, and all other forms
of higher emotions and feelings. It is the vehicle of a
transcendental and spiritual journey through love.
MANIPURA-Solar Plexus, the third chakra, is
located in the abdomen (about 7 cm above the navel),
it is yellow in color, and relates to the adrenal glands.
It corresponds to the Solar Plexus and it is resposible
for the digestive and the nervous system acting in the
pancreas, liver, gallbladder, spleen, kidney, stomach,
duodenum, colon, and small intestine. It is the chakra
of the rational mind, self-acceptance, and desire. It is
the center of the intuitive perception, it is extremely
sensitive to external low frequency energies and must
be always psychically protected.

Glândula Tireóide
Thyroid Gland

CHACRA LARÍNGEO - Glândula Paratireóide
Throat Chakra - Parathyroid Gland

CHACRA CARDÍACO - Timo
Heart Chakra - Thymus Gland

CHACRA UMBILICAL - Pâncreas
Solar Plexus - Pancreas
Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+chakras&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ah
UKEwizvKjB57bLAhXGIJAKHU9sBIsQsAQIJw#imgdii=CzqwVvKdZqouWM%3A%3BCzqwVvKdZqouWM%3A%3BnkwLEe21WRwg9M%3A&imgrc=CzqwVvK
dZqouWM%3ª
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“Throat Chakra - It is an important
psychophonic center and it it refers to
the mediumship oral communication.
- especially when there is psychophony
unconscious or somnambulistic event,
in which a spirit manages to convey
in his own tone voice, accents or even
a familiar language to him during the
psychic phenomenas.“
“Heart Chakra - it is widely used in
treatments of hard entities , for the
irradiation of loving fluids, which are
directed from the heart center of the
medium to the stubborn spirit’s same
center.“
“Solar Plexus, Navel or Gastric Chakra
– it is the vehicle to treat nervous,
irritable or people who easily cry
because the magnetization of this
important energy center may, when
performed by an experienced person,
restore the emotional balance of
the patient, especially in cases of
depression, sadness or melancholy.“

“Chakra Laríngeo – É importante
centro psicofônico – ou seja,
que diz respeito à mediunidade
falante – , principalmente quando
ocorre a psicofonia inconsciente
ou sonambúlica, situação em que
o espírito comunicante consegue
transmitir em sua própria tonalidade
voz, sotaques ou mesmo a linguagem
que lhe é familiar, durante os
fenômenos mediúnicos.”
“Chakra Cardíacol – É imensamente
utilizado quando em tratamento
de entidades endurecidas, para a
irradiação de fluidos amorosos, que
são direcionados a partir do centro
cardíaco dos médiuns em direção à
mesma região, no espírito renitente.”
“Chakra Gástrico, Umbilical ou do
Plexo Solar – É também para aí que
devem convergir os esforços para
o tratamento de pessoas nervosas,
irritáveis ou que facilmente choram,
pois a magnetização desse importante
centro de energia poderá, quando
realizado por pessoa experiente,
restaurar o equilíbrio emotivo do
paciente, principalmente nos casos de
depressão, tristeza ou melancolia.“

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, Pages 99, 100 & 101)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, págs. 99, 100 e 101)
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Afonia ou Mudez

Aphonia or Muteness

sta patologia caracteriza-se pela dificuldade
de produzir fala. Quando respiramos as duas cordas
vocais permanecem separadas, mas na fala elas juntam-se e o ar proveniente dos pulmões faz com que
elas vibrem produzindo sons.

phonia is characterized by the inability to
produce voiced sounds. When we breathe the two
vocal cords remain separate but we speak they join
and the air that comes from the lungs makes them to
vibrate to produce sounds.

As causas da Afonia podem ser físicas com origem na garganta, cordas vocais, língua, boca, ou
pulmões, ou decorrentes de lesões ou afecções na
laringe, ou ainda de inflamações catarrais no nariz. O
excesso de álcool ou fumo também podem produzir
a afonia. Independentemente da causa um Otorrinolaringologista deve ser consultado.

The causes of Afonia can be physical with
origin in the throat, vocal cords, tongue, mouth, or
lungs, or resulting from injuries or diseases of the
larynx, or from catarrhal inflammation in the nose.
Heavy alcohol intake or smoking can also produce
afonia. Regardless of the causes, a speech-language
pathologist should be consulted.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approch of Dr. Hermann Koltz

E

A

Chá de salsa e manjericão (ver Cap. 8)

Basil and Parsley Tea (see Chap. 8)

Preparar o chá á noite e tomá-lo morno, e na
manhã seguinte fazer gargarejos com este chá. Este
procedimento deve ser sempre precedido de uma
oração.

Prepare the tea at night and drink it warm (See
Chapter 8 for details). On the following morning,
gargle for a few seconds using the same mixture,
always preceded by a prayer.

Epiglote
Epiglottis
Cordas Vocais
Vocal Cords
Traquéia
Trachea
Esôfago
Esophagus

Laringe
Larynx

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+afonia+ou+mudez&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=
0ahUKEwj2wPTl6rbLAhULipAKHfGsAm0QsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+anatomica+das+cordas+vocais&imgrc=MTfrZITxro3xLM%3ª
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“Therefore, while the earhtly medicine
improves its methods of assistance to
the mento-physical health of humanity,
we should improve the rescue methods
within ourselves through Prayer,
Wisdom words, Faith, Love, teachings
and by continuously acts of Charity.”

“Assim sendo, enquanto a medicina
terrestre aperfeiçoa os seus métodos
de assistência à saúde mento-física da
humanidade, aprimoremos por nossa
vez, os elementos socorristas ao nosso
alcance pela oração e pela palavra
esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela
educação e pela caridade infatigável.”

(Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of Francisco de Menezes Dias da Cruz,
Page 263)

(Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Francisco de Menezes Dias da Cruz,
pag. 263)
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Dor generalizada nas costas

Nonspecific back pain

U

B

ma dor nas costas pode ser causada por várias doenças diferentes, sendo que a primeira a causa
a ser investigada é a coluna, que inclui lesões ou sobrecarga nos músculos da coluna causados por obesidade, levantamento de peso ou gravidez, desgastes
nas articulações (artroses), problemas nas vértebras
devido a fraturas ou osteoporose, lesões nos nervos
da coluna, ou cálculos renais.

ackpain can be caused by several different
diseases, the first cause to be investigated is the
spine, which includes muscles injuries or overload
caused by obesity, weight lifting or pregnancy; wear
joints (arthrosis), or problems in the vertebrae due to
fractures or osteoporosis, injuries to the nerves of the
spine, or kidney stones.
Other causes may also be related to back pain.

Outras causas também podem estar relacionadas à dor nas costas, logo, um médico ortopedista
deve ser consultado para exame clínico, laboratoriais,
e de imagens (radiografias da coluna, tomografia, ressonância magnética, eletromiografia, ou cintigrafia
óssea, quando for o caso).

An Orthopedic physician should be consulted for
clinical, laboratory, and imaging (spine radiography,
tomography, MRI, electromyography, or bone scans
when appropriate).

Approach of Dr. Hermann Koltz
Have the patient lying on their stomach, using
three fingers (Index, middle and ring) of your the left
hand, search for a painful region at the coccyx area.
Press the sore region with these three fingers and at
the same time, with the three fingers (index, middle
and ring) of the right hand, press the region that is
approximately two fingers below the joint line of the
knee of the right leg.

Abordagem do Dr.Hermann Koltz
Com o paciente em decúbito ventral (deitado
de bruços) procurar com os dedos indicador, médio
e anelar da mão esquerda, uma região dolorida na
altura do cóccix, e pressionar com estes três dedos
a região de dor, e ao mesmo tempo, com os três dedos da mão direita, pressionar a região que fica dois
dedos abaixo da linha da dobra do joelho da perna
direita.

Curvatura Cervival - Lordose Cervical
Cervical curve - Cervical lordosis

Vértebras Cervicais
Cervical vertebrae
Vértebras Torácicas
Kyphosis thoracic

Curvatura Totácica - Cifose Torácica
Thoracic vertebrae - Thoracic curve

Curvatura Lombar - Lordose Lombar
Lumbar curve - Cervical lordosis

Vértebras Lombares
Lumbar vertebrae
Sacro
Sacrum
Cóccix
Coccygeal

Curvatura Sacral
Sacral curve

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+dor+na+coluna&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a
hUKEwi5wpWM8LbLAhXECpAKHZnlAIIQsAQIGw#imgrc=DgA4xHBetInzEM%3A
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Oração – é a terapia da mente.
Sem oração dificilmente recolheremos
os germens divinos do bem que
constituem as correntes de Energia
Superior da Vida. Por meio dela,
igualmente, despertamos na intimidade
forças nobres que se encontram
adormecidas ou sufocadas por nossos
descuidos de cada dia.

“Prayer - is the therapy of the mind.
Without prayer we will hardly collect
the divine seeds of Good that are
the Superior Energy currents of life.
Through the prayer, we also awake
forces privately that are dormant or
suffocated by our everyday’s neglect.”
(Reforma Íntima Sem Martírio, Wanderley Oliveira,
by the spirit of Ermance Dufaux, page 53)

(Reforma Íntima Sem Martírio, Wanderley Oliveira,
pelo Espírito Ermance Dufaux, pag. 53)
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Tumor na mama

Breast tumor

(benign or malignant)

O

S

autoexame é fundamental para se detectar
possíveis nódulos, quistos, ou tumores na mama, sendo necessário exames clínicos, exames auxiliares, tais
como mamografia, ecografias, e exames citológicos
para se determinar a gravidade do tumor. Existem diversos tipos de tumores benignos da mama (fibroadenoma, tumor filodes, papilomas, adenoma do mamilo), e o que vai determinar se o tumor é benigno
ou maligno é a retirada cirúrgica ou punção de uma
amostra do tumor para observação das suas células
ao microscópio, sempre sob a orientação médica.

elf-examination is essential for detecting
possible nodules, cysts, or breast tumors and it
always requires a clinical examination, exams such as
mammography, ultrasound scans, and cytology tests
to determine the severity of the tumor. There are
several types of benign breast tumors (fibroadenoma,
phyllodes tumor, papillomas, nipple adenoma).
What will determine whether the tumor is benign
or malignant is surgical removal or puncture of a
tumor sample for observation of your cells at under a
microscope, always under medical supervision.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

(Pode ser usado para qualquer tipo de tumor,
benigno ou maligno)

With the hands joined by the thumbs and
index fingers, forming a triangle placed a little above
of patient’s head, move the hands downward and
horizontally to the tumor region.

Com as mãos unidas pelos polegares e indicadores na vertical, um pouco acima da do paciente,
formando um triângulo, executar o movimento descendente das mãos, de modo que fiquem na horizontal, sobre a região do tumor. Repetir este movimento várias vezes, sempre envolvendo toda a região
do tumor.

Repeat this movement several times, which
should involve the whole area of the tumor.

Sinais do câncer de mama

Lifonados palpáveis
A lump or thickening in the breast or
under the armit (lymphonoids)

Nódulos
Lumps

Veias salientes
Visible veins
Mamilo invertido
Inverted nipple
Secreção
Nipple discharge
Alterações de pele
Skin changes (redness, shape or size)

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+tumor+maligno+na+mama&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwiEh7Ow9LbLAhUNmJAKHZVDDScQ_AUIBigB#imgrc=9f4gbEz8OOighM%3A
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“Crises de revolta, de maledicência
e leviandade provocam tempestade
magnética que desorganiza o veículo
sutil, tanto no mundo espiritual quanto
na matéria densa.
Agressões mentais, verbais ou físicas
são causas de inúmeras doenças que
eclodirão nos pontos mais vulneráveis
do corpo físico, especialmente sobre
a região cerebral, gerando doenças
neuropsíquicas
muitas vezes de difícil diagnóstico”.

“Crisis of revolt, defamation and levity
cause magnetic storms that disrupts the
subtle body, in the spiritual world and
in the gross matter.
Mental, verbal or physical attacks are
causes of many diseases that will rise
in the most vulnerable points of the
physical body, mostly on the brain
region, generating neuropsychiatric
diseases often hard to diagnose”.
(Vozes do grande além, Francisco Cândido Xavier
and the spirit of Dias da Cruz. Saúde e Espiritismo,
Page 94)

(Vozes do grande além, Francisco Cândido Xavier e
Espírito Dias da Cruz. Saúde e Espiritismo, pag. 94)
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Dor no ombro e Tensão
nos ombros

Shoulder Pain and Tight
Shoulders

A

S

dor no ombro necessita de avaliação médica pois pode ser causada tanto por um processo
patológico local (inflamação da articulação, cápsula,
ligamentos adjacentes, músculos e outras), como por
outras anormalidades, tais como: fibromialgia, alterações neurológicas e vasculares, e processos intratorácicos e abdominais como dor referida.

houlder pain requires medical evaluation
because it can be caused either by a local
pathological process (joint inflammation, capsule,
adjacent ligaments, muscles and others), or by other
abnormalities, such as fibromyalgia, neurological
or vascular changes, and also by processes of
intrathoracic and abdominal pain.

Já a tensão nos ombros pode estar relacionada
a uma situação de trauma emocional, preocupação
excessiva, estresse e outros distúrbios que ocasionam
a contração contínua dos músculos desta região.

Tight shoulders can be related to a situation of
emotional trauma, excessive preoccupation, stress
and other disturbances that cause the continuous
contraction of the muscles of this region.

Um médico ortopedista deve ser procurado para
diagnosticar e prescrever o tratamento adequado.

Patients should always see an Orthopedic doctor
to diagnose and prescribe an appropriate treatment.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Dor no ombro (Procedimento 1)

Approach of Dr. Hermann Koltz
Shoulder Pain (Procedure 1)

Com o dedo médio procurar um ponto de dor
na linha de intersecção do pescoço com o ombro
(região acima da clavícula no músculo esternocleidomastóideo e músculo trapézio), quando este ponto
for encontrado massageá-lo com o dedo médio no
sentido horário (dos ponteiros do relógio), para dispersar a energia acumulada no local.

With the middle finger search for a sore point
at the intercession line of the neck with the shoulder
(region above the clavicle in the sternocleidomastoid
and the trapezius muscle). When the sore point is
found, massage it with the middle finger clockwise to
disperse the accumulated energy in the area.

Shoulder Pain
(Procedure 2)

Dor no ombro
(Procedimento 2)

Standing behind the patient, place both hands
on each side of the shoulder, and with the right and
left thumb on each side of the spine, at the level
of the cervical vertebra (Neck area), press the area
vigorously.

Posicionar-se nas costas do paciente, colocar as
duas mãos em cada lado do ombro, e com os polegares (direito e esquerdo), um de cada lado da coluna,
na altura da vértebra cervical (região da nuca), pressionar vigorosamente a região.

Fibras musculares
Muscle fibers

Traquéia
Trachea

Trapézio - Puxa a cabeça para baixo
Trapezius muscle (moves the head down)

Esternoclidomastóideo - Inclina a cabeça para
frente e gira-a para os lados
Sternocleidomastoid muscle (moves the head
forward and turns it to both sides)

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+clavicula+musculo+trapezio&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa
=X&ved=0ahUKEwj91Pi997bLAhUDvZAKHfVWB_QQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem++anatomica+dos+musculos+do+pesco%C3%A7o
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“Outro aspecto importante no que
tange aos procedimentos espirituais
com vistas à recuperação da saúde
é que, muitas vezes, a pessoa que
procura a intervenção dos habitantes
do Invisível já está em tratamento,
sob os cuidados de algum médico
encarnado, de escola convencional
ou não, e mesmo sob alguma terapia
não tradicional. O contato com a
realidade espiritual ou com a presença
de algum espírito apenas serve como
elemento dinamizador da sua fé e dos
recursos que ela já vem recebendo.
Sendo assim, o resultado benéfico
deverá ser interpretado não como
produto exclusivamente da ação de
espíritos, mas como um conjunto
de procedimentos que, associados,
provocaram desfecho apreciável. ”

“Another important aspect when
treating spiritual procedures as a
way to recover the Health is that,
very often, the person seeking
the intervention of the “invisible
inhabitants” is already in treatment
under the care of an incarnated doctor
from a conventional school or not, or
he is under some alternative therapy.
The contact with the spiritual reality
or with the presence of a spirit ,
only serves as a dynamic element of
their faith and the resources already
received. Thus, the positive results
should be seen not as “solely” achieved
by the action of spirits, but as a set of
associated procedures that caused a
significant outcome. “
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 127)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 127)
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Dor no ombro e Tensão
nos ombros

Shoulder Pain and Tight
Shoulders

Dor no ombro
(Procedimento 3)

Shoulder Pain
(Procedure 3)

Com o paciente sentado, colocar-se nas suas
costas e com os dedos médios pressionar a cabeça da
mandíbula (logo abaixo do ouvido, na altura da ATM,
Articulação Tempero-Mandibular), e descer as mãos
fazendo o movimento de cruzamento dos braços (o
braço direito sobre o braço esquerdo), e pressionar
com os dedos médios a região periférica da escápula.

Have the patient sitting, place yourself behind
him and with your middle fingers (one of each
side) press the jaw (just below the ear, at the TMJ,
Tempero-Mandibular Joint), then, move you hand
down making the arm crossing movement (The right
arm over the left one). With the middle fingers press
the peripheral region of the scapula.

Tensão nos ombros

Tight Shoulders

Com a cabeça do osso metacarpo do dedo polegar procurar na linha de intercessão do pescoço
com o ombro (região acima da clavícula no músculo
esternoclidomastóideo e músculo trapézio) pontos
de dor, quando forem encontrados, com o dedo médio realizar massagem no sentido horário até a dor
cessar, repetir este procedimento para o outro lado
do pescoço. Este procedimento irá dispersar a energia estagnada.

Using the metacarpal bone of the index finger the
intersection line between the neck and the shoulder
(region above the clavicle in the sternoclidomastoid
and the trapezius muscle), search for sore points.

(continuação)

(continuation)

On these sore points, do a massage using the
middle finger clockwise until the pain ceases. Repeat
this procedure on the other side of the neck. This
action will disperse the accumulated energy in the
area.
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“Já não é de hoje que o senso
comum, assim como os profissionais
de saúde mais experientes, sabe que
nosso estado emocional influencia
a nossa saúde e disposição física,
portanto, aquilo que sentimos e
pensamos influencia a nossa fisiologia,
ditando formas e ritmos
de funcionamento celular,
promovendo a saúde ou doença”.

“It has been a long time that
common sense and some experienced
Health practioners realized that our
emotional state influences our
Physical Health and our endurance,
therefore, what we feel and think ,
may influence our physiology
establishing forms and rhythms
for the cells operation, promoting
Health or Illness.“

(Saúde e Espiritismo,
Décio Iandoli Júnior, pag. 117)

(Saúde e Espiritismo,
Décio Iandoli Júnior, Page 117)
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Dor Lombar ou Lombalgia

Low Back Pain

(belt height vertebra)

(vértebra na altura do cinto)

The Lumbar region is the one that carries the

A região Lombar é a que suporta maior carga

no corpo, e esta dor pode estar associada a uma postura inadequada, podendo também ser sentida na
região sacrilíaca ou lombossacral.

heaviest load in the body, and this pain may be
associated with an inadequate posture and may also
be felt in the sacral or lumbosacral region.

A sua causa (etiologia) além da postura, pode
estar relacionada a vários fatores, que vão desde problemas ligamentares ou musculares até psicossociais
(ansiedade, traumas emocionais, etc.).

Its cause apart from bad posture can be related
to several factors such as, ligament or muscular
problems or even psychosomatic ones like anxiety,
emotional traumas, etc.).

A Lombalgia pode ser aguda, no caso de um
esforço físico não usual, ou crônica, numa situação
de obesidade mórbida, ou postura inadequada recorrente, em todas as situações o médico deve ser
consultado para determinar a evolução da doença
(prognóstico) e tratamento.

Low back pain may be acute, in the case of an
unusual or chronic physical effort, in a situation of
morbid obesity or inadequate recurrent posture, in
all situations the physician should be consulted to
determine the evolution of the disease (prognosis)
and treatment.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Na altura do osso cuboide (um pouco à frente
do calcanhar) procurar um ponto de dor, e com um
objeto pontudo não perfurante, pressionar estes pontos com firmeza, várias vezes.

At the cuboid bone (slightly ahead of the heel)
search for a sore point, and with a sharp but nonpiercing object, press these points firmly, several
times.

Canal vertebral
Vertebrae channel
Vértebras
Vertebrae

Músculos
Muscles
Ligamentos
Ligaments

Disc
Spinal discs
Ligamento
Ligament
Vista lateral
Side view

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagens+dor+lombar&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUK
EwiZw6bB-7bLAhUJl5AKHT54DYoQsAQIGw#tbm=isch&q=imagens+ANATOMICA++dor+lombar
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“Comportamentos e estilo de vida
podem gerar inúmeras enfermidades,
entretanto, os sintomas patológicos,
em sua maioria, provêm dos reflexos
infelizes da mente sobre o veículo
físico, produzindo desajustes nos
órgãos e em suas devidas funções.
A maioria das enfermidades humanas
tem as suas origens, portanto
no psiquismo. “

“Human behaviors and lifestyle can
lead to numerous diseases, however,
the pathological symptoms, mostly
come from unhappy states of mind
acting on the physical body, producing
imbalances in the organs compromising
their proper functions. Thus, most
human diseases have their origin in
the mind. “
(Saúde e Espiritismo, Marcia Regina
Colasante Salgado, Page 93)

(Saúde e Espiritismo, Márcia Regina
Colasante Salgado, pag. 93 )
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Dor na coluna na altura
das vértebras superiores
(L1 e L2)

Lower back pain
lumbar region vertebrae
(L1 and L2)

As cinco vértebras lombares são as maiores e

The five lumbar vertebrae are the largest and

mais fortes da coluna vertebral e localizam-se logo
abaixo da última costela.

strongest of the vertebral column and are located just
below the last rib.

Abaixo é apresentado um quadro da dor nesta
região:
Raiz
L1
L2
L3
L4
L5
S1

Below is a Pain chart:
Root Nerve
L1
L2
L3
L4
L5
S1

Localização da dor
Crista ilíaca e quadril
Região inguinal
Região anterior da coxa
Região anterior da coxa e medial da panturrilha
Nádega e lateral do tornozelo
Nádega e posterior da coxa

Pain Location
Hips and Iliac Crest
Inguinal Region
Anterior Thigh Region
Anterior Thigh and medial calf Region
Buttock and lateral calf
Buttock and posterior thigh

The above chart is only illustrative, pain in the
lower back area should be investigated through
radiographs, CT, and MRI scans. The pain’s origin can
be a trauma (fall, car accident, etc.), or osteoporosis.
A clinical examination of an orthopedist is necessary
for diagnosis and treatment.

O quadro acima é apenas ilustrativo, a dor na
região lombar deve ser investigada através de radiografias, tomografias computadorizadas, e ressonâncias magnéticas. A causa da dor pode ser um trauma
(queda, acidente de carro, etc.), ou uma osteoporose. Um exame clínico do Ortopedista é necessário
para o diagnóstico e tratamento.

Approach of Dr. Herman Koltz
With the patient lying flat on the stomach,
ask him to bend his left leg and measure three (3)
horizontal fingers starting from the fold line, and
then press the region with the index, middle and ring
finger.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Com o paciente em decúbito ventral (deitado
de bruços), solicitar que ele dobre a perna e meça
três (3) dedos horizontais a partir da dobra da perna
esquerda, e pressione com os dedos indicador, médio e anelar esta região.

T12
L1
Fomares intervertebrais /
Intervertebral foramina

L5

Sacro /
Sacral Nerve
Coccix /
Coccyx

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+vertebras+L1+e+L2&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwjYirjTgLfLAhWFWpAKHapGCzQQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+vertebras+dor++L1+e+L2&imgrc=EqbxgNoEhBa8NM%3A
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“Ao contrário do que muitos imaginam,
porém, o estancamento da dore
e a suavização do sofrimento não
equivalem à cura;
pode ser que o problma esteja
apenas oculto temporariamente,
aguardando a pessoa se refazer,
modificar comportamentos e proceder
à reorganização mental e emocional.
Por se julgarem definitivamente
curados, muitos lançam-se ao
desrespeito com a própria saúde,
retomando comportamentos
destrutivos e problemáticos. Como
resultado, a enfermidade ressurgirá
muito mais agressiva e destrutiva,
pois que estava somente adormecida
ou, talvez, temporariamente contida,
aguardando a mudança de postura do
indivíduo e suas reflexões em prol da
reeducação espiritual.”

“Contrary to what many might think,
stopping or smoothing the pain is not
equivalent to cure someone;
It can just be a problem hidden
temporarily, waiting someone to
restore himself, modify his behavior
and reorganize his mental and
emocional levels.
Because they believe to be cured, they
disrespect their Health again.
As a result, the disease will rise over
again more aggressive and destructive,
since it was only asleep, perhaps
temporarily contained, hoping that
the individual change his attitudes and
reflections for the sake of his spiritual
rehabilitation”.
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, Page 120)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo espírito Joseph Gleber, pag. 120)
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Hérnia de Disco

Herniated Disc

parte óssea da coluna vertebral é composta
pelas vértebras, na região cervical, torácica, e lombar,
e entre as vértebras encontram-se os discos intervertebrais que são estruturas com a função de amortecer
impactos, absorver choques, e evitar o atrito entre as
vértebras.

he bony part of the spine is composed of the
vertebrae in the cervical, thoracic and lumbar regions;
and between the vertebrae are the intervertebral discs
which are structures with the function of absorbing
impacts, shocks, and avoiding friction between them.

A

T

During a long life, inadequate or repetitive use,
the intervertebral discs may wear out from their
normal positions causing disc herniation, causing
a compression of the spinal cord or nerve roots.
Sometimes it may be asymptomatic and may cause
intense pain in the back, with possible irradiation
to the region corresponding to the nerve affected,
through the leg when the disc herniation occurs in
the lumbar area, or in the arm when occurs in the
cervical region.

Com a idade, uso inadequado ou repetitivo, os
discos intervertebrais podem se desgastar saindo das
suas posições normais ocasionando as hérnias de disco, havendo a compressão da medula ou das raízes
nervosas, e que algumas vezes pode ser assintomático, mas nos casos agudos, pode provocar dor intensa nas costas, com possível irradiação para a região
correspondente ao nervo atingido, na perna quando
a hérnia de disco é lombar, ou no braço para o caso
hérnia de disco cervical.

Clinical and neurological evaluation by an
Orthopedic doctor along with a X-ray exam, a
computed tomography, and a MRI, indicate the exact
size and location of the problem.

A avaliação clínica e neurológica feita por um
médico Ortopedista, com a análise dos resultados de
exames radiológicos (Raio X), tomografia computadorizada, e ressonância magnética, indicarão o tamanho e localização exata da lesão.

Approach of Dr. Hermann Koltz
With joined hands, point forward in an upright
position over the region of the herniated disc, then
fold them to the left side so that the back of the hand
stays horizontal.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Colocar as duas mãos unidas apontadas para a
frente na posição vertical, sobre a região da hérnia
de disco, em seguida rebatê-las para o lado esquerdo
de modo que as costas da mão fiquem na horizontal, em seguida repetir este movimento para o lado
direito. Após estes movimentos formar um triângulo
com as duas mãos, na horizontal sobre a região da
hérnia de disco. Em seguida realizar três movimentos
de deslizamento das mãos perpendicularmente a coluna, quando uma mão vai a frente a outra volta para
a retaguarda. Finalizar com a formação do triângulo
na região afetada, e o oferecimento para o alto desta
energia.

Then repeat this same procedure on the right
side. After these movements form a triangle with
both hands, horizontally over the region of the disc
herniation. Then perform three sliding movements
of the hands perpendicular to the spine, when one
hand goes forward the other back to the back.
Finish making a triangle in the affected region,
and then offer the energy upwards to the “High”.

Disco no normal
Normal Disc
Disco Degenerado
Degenerative Disc
Disco Profuso
Bulging Disc
Hérnia de Disco
Herniated Disc
Disco Desastado
Thinning Disc
Disco Degenerado com Osteófitos
Disc with Degeneration Osteophyte formation
Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=hernia+de+disco&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi
Xub641cDLAhWK5yYKHThaD0QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tipos+de+hernia+de+disco&imgrc=xMGh2isyXd0S9M%3ª
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“Nos envoltórios sutis, reside a
verdadeira causa das doenças.
Somos herdeiros de nossas ações
pretéritas, tanto boas como más. O
Carma ou‘ conta do destino criada
por nós mesmos‘ está impressa no
corpo causal. Esses registros fluem
para os demais corpos e terminam
determinando o equilíbrio ou o
desequilíbrio dos campos vitais e
físicos”.

“In the subtle bodies lies the real cause
of the disease. We are heirs of our past
actions, both good and bad. Karma
or ‘the destiny invoice created for
ourselves’ is printed in the causal body.
These records flow into other bodies
and end up determining the balance
or imbalance of the vital and physical
fields.”
(Medicina do Além, Fabio Alessio Romano Dionisi,
extracted from Dr. Marlene Nobre’s work, page 279)

(Medicina do Além, Fabio Alessio Romano Dionisi,
transcrito da obra da Dra. Marlene Nobre, pág. 279)
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Papilomatose laríngea
infantil

Laryngeal papillomatosis
in children

Esta patologia popularmente conhecida como

This

pathology popularly known as “throat
warts” are characterized by benign tumors of the
larynx in children and adolescents up to 14 years of
age, but in adulthood, may be more aggressive.

“verrugas da garganta”, são caracterizadas por tumores benignos da laringe, nas crianças e adolescentes
até os 14 anos de idade, e a partir daí, na fase adulta,
podem ser mais agressivos.

These lesions, polyps or nodules, are mostly
caused by the HPV virus (Human Papillomavirus),
causing hoarseness that can later develop into
respiratory difficulties, which in the most serious
cases can lead to death.

Estas lesões, pólipos ou nódulos, são na sua
maioria, causadas pelo vírus HPV (papilomavírus humano), causando rouquidão que posteriormente podem evoluir para dificuldades respiratórias, que nos
casos mais graves, levam ao óbito.

Contamination by this virus has not yet been
fully elucidated, but in some cases occurred during
labor in mothers with genital HPV.

A contaminação por este vírus ainda não foi totalmente esclarecida, mas em alguns casos ocorreu
durante o parto, em mães portadoras do HPV genital.

When recurring, several surgeries may be
necessary, and a physician should always be consulted
for diagnosis, guidance and therapeutic intervention.

Quando recorrente, podem ser necessárias várias cirurgias, e um médico deve ser sempre consultado para o diagnóstico, orientação e intervenção
terapêutica.

Approach of Dr. Hermann Koltz
Point the Atlantean power rod (Orange colour),
several times on the throat region, then on the left leg
of the patient, draw a vertical line from the talus bone
(prominent inner part of the foot) to the sole’s line of
the same foot, search a sore point in these area and
repeat the procedure described before pointing the
power rod.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Apontar o Bastão Atlante, usando a cor laranja,
várias vezes na região da garganta, posteriormente,
na perna esquerda do paciente, traçar uma linha vertical do osso Tálus (parte proeminente interna do pé)
até a linha da planta do pé, procurar nesta área um
ponto de dor e aplicar novamente o Bastão Atlante
repetindo o procedimento descrito anteriormente.
Exame das cordas vocais
Vocal cords examination

Resultados do exame
Results of the exams

Cordas vocais normais Traquéia
Normal vocal cords
Trachea

Úlcera de contato
Contact ulcer

Pólipo
Polyp

Paralesia unilateral
unilateral paralysis

Nódulos
Nodules

Paralisia bilateral
Bilateral paralysis

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=papiloma+laringeo&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih0I6ui
sXLAhUJTJAKHY4gAE8Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=9Qvj5J-qJ06vCM%3A
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“Desde que sob a Lei Cármica
“a colheita é de acordo com a
semeadura”, os espíritos que se
descuidam de viver de modo positivo
e confiantes nos objetivos espirituais
superiores produzem em si mesmos
estados negativos, que futuramente
hão de oferecer melhor repasto para
a procriação de germes e consequente
enfermidade”.

“Under The Law of Karma “According
to the seed sown will be the harvest”,
the spirits who neglect to live in a
positive way and are confident in the
higher spiritual goals produce within
themselves negative states of mind,
which in the future will offer a better
“pasture” for the procreation of germs
and consequent diseases.“
Fisiologia da Alma, Ramatis, psychographed by
Hercílio Maes, Page 262)

(Fisiologia da Alma, Ramatis, obra psicografada por
Hercílio Maes, pág. 262)
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Cervicalgia

Neck Strain

cervicalgia ou “dor na nuca” pode apresentar
várias causas, como por exemplo: contratura muscular, má postura, irradiações de dores de cabeça (enxaquecas), lesão em chicote (proveniente de acidente automobilístico, por exemplo), movimentos bruscos do pescoço, longa permanência em uma posição,
esforços repetitivos da musculatura do pescoço, traumatismos e hérnia de disco cervical. Esta última será
a abordagem do procedimento energético descrito
abaixo.

eck pain or Stiffness, may have various causes,
such as: muscle contracture, poor posture, radiation
headaches (migraines), injury due to a sudden jerking
of the head (whiplash) , car accidents, staying too long
in one position, repetitive strain of the neck muscles
or cervical disc herniation.

A

N

The procedure below will consider the treatment
for cervical disc herniation.
The evaluation and clinical diagnosis of a
neurologist and an orthopedist is always necessary
and may include imaging tests. In severe cases, a
surgery may be indicated.

A avaliação e diagnóstico clínico de um neurologista e um ortopedista é sempre necessária e pode
incluir exames de imagem. Nos casos graves, o tratamento pode ter indicação cirúrgica.

Approach of Dr. Hermann Koltz
From the base of the neck with the thumbs and
index fingers united forming a triangle, place both
hands in the cervical region (neck) and move them
down, keeping your hands in this position until the
base of the cervical zone. Then move both thumbs
horizontally towards the shoulder blades and finally
move them up until they join again at the top forming
a triangle. Repeat this procedure twice.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
A partir da base da nuca, com os polegares e
os indicadores unidos, de modo a formar um triângulo com a junção desses dedos, postar as mãos na
região cervical e descer, mantendo as mãos nesta posição, por cerca de um palmo de cima para baixo
da coluna vertebral, até a base da cervical. Depois,
deslocar os dois polegares na horizontal até próxima
das escápulas e subir os dois polegares unindo-os,
novamente, até a posição inicial formando dois triângulos. Posteriormente, com os quatro dedos da mão
esquerda, procurar uma posição de forma que estes
dedos busquem ficar embaixo da escápula direita do
paciente, de modo a que os dedos entrem um pouco
por baixo, afastando-a, sem, no entanto, puxá-la para
fora. O intuito é o de apenas propiciar um ligeiro descolamento.

Subsequently, with the four fingers of your
left hand, place the fingers just under the patient’s
scapula (right side), causing a slight displacement.

Hérnia de disco
Herniated disc

Raiz comprimida
Compressed nerve root
Imagm/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+hernia+de+disco+cervical&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ved=0ahUKEwjAqo3qktLMAhWGiJAKHUe2CSIQ7AkIPA#imgrc=UiDY-tXMQ7kdrM%3ª
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“Todo trabalho terapêutico que não
consiga ver no homem um ser integral,
conjunto de espírito e matéria, numa
visão universal, oferece somente
paliativos ao homem que brevemente
retornará ao seu estado doentio.
... Sendo, toda doença de cunho
eminentemente espiritual, há e deve
sempre haver um tratamento neste
sentido, para fixação dos recursos
oferecidos em outras áreas de
tratamento.”

“Every therapeutic work that can
not see the man as a whole, a set
composed of mind and matter, with a
universal vision, offers only palliative
care to the those who will return
quickly to their unhealthy state of
mind.
... Being, all diseases eminently
spiritual, a treament should always be
done in this regard, to fix the offered
resources in other areas of treatment. “
(O Homem Sadio, Joseph Gleber, psychographed by
Roberto Lúcio V. Souza, Page 90)

(O Homem Sadio, Joseph Gleber, psicografado por
Roberto Lúcio V. Souza, pág. 90)
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Capítulo 3 / Chapter 3

Membros Superiores
rios:

Upper Limbs

No braço encontramos três chakras secundá-

arm:

O Chakra do ombro está relacionado com as
energias Yang (ombro direito) e Yin (ombro esquerdo). Estas energias na filosofia oriental são complementares, a Yang, é o princípio ativo, masculino,
diurno, luminoso e quente; a Yin é o princípio passivo, feminino, noturno, escuro e frio. A energia Yang
é ascendente e a Yin descendente. As pessoas com
este chakra em desarmonia tem dificuldade para se
adaptar as mudanças e movimentos e normalmente
não são flexíveis.

There are three secondary chakras along our

The Shoulder chakra is related to the energies
Yang (right shoulder) and Yin (left shoulder). These
energies in the oriental philosophy are complementary,
the Yang, is the active principle, masculine, diurnal,
luminous and warm; Yin is the passive principle,
feminine, nocturnal, dark and cold. Yang energy is
ascending and Yin is descending. People with this
chakra in disharmony have difficulty adapting to
changes and movements and are usually not flexible.
The Elbow chakra has a close connection with
“joy,” and should be stimulated in sad and apathetic
people. In relationships this chakra when balanced
facilitates the acceptance of the other and the setting
of limits.

O Chakra do cotovelo tem íntima ligação com
a “alegria”, e deve ser estimulado em pessoas tristes
e apáticas. Nos relacionamentos este chakra quando
equilibrado facilita a aceitação do outro e a colocação de limites.

The Hands chakra, in various philosophical and
religious approaches, has great importance in the
transmission of energy, techniques of energization,
and imposition of the hands (Reiki, Johrei, and
others). Located in the center of the palms, it can be
stimulated when we rub the palms of each other, and
this energy can be perceived in various ways, such as:
heat, itching or tingling. In the transmission of energy
the intention and the thought are fundamental in the
result that one wants to achieve, and some care must
be taken after the procedure, like washing the hands
in running water, letting the water drain to disconnect
of harmful energies.

O Chakras das mãos em várias abordagens
filósoficas e religiosas, tem grande importância na
transmissão de energia, técnicas de energização, e
imposição das mãos (Reiki, Johrei, e outras). Localizado no centro das palmas das mãos, pode ser estimulado quando esfregamos as palmas das mãos uma
na outra, e esta energia pode ser percebida de várias
formas, como: calor, comichão ou formigamento. Na
transmissão de energia a intenção e o pensamento
são fundamentais no resultado que se quer alcançar,
e alguns cuidados devem ser tomados após o procedimento, como lavar as mãos em água corrente,
deixando a água escorrer paras se desconectar de
energias nocivas.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=chakras+secund%C3%A1rios&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiP4Y6l2cDLAhVI5iYKHc78BNMQ_AUIBigB#imgrc=1HDVon8bHTBi-M%3ª
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“Quando os espíritos terapeutas
examinam diretamente o períspirito
dos encarnados, em vez de fazê-lo
no espelho fluídico, a distância, eles
também podem avaliar o tom vital
e a resistência dos órgãos físicos do
homem, segundo seja o diâmetro, a
transparência, o colorido e a dinâmica
dos “chakras” que, embora situados
no duplo etérico, ficam à altura dos
principais plexos nervosos. Através
desses “chakras”, fluem do organismo
carnal, para o períspirito, os diversos
tipos de energias sutilíssimas,
casadas ao éter físico, aos elementos
magnéticos procedentes do Sol ou
emanados do seio da Terra e também
dos fluidos provindos da aura astral
dos orbes mais próximos. Em sentido
inverso, o períspirito utiliza-se desses
mesmos centros de força do duplo
etérico, para também alimentar
o corpo físico com as energias
superiores, que convergem pelo centro
coronário, a fim de sublimá-la na sua
espécie humana. “

“When therapists spirits directly
examine the perispirit of the
incarnated, instead of doing it in the
fluidic mirror, by distance, they can also
evaluate the vital tone and strength of
the physical organs of a man, as the
diameter, transparency, colorful and
the dynamic of the power centers a.k.a.
“Chakras” which, although located in
the Etheric body, they are close to the
major nerve plexus. Through these
“Chakras” flow from the fleshly body to
the perispirit, the various types of very
subtle energies, along to the etheric
body, magnetic elements coming from
the Sun, from the Earth’s core and also
from the astral aura fluids of closer
orbs.On the other hand, the perispirit
runs to that using these same power
centers of the etheric body to feed also
the physical body with High energies,
which flows into the head center
in order to sublimate them in their
human species. “
(Mediunidade Cura, Ramatis, psychographed by
Hercílio Maes, Page 148)

(Mediunidade Cura, Ramatis, obra psicografada por
Hercílio Maes, pág. 148)

60

Dor nas extremidades
(mãos e/ou pés)

Extremities Pain
(hands and/or feet)
I

S

f there is no other well-defined cause, this may
be a referred pain caused by Cancer in the genitals
or the lower abdomen. Cancer is characterized by
uncontrolled cell growth, which depending on the type
can be very aggressive, invading tissues and organs,
spreading to other parts of the body (metastasis),
forming malignant tumors or malignancies. Cancer
can have both external and internal causes, or
both. External relate to the environmental factors
(pollution), bad habits (smoking, drinking and others)
and internal that usually are of genetic origin. A
medical oncologist should always be consulted for
diagnosis and treatment.

e não houver outra causa bem definida, esta
pode ser uma dor referida provocada por Câncer nos
órgãos genitais ou no baixo ventre. O Câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado das células,
que dependendo do tipo podem ser muito agressivos, invadindo tecidos e órgãos, espalhando-se para
outras regiões do corpo (metástase), formando tumores malignos ou neoplasias malignas. O Câncer pode
ter tanto causas externas como internas, ou ambas.
As externas estão relacionadas com fatores do meio-ambiente (poluição), e hábitos (tabagismo, e outros),
costumes (alimentação, etc.), e as internas que normalmente são de origem genética. Um médico oncologista deve ser sempre consultado para o diagnóstico
e tratamento.

Approach of Dr. Hermann Koltz
We should work on the patient’s ends (hands or
feet), where pain is present. To do this we must search
the entire edge of the hands or feet (where the patient
reported the pain) with the middle finger tapping on
each point of the edge. Repeat the procedure until
the patient reports pain relief.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
O alívio da dor se dará trabalhando as extremidades do paciente (mãos ou pés) onde a dor estiver
presente. Para tal deve-se percorrer toda a borda das
mãos ou pés (onde o paciente referir a dor) com o
dedo médio batendo levemente em cada ponto da
borda. O procedimento deve ser repetido até o paciente relatar alívio da dor.

Células normais formam
tecidos e orgãos /
Normal cells build
tissues and organs

Divisão celular - células normais crescem
se reproduzem, duplicam o DNA e morrem. /
Cell division - normal cells grow, reproduce,
duplicate the DNA and die.

Câncer - celulas mutadas invadem
outros tecidos e orgãos. /

Célula Mutada - célula
normal que pode ter o DNA
alterado /
Modified Cell - normal cell
with the DNA modified.

Reprodução celular - célula mutada pode se
dividir de maneira desordenada e dar origem
ao tumor.

Cancer - modified cells invade tissues and organs.

Cell Division - modified cell can be divided
without control and generate a tumor.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=celula+cancerosa&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwis
pdDr3MDLAhWRPB4KHb0aC98Q_AUIBigB#imgrc=JU5YBRDb0cS9VM%3A
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“Sabe-se que o câncer é menos pródigo
nos retardos mentais ou mentalmente
apáticos, isso comprovando o fato
de que o psiquismo permanece a
distância das aflições e desatinos
mentais conscientes ou deliberações
propositadas, também resulta da
falta da alimentação mórbida para o
desenvolvimento cancerígeno.
Podeis notar que o câncer é mais
frequente nos homens inquietos,
ansiosos, temperamentais, medrosos,
neurastênicos e hipocondríacos,
cujos estados mentais e emotivos
superexcitados, parecem acelerar o
esgotamento do tóxico psíquico para a
carne”.

“It is known that cancer is less lavish
in people mentally apathetic or with
mental disorders, proving that the
psyche remains away from mental
afflictions conscious blunders or
purposeful deliberations, also results
from the lack of morbid intake for the
cancer development.
You may notice that the cancer is more
common in restless, anxious, moody,
fearful, neurasthenic and hypochondric
people.
Their mental states of mind such
as emotional excitament, seem to
accelerate the exhaustion of the psychic
toxic into the body.“
(Fisiologia da Alma, Ramatis, psychographed by
Hercílio Maes, Page 318)

(Fisiologia da Alma, Ramatis, Obra psicografada
por Hercílio Maes, pág. 318)
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Tendinite

Tendinitis

tendinite é a inflamação de um ou mais tendões, uma estrutura fibrosa que liga o músculo ao
osso e que permite a realização de movimento articular. Esta inflamação pode surgir através do excesso
de movimentos repetitivos (LER – Lesão por Esforço
Repetitivo), como por exemplo, a utilização em demasia do mouse do computador.

endinitis or Tendonitis, is an inflammation or
irrittation of one or more tendons, a fibrous structure
that connects the muscle to the bone and allows the
joint to move. The condition is commonly caused by
repetition of a particular movement over time; causing
which it is called the Repetitive Motion Syndrome
(RMS). Example: excessive use of a computer mouse.

Os sintomas da tendinite são variados e incluem
dor, inchaço, dificuldade de movimento, e diminuição da força muscular.

Symptoms are varied and include pain, swelling,
aches when moving, and decreased muscle strength.

A

T

The treatment of inflammation will depend on
the severity of the case and a rheumatologist should
be consulted, noting that this process may also occur
in other regions of the body.

O tratamento da inflamação irá depender da
gravidade do caso e um médico reumatologista deve
ser consultado, lembrando que este processo pode
ocorrer em outras regiões do corpo.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr.Hermann Koltz

On the affected arm look for a point of depression
in the wrist ,between The Ulna and Radio bone (See
figure), and another point just below the Clavicle
(Collar bone). With the patient’s arm stretched, press
firmly these two points. Then, rotate a couple of
times, the wrist affected by the inflammation.

No braço afetado procurar um ponto de depressão no punho (entre a Ulna e o Rádio) na região do
Carpo, e outro ponto logo abaixo da clavícula, e com
o braço do paciente esticado, pressionar estes dois
pontos, e posteriormente fazer movimentos de rotação do punho que apresenta a tendinite.

Úmero /
Humerus

Rádio / Radius

Ulna /
Ulna
Carpo /
Carpal

Tendão Inflamado /
Inflamed Tendon
Tabaqueira Anatômica /
Extensor Retinaculum

Iamgem/Image:https://www.google.com.br/search?q=tendinite&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjl6Pvz4cDL
AhXFlB4KHVFND6kQ_AUIBigB#imgrc=TBGndmB5o6gptM%3A
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“Muitíssimas vezes, tanto o médico
quanto o médium de cura, e mesmo
os seres extrafísicos que atuam através
de ambos, não têm condições de fazer
o que o paciente procura ou deseja,
que é promover a plena recuperação
da saúde. Muitos os procuram já
tão desgastados e com a saúde
comprometida a tal ponto que não há
muito mais a fazer do que amparar,
acolher e consolar. ”

“Very often, the doctor and the healing
medium, or even some extraphysical
beings that work through both, cannot
afford to acomplish the patient’s
demand or desire, which is to promote
the full recovery of Health. Many of
them, come so worn and with Health
so compromised, that the only thing
they can do is to protect, welcome and
comfort them. “
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, Page 94)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo espírito Joseph Gleber, pag. 94)
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Capítulo 4 / Chapter 4

Abdome e Sistema
de Reprodução

Abdome and Reproductive
System

No baixo ventre estão localizados o 1° Chakra

In

the lower abdomen are located the 1st
Chakra (Basic) and the 2nd chakra (Sexual)

(Básico) e o 2° chakra (Sexual).

O primeiro chakra (básico) situado entre os genitais e o ânus, identifica-se com a cor vermelha, e
rege as glândulas supra-renais que são de importância capital para manter a homeostase (equilíbrio do
meio interno) do organismo quando este é submetido a estresse, tensão emocional, infecções, e outras
agressões. Está ligado a vontade de viver, a energia
física, ao instinto de sobrevivência, sendo a ancoragem com a Terra, e todos os seus aspectos materiais
(alimento, ar, água, recursos econômicos, trabalho).
Em termos espíritas está relacionado com o corpo vital ou etérico.

The first chakra (basic) is located between the
genitals and the anus identifies with the red color,
and governs the adrenal glands that are of paramount
importance to maintain the body’s homeostasis
(internal balance) when it is gets stress, emotional
tension, infections, and other aggressions. It is linked
to the will to live, the physical energy, the instinct
for survival, being the anchorage with the Earth, and
all its material aspects (food, air, water, economic
resources, work). In Spiritist terms it is related to the
vital or etheric body.
The second chakra (Sexual) is located about
seven centimeters below the navel, identifies with
the orange color, and governs the sciatic nerve, the
testicles in men, and the ovaries in women, hence
their importance for fertility and sexual issues . It
is related to the external control of power, in the
economic, sexual, social, and relationships field. The
Spiritist Doctrine says that, when balanced it vitalizes
the etheric double, and when devitalized can be
affected by “vampirism” in cases of obsession.

O segundo chakra (sexual) situado cerca de
sete centímetros abaixo do umbigo, identifica-se com
a cor laranja, e rege o nervo ciático, os testículos nos
homens, e os ovários nas mulheres, daí sua importância para a fertilidade e as questões sexuais. Está relacionado com o controle externo de poder, no campo
econômico, sexual, social, e de relacionamentos. Na
abordagem espírita e em equilíbrio vitaliza o duplo
etérico, e desvitalizado pode ser afetado por “vampirismo” em casos de obsessão.

Chacra Coronário / Crown Chakra
Glândula Pineal / Pineal Gland

Chacra Frontal / Frontal Chakra
Glândula Pituitaria / Pituitary Gland

Chacra Laringeo / Throat Chakra
Glândula Paratireoide / Parathyroid Gland

Glândula Tireoide / Thyroid Gland

Chacra Cardíaco / Heart Chakra
Timo / Thymus Gland

Chacra Umbilical / Umbilical Chakra
Pâncreas / Pancreas
Ovários (Mulher) / Ovaries (Woman)
Chacra Sexual / Sexual Chakra
Testículos (Homem) / Testis (Man)

Chacra Básico / Basic Chakra
Glândulas Supra Renais / Adrenal Gland

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=chakras&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEgP
zP5sDLAhWHpR4KHeTuCrQQsAQIJw#tbm=isch&q=os+sete+chakras+do+corpo+humano&imgrc=r9fDqDZYEYBKpM%3A
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“Chakra Esplênico – Sua função é
extremamente importante para manter
o equilíbrio orgânico, já que está
relacionado à produção do plasma
sanguíneo, ao equilíbrio vital e à
distribuição dessas mesmas energias
vitais pelo corpo. Absorve a vitalidade
dos raios solares, transformando-a em
magnetismo, para nutrir tanto o duplo
etérico como os corpos espiritual e
físico... Quando se observa a atuação
de vampiros ou parasitas através deste
chakra, existe a necessidade urgente
da terapia espiritual, desligando-o do
encarnado, pois, durante o processo de
simbiose, pode a infeliz entidade levar
a sua vítima ao completo esgotamento
psicofísico, causando o desencarne; ou,
no caso de parasitas, poderá diminuirlhe a resistência orgânica, facilitando a
proliferação de vírus no organismo do
indivíduo.”
Obs.: Na Doutrina Espírita não é
considerado o Chakra Sexual (filosofia
iogue, logo abaixo do umbigo), e sim o
Chakra Esplênico que se localiza acima
do baço.
“Chakra Básico, Genésico ou
Fundamental – Aí se ligam espíritos
embrutecidos pelo uso irregular
das forças sexuais, aumentando as
sensações de prazer e mesmo de
insatisfação ou não da saciedade
sexual, em virtude do aumento artificial
da libido. É ainda através do Básico ou
Fundamental que tem ação os diversos
parasitas astrais, as larvas ou outras
criações mentais mórbidas, penetrando
e alastrando-se pela constituição
delicada do duplo etérico e atingindo
mais tarde o períspirito.”

“Splenic/Spleen Chakra – It maintains
the organic balance, since it is related
to the production of blood plasma, the
vital balance and the distribution of
these same vital energies thru the body.
It absorbs the vitality of the sun’s rays,
transforming it into magnetism and also
nourishing the etheric , the spiritual,
and the physical body ...
When observing actions of vampires or
parasites through this chakra,
the incarnated person needs to be
disconected from the entity urgently
because
during the process of symbiosis,
the unhappy entity take its victim to
complete psychophysical exhaustion,
or even to disincarnation; Or, in
the case of a parasite action, it may
decrease ithe body’s organic resistance,
facilitating the proliferation of viruses.”
Note: The Spiritist Doctrine does not
consider it as Sexual Chakra (The Yogi
philosophy, considers it just below the
navel), but as Splenic/Spleen Chakra,
that is located above the spleen.
“Basic/Root Chakra – it is the place
where brutalized spirits get connected
by irregular use of sexual forces,
increasing the sensations of pleasure, of
sexual dissatisfaction or satiation, due
to a fake increase of the libido.
It is also through the Basic/Root chakra
that many astral parasites, larvae or
other morbid mental creatures act,
penetrating and spreading through the
delicate constitution of the etheric body
and later on reaching the perispirit.“
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro, by the sprit of
Joseph Gleber, pages 102, 103 and 106)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro, pelo Espírito
Joseph Gleber, págs. 102, 103 e 106)
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Menopausa

Menopause

menopausa, que é antecedida pelo Climatério, caracteriza-se pelo fim das menstruações, que
em média ocorre dos 49 aos 51 anos, podendo em
alguns casos, dependendo do fator genético, ocorrer
aos 40 anos.

he menopause, also known as climateric is
characterized by the end of menstruation, which on
average occurs from 49 to 51 years of age, and in
some cases, depending on the genetic factor, may
occur around 40’s.

Os sintomas são variados e incluem fogachos
(sensações súbitas de ondas de calor pelo corpo,
particularmente na cabeça, face e peito), calafrios,
parestesias (sensações cutâneas desagradáveis), palpitações, mãos e pés frios, cefaléia, vertigem, ansiedade, irritabilidade, nervosismo, depressão, fadiga,
esquecimentos frequentes, falta de concentração,
ganho de peso, náuseas, flatulência, constipação, diárreias, artralgia (dor nas articulações), e mialgia (dor
nos músculos).

The symptoms are varied and include hot
flushes (sudden sensations of heat waves in the
body, particularly in the head, face and chest),
chills, paresthesias (unpleasant skin sensations),
palpitations, cold hands and feet, headaches,
dizziness, Nervousness, depression, fatigue, frequent
forgetfulness, lack of concentration, weight gain,
nausea, flatulence, constipation, diarrhea, arthralgia
(joint pain), and myalgia (muscle pain).
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Thus, it is necessary a medical care and
monitoring, many times through estrogen replacement
(hormones).

Assim, se faz necessário o atendimento e acompanhamento médico, muita das vezes através da reposição estrogênica (hormônios).

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr.Hermann Koltz

To relieve the discomfort of the menopause,
the patient in the lying down position should press
the middle inguinal region with the middle fingers,
and at the same time flex the legs bringing the knees
near the abdomen. After this flexion of the legs, you
must stretch them together quickly, becoming fully
stretched. This can trigger an acute or instant pain,
but soon after the full relief will come.

Para aliviar o mal-estar da menopausa, a própria paciente deitada deve pressionar a região média
inguinal com os dedos médios, e ao mesmo tempo
flexionar as pernas levando os joelhos próximo ao abdômen. Após esta flexão das pernas, deve esticá-las
juntas rapidamente, ficando totalmente esticadas.
Isto pode provocar dor aguda instantânea, mas logo
em seguida virá o alívio total.

Fisiologia do climatério / Menopause Symptoms
ele sadia / Pele doente / Aged
skin
Healthy skin

Fogachos / Hot flashes
Cefaleia / Headache
Depressão / Depression
Envelhecimento da pele e das mucosas /
Aging of the skin and mucous membranes
Aumento do naco cardiomuscular /
Increased cardiomuscular lobe

Artéria coronária /
Coronary artery

Diminuição da elasticidade dos ligamentos /
Decreased elasticity of ligaments
Perda de massa ossea (osteoporose) /
Bone mass loss (Osteoporosis)

Coluna / Spine

Osso sadio /
Healthy bone

Osso com osteoporose /
Bone with osteoporosis

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=MENOPAUSA&biw=1366&bih=620&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj8uLyh6sDLA
hWESSYKHQm_BK0Q_AUIBygC#tbm=isch&q=fisiologia+da+menopausa&imgrc=hloay7HG_SfRcM%3A
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“A oração é o mais eficiente antídoto
do vampirismo.
A prece não é movimento mecânico de
lábios, nem disco de fácil repetição no
aparelho da mente.
É vibração, energia, poder. A
criatura que ora, mobilizando as
próprias forças, realiza trabalhos de
inexprimível significação. Semelhante
estado psíquico descortina forças
ignoradas, revela a nossa origem divina
e coloca-nos em contato com as fontes
superiores. ”

“Prayer is the most effective antidote to
vampirism.
Prayer is not a mechanical movement
of the lips, or an easy repetition disc in
the mind set.
It is vibration, energy, power.
The prayer, activates his own strength,
performs inexplicable and meaningfull
works. Those similar mental states
reveal ignored forces and connect us to
the superior ones.”
(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of André Luiz, Page 66)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pág. 66)
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Dor Abdominal

Abdominal Pain

sta dor pode ter origem em órgãos e vísceras
da região abdominal ou decorrente de doenças gastrintestinais.

his pain can originate in organs and viscera
of the abdominal region or due to gastrointestinal
diseases.

A duração da dor, localização, se é súbita ou
crônica, o caráter da dor (queimação, cólica, etc.), e
o exame físico, são fatores que auxiliam o diagnóstico
médico, complementados por exames laboratoriais,
radiografias, e ulta-sonografias, que orientam o diagnóstico (por exemplo; obstrução intestinal, apendicite, peritonite, pancreatite) e permitem a condução e
tratamento médico.

The duration of pain, location, whether it is
sudden or chronic, the character of pain (burning,
colic, etc.), and physical examination are factors
that aid the medical diagnosis, complemented
by laboratory tests, radiographs, and ultrasound ,
Which guide diagnosis (eg intestinal obstruction,
appendicitis, peritonitis, pancreatitis) and allow for
medical management and treatment.

Abordagem do Dr.Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com os dedos anelar, médio e indicador, estimular o Baço-Pâncreas, batendo levemente toda a
região que vai do Baço (lado esquerdo do tronco,
logo abaixo das costelas) até o osso esterno (região
central do tronco um pouco abaixo da linha do coração). Estas batidas suaves, devem ser repetidas várias
vezes, e estes movimentos vão estimular o Baço que
vai irradiar energia para todo o organismo.

With the annular, middle and forefinger fingers,
stimulate the Pancreas Spleen, lightly tapping the
whole area from the Spleen (left side of the trunk, just
below the ribs) to the sternum (central region of the
trunk just below the line of the heart). These gentle
beats must be repeated several times, and these
movements will stimulate the Spleen that will radiate
energy to the whole organism.
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Glândula Parótida /
Parotid Gland
Glândula Sublingual /
Sublingual Gland

Esôfago /
Esophagus
Estômago /
Stomach

Fígado /
Liver

Baço /
Spleen

Vesicula Biliar /
Gallbladder
Duodeno /
Duodenum

Pâncreas /
Pancreas
Intestino Delgado /
Small Intestine

Intestino Grosso /
Large Intestine
Apêndice /
Appendix

Reto / Direct
Ânus / Anus

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=dor+abdominal&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwie3
NGI8MDLAhVDMyYKHfWZB_AQ_AUIBigB#tbm=isch&q=dor+abdominal+lado+esquerdo&imgdii=iJGp7XAnDnxeJM%3A%3BiJGp7XAnDnxeJM%3A%
3B_sQnG-47uPqOHM%3A&imgrc=iJGp7XAnDnxeJM%3A
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“Não podemos abandonar nossos
irmãos na carne, ao sabor das
circunstâncias, mormente quando
procuram a cooperação precisa através
da prece.
A oração, elevando o nível mental da
criatura confiante e crente no Divino
Poder, favorece o intercâmbio entre as
duas esferas e facilita nossa tarefa de
auxílio fraternal.
Imensos exércitos de trabalhadores
desencarnados se movimentam em
toda parte, em nome de Nosso Pai.
Em vista disto, meu irmão, o homem
de bem, encontrará depois da morte
do corpo, novos mundos de trabalho
que o esperam e onde desenvolverá,
infinitamente, o amor e a sabedoria, de
que possui os germens do coração.”

“We can not abandon our incarnated
brothers, to the circumstances,
especially when they seek help through
a prayer.
A prayer, elevates the mental level
of who believes in the Divine Power,
promotes exchanges between the two
spheres and facilitates our fraternal
task to help others.
Vast armies of disembodied workers
move everywhere in the name of Our
Father. Seeing this, my brother, a good
man, you’ll find after the death of his
body, new worlds to work waiting for
him and where he will develop an
endless love and wisdom,
that owes the seeds of the heart.“
(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of André Luiz, page 333)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pág. 333)
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Hemorróidas
e Fissuras Anais

Hemorrhoids
and Anal Fissures

emorroidas são veias inchadas, inflamadas e
doloridas localizadas na parte inferior do reto ou do
ânus. Elas tanto podem ser internas, quando ocorrem
apenas dentro do ânus ou na parte inicial do reto,
ou externas quando ocorrem na abertura anal,
projetando-se para fora do ânus.

emorrhoids are swollen, inflamed, and painful
veins located in the lower rectum or the anus. They
can either be internal, occur only inside the anus or
the initial part of the rectum, or external when they
occur in the anal opening, projecting out of the anus.

H

H

The anal fissure is a cleft or laceration in the
lining of the lower part of the anal canal. Most anal
fissures occur when bulky and hard stools excessively
distend the anal opening, and less frequently because
of prolonged diarrhea, inflammatory bowel disease,
or even a sexually transmitted disease involving the
anorectal area.

A fissura anal é uma fenda ou laceração no
revestimento da parte inferior do canal anal. A
maior parte das fissuras anais ocorrem quando
fezes volumosas e duras distendem excessivamente
a abertura anal, e menos frequentemente em
decorrência de diarreias prolongadas, doença
inflamatória intestinal, ou ainda de uma doença
sexualmente transmitida envolvendo a área ano-retal.

Both hemorrhoids and anal fissures cause
bleeding and pain after defecation, and require
medical diagnosis and treatment.

Tanto as hemorroidas como as fissuras anais
causam sangramento e dor após a defecção, e
necessitam de diagnóstico e tratamento médico.

Approach of Dr. Hermann Koltz
For men: with the patient lying in the supine
position (abdomen up), with the ring, middle fingers
and left hand index finger look for the prostate point
on the left leg in the calcaneus bone.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Para os homens: com o paciente deitado em
decúbito dorsal (abdômen para cima), com os dedos
anelar, médio e indicador da mão esquerda procurar
o ponto da próstata na perna esquerda, no osso
calcâneo.

With the ring, middle and index fingers of the
right hand, search for the center of the groin on
the left side, and strike with moderate energy these
regions (anterior tibial muscle and groin).

Com os dedos anelar, médio e indicador da
mão direita, procurar o centro da virilha do lado
esquerdo, e percutir com energia moderada estas
regiões (músculo tibial anterior e virilha).

Hemorróidias internas /
Internal Hemorrhoids

Hemorróidas externas /
External Hemorrhoids
Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=hemorroidas&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS0IHx
8sDLAhXBQyYKHYADDloQ_AUIBigB
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“Assim como o corpo físico pode
ingerir alimentos venenosos que
lhe intoxicam os tecidos, também o
organismo perispiritual pode absorver
elementos de degradação que lhe
corroem os centros de força, com
reflexos sobre as células materiais. Se a
mente da criatura encarnada ainda não
atingiu a disciplina das emoções, se
alimenta paixões que a desarmonizam
com a realidade, pode a qualquer
momento, intoxicar-se com as emissões
mentais daqueles com que convive e
que se encontram no mesmo estado de
desequilíbrio.”

“Just as the physical body can ingest
poisonous foods and intoxicate it
tissues, also the perispiritual body can
absorb degradation elements that can
destroy the power centers reflecting on
the material cells.
If the mind of an incarnate person
has not learnt how to discipline it
emotions, it can be fed by passions
that unbalance the sense of reality and
can be intoxicated easily with mental
emissions from those around him who
are in the same state of imbalance. “
(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of André Luiz, Page 325)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pág. 325)
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Hemorróidas
e Fissuras Anais

Hemorrhoids
and Anal Fissures

Para as mulheres: com a paciente também em
decúbito dorsal (abdômen para cima), com os dedos
anelar, médio e indicador da mão esquerda, procurar
uma região de dor no músculo tibial anterior.

For women: with the patient also in the supine
position (abdomen up), with the ring, middle, and
left hand index fingers, search for a tender region in
the anterior tibial muscle:

Com os dedos anelar, médio e indicador da mão
direita, procurar o centro da virilha esquerda e percutir estas regiões (músculo tibial anterior e virilha), com
energia moderada.

With the middle, ring, and index finger of the
right hand, search for the center of the left groin and
tap these regions (anterior tibial muscle and groin)
with moderate energy.

(continuação)

(continuation)

Útero / Uterus
Próstata / Prostate

Testículo / Testicle
Ovário / Ovary

Vagina / Vagina
Pênis / Penis

Tibial anterior /
Tibialis anterior

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=PONTO+DA+P
ROSTATA+NO+OSSO+CALCANEO&biw=1366&bih=620&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiw97z788DLAhWMRyYKHf85AV
EQ_AUIBigB#imgrc=3jalan17-zf8EM%3A

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=musculo+tibial+a
nterior&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sq
i=2&ved=0ahUKEwiN3eK99MDLAhUBNiYKHSzXAQMQsAQIGw#imgrc
=i4nxHqmgn25NW
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“A água fluidificada mobiliza
positivamente os 71% de água do
nosso organismo. Nossa água corporal
beneficiada permitirá produção de
sangue e de hormônios de melhor
qualidade e equilíbrio. Como é
também proposto pela homeopatia, a
água fluídica interfere beneficamente
na integralidade dos seres humanos;
mas pode e deve ser administrada a
animaizinhos necessitados também,
com apreciáveis efeitos gerais.”

“The Fluidic water positively mobilizes
71% of water of our body and, when
energized, will improve the quality of
the blood production also the balance
of the hormones. Like the Homeopathy
says, the fluidic water affects, in a
positive way, the integrity of human
beings; but it also can and should be
administered to animals in need, with
positive overall results.”
(Curar a Vida, Aspectos mediúnicos,
Regis de Morais, Page 161)

(Curar a Vida, Aspectos mediúnicos,
Regis de Morais, pág. 161)
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Próstata

Prostate Pathologies

próstata é uma glândula do sistema genital
masculino, do tamanho de uma castanha, cujo peso
no homem jovem é de aproximadamente 20g e tem
a função de produzir o líquido espermático que serve
de veículo para os espermatozoides chegarem até o
óvulo.

he prostate is a gland of the male genital
system, the size of a chestnut, whose weight in the
young man is approximately 20g and has the function
of producing the sperm liquid that serves as a vehicle
for the sperm to reach the egg.
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With aging, the prostate enlarges in size and
weight, but if this growth is abnormal, it can indicate
pathologies like Benign Prostatic Hyperplasia (BPH or
BEP) and Prostate Cancer.

Com o avanço da idade, a próstata aumenta de
tamanho e peso, mas se este crescimento for anormal, pode indicar patologias como a Hiperplasia
Prostática Benigna (HPB) e Câncer de Próstata.

While BPH is a benign lesion that does not
present serious complications, in case of cancer,
prostate cells grow disorderly invading neighboring
tissues, causing a malignant process.

Enquanto a HPB é uma lesão benigna que não
apresenta complicações graves, no câncer, as células
da próstata crescem de forma desordenada invadindo tecidos vizinhos, sendo este um processo maligno.

Prostate disorders can be diagnosed by a rectal
exam and a blood test called Prostate Specific Antigen
(PSA).

As patologias da próstata podem ser diagnosticadas pelo exame retal e o exame de sangue do Antígeno Prostático Específico (PSA).

Regardless of the appearance of symptoms, a
doctor should always be consulted.

Independentemente do aparecimento de sintomas, um médico deve ser sempre consultado.

Approach of Dr.Hermann Koltz.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz .

Search the region of the prostate in the calcaneus
of the left leg on the inner side of the foot (See picture
below), and with the middle finger search a tender
point. Then start pressing the point with moderate
strokes. After that, make clockwise circles with the
middle finger in the same region. This point has a
direct energetic connection with the prostate. Before
bedtime, place a slice of onion with a adhesive plaster
in the area.

Deve-se procurar a região da próstata no osso
calcâneo da perna esquerda, no lado interno do pé,
como indicado no desenho abaixo, e com o dedo
médio procurar o ponto desta região que esteja dolorido, em seguida, com uma pressão moderada estimular este ponto. Em seguida, fazer, como o mesmo
dedo um movimento no local no sentido horário, algumas vezes. Este ponto tem uma ligação energética
direta com a próstata. À noite, antes de dormir, cortar
uma fatia de cebola e com uma gaze prendê-la nesta
região.

Útero / Uterus
Próstata / Prostate

Vagina / Vagina
Pênis / Penis

Testículo / Testicle
Ovário / Ovary

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=ponto+da+prostata+no+pe&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wi9w_HnsMXLAhXECpAKHbMcB3cQ_AUIBigB#imgrc=K1QtJV1RKdtz-M%3A
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“A insegurança e a solidão desvitalizam
progressivamente o sistema energético
de defesa, abrindo os chakras às mais
diversas agressões predatórias astrais
de bactérias, vírus e micro-organismos
capazes de adoecer o corpo físico. A
energia demandada pela insegurança
é uma usina de forças catalizadoras,
isto é, ela atrai as chamadas forças
invasoras ambientais, fragilizando a
saúde física e energética. ”

“Insecurity and solitude devitalize
gradually the energetic defense system,
opening the chakras to several astral
predatory attacks of bacteria, viruses
and micro-organisms that are able to
sicken the physical body.The energy
demanded by the insecurity is a
powerhouse of catalyst forces, that also
attracts environmental invading forces,
weakening the Health in the physical
and energetic fields.

(Emoções que Curam, Wanderley Oliveira,
pelo Espírito Ermance Dufaux, pág.93)

(Emoções que Curam, Wanderley Oliveira,
by the spirit of Ermance Dufaux, Page 93)
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Câncer do Pâncreas

Pancreatic Cancer

pâncreas é uma glândula do aparelho digestivo e endócrino, com cerca de 15 cm de extensão,
localizada na parte superior esquerda do abdome
e atrás do estômago. É responsável pela produção
de enzimas, que atuam na digestão dos alimentos,
e pela insulina que é o hormônio responsável pela
diminuição do nível de glicose (açúcar) no sangue.
Devido a sua localização e ausência de sinais específicos é difícil o seu diagnóstico precoce e na maior
parte dos casos a doença só é diagnosticada em fase
avançada, com alta taxa de mortalidade, sendo tratada de forma paliativa. Entre os sinais mais comuns
estão: dores nas costas ou no abdome, perda de apetite e peso, fraqueza, diarreia e tontura, icterícia (cor
amarela na pele, membranas mucosas ou olhos), urina escura, diabetes e fezes de cor clara, que devem
ser pesquisados através de exames laboratoriais e de
imagem e biópsia do tecido, pois podem ser sintomas
de outras doenças. O tratamento é feito através de
radioterapia, quimioterapia e cirurgia, sempre sob a
responsabilidade de um médico oncologista.

he pancreas is a gland of the digestive and
endocrine tract, about 15 cm long, located in the upper
left part of the abdomen and behind the stomach. It
is responsible for the production of enzymes, which
act in the digestion of food, and insulin that is the
hormone responsible for the decrease of the level of
glucose (sugar) in the blood. Due to its location and
absence of specific signs, it is difficult to diagnose it
early and in most cases the disease is only diagnosed
at an advanced stage, with a high mortality rate,
being treated palliatively. Common signs include:
back or abdominal pain, loss of appetite and weight,
weakness, diarrhea and dizziness, Jaundice/Icterus
(yellowing of the skin and mucous membranes or
eyes), dark urine, diabetes, and light-colored stools.
It should be investigated through laboratory tests
and imaging and biopsy of the tissue, as they may be
symptoms of other diseases. The treatment is done
through radiotherapy, chemotherapy and surgery,
always under the responsibility of an Oncologist.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

With the middle, ring and index fingers, press
the region just below the last left rib to the center of
the sternum (the vertical bone of the breast), forming
an inclined line (from the left side of the thorax below
the rib to the center of the sternum bone). Repeat this
procedure several times (can be done by the patient).
Such procedure will stimulate the pancreas and all
other organs of this region. After the percussion, with
the patient with the head tilted as far as possible
out of the bed, use the Atlantean power rod (yellow
color) for at least 20 seconds, at the point above the
lips in the central area of the
 nostril (between the
nasal wings) .

O

T

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com os dedos anelar, médio e indicador percutir a região logo abaixo da última costela esquerda até o centro do esterno (osso vertical do peito),
formando uma linha inclinada (do lado esquerdo do
tórax, abaixo da costela, até o centro no osso esterno), repetindo esta percussão várias vezes (pode ser
feito pelo paciente). Tal procedimento irá estimular o
pâncreas e todos os outros órgãos desta região. Após
a percussão, com o paciente com a cabeça inclinada
o máximo possível para fora da cama, usar o Bastão
Atlante (cor amarela), por no mínimo 20 segundos,
no ponto acima dos lábios na área central da narina
(entre as asas nasais).

Pâncreas / Pancreas

eno /
Duod num
e
Duod

Câncer / Cancer

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=cancer+de+pancreas&biw=1093&bih=530&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKE
wiZ1anYne_QAhWDQpAKHWJSA2oQ_AUIBigB#imgrc=ZeHmMY2zsxi8eM%3A
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“As toxinas psíquicas, durante a
purificação espiritual, convergem
para os tecidos, órgãos ou regiões do
corpo; mas insistimos em explicar que
esse expurgo deletério, processado
do períspirito para a carne, produz as
manifestações enfermiças de acordo
com a maior ou menor resistência
biológica do enfermo. Entretanto, os
técnicos do Espaço podem acelerar
ou reduzir o descenso dos fluidos
mórbidos, podendo também transferilos para serem expurgados na
existência seguinte ou então serem
absorvidos nos “charcos” do Além, se
assim for de conveniência educativa
para o espírito em prova. De qualquer
modo, a provação será condicionada
ao velho provérbio de que
“Deus não dá um fardo ou uma cruz
superior às forças de quem tem de
carregá-la”.

“Psychic toxins during a spirit
purification converge to body tissues,
organs or body regions; but we insist
on explaining that this purging process
happens first in the perispirit and then
moves to the Physical body, produces
sick manifestations depending on the
biological resistance of the patient.
However, Space technicians can
accelerate or reduce the morbid fluids
outflow and can transfer them to be
purged in the next existence or else
be absorbed in the “swamp” of the
“Beyond”, if it will be educational and
convenient for the spirit in evidence.
In any case, the approbation will be
conditioned to the old saying that
“God never gives us more than
we can bear”.
(Mediunidade de Cura, Ramatis, psycographed by
Hercílio Maes, Page 49)

(Mediunidade de Cura, Ramatis, obra psicografada
por Hercílio Maes, pág. 49)
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Capítulo 5 / Chapter 5

Membros Inferiores

Lower Limbs

O
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s chakras dos joelhos fazem a captação e
trabalho da entrada de energia no corpo que vem da
terra (telúrica), regulando sua intensidade e encaminhando para o primeiro chacra, onde será necessária
para agir sobre as questões materiais da vida. A parte anterior deste chakra relaciona-se também com a
energia espiritual.

he Knee Chakra do the capturing and working
of the entrance of energy in the body that comes from
the earth (telluric), regulating its intensity and directing
to the first chakra, where it will be necessary to act on
the material questions of the life. The anterior part of
this chakra is also related to spiritual energy.
The Ankle chakra, by analogy with the ankle
itself that allows a 360 degree movement, is related
to the adaptation to new situations and changes in the
day to day, regulating the ability to act with flexibility.

Os chakra dos tornozelos por analogia com o
próprio tornozelo que permite uma movimentação
de 360 graus, estão relacionados com a adaptação à
situações novas e mudanças no dia a dia, regendo a
capacidade de agir com flexibilidade.

The Feet chakras are situated on the soles of the
feet, and in the region where all the organs of the body
are represented by reflexology with their respective
nerve endings, so they influence the whole organism
when they receive the telluric energy coming from the
earth, that together with the Cosmic energy, which
comes from above and which are captured by the
seventh chakra, are fundamental to the maintenance
of life. The excesses of these energies are discharged
or harmonized when one walks barefoot along the
beach, on soil or on the grass.

Os chakras dos pés estão situados nas solas
dos pés, e na região onde são representados todos
os órgãos do corpo pela reflexologia com as suas
respectivas terminações nervosas, assim influenciam
todo o organismo quando recebem a energia telúrica
proveniente da terra, que juntamente com a energia
cósmica, que vem de cima e que são captadas pelo
sétimo chakra, são fundamentais para a manutenção
da vida. Os excessos destas energias são descarregados ou harmonizadas quando se caminha descalço
pela faixa da areia onde quebra a arrebentação do
mar, pela terra ou pela grama.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+chakras+das+pernas&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwiK_I3CycXLAhXJj5AKHaS_BdwQsAQIGw#imgrc=DaXhbsnKWhB-EM%3A
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“A Saúde não existe onde prolifera a
maldade. Nós temos sete centros de
força altamente conjugados com os
nossos pensamentos, palavras e atos.
Eles são regidos por determinadas
leis espirituais, de maneira que os
colocamos em elevada vibração pela
maneira correta que vivemos e quase
sem movimentos, quando escolhemos
o caminho do mal, onde comanda a
ignorância do programa de Deus.
O Cristo veio ajudar-nos a salvar a
nós mesmos, traçando caminhos e
delineando roteiros para que tudo em
nosso corpo se reflita na harmonia
do universo e para que a saúde seja
o nosso prêmio por todos os esforços
comandados pela sabedoria.”

“Health does not exist where
proliferates evil deeds. We have seven
power centers highly combined with
our thoughts, words and deeds. They
are governed by certain spiritual laws,
so we put them to vibrate according to
the way we live and almost motionless,
when we choose the path of evil, which
leads to ignorance of God’s program.
Christ came to help us save ourselves,
tracing paths and outlining roadmaps
so that everything in your body is
reflected in the harmony of the
universe and that health is our reward
for all the efforts led by wisdom.”
(Saúde, Miramez, psycographed by
João Nunes Maia, Page 122)

(Saúde, Miramez, psicografia de
João Nunes Maia, pág. 122)
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Dor no joelho

Knee Pain

joelho é a maior articulação do corpo humano cuja função principal é absorver e amortecer os
impactos dos pés no solo, e que pode ser comparado
aos amortecedores de um carro. É uma estrutura que
possui ligamentos, músculos, meniscos, e cartilagens
que permitem vários tipos de movimentos. Esta dor
não é uma enfermidade, mas um sintoma que pode
ocorrer em várias doenças tais como: artrites, artroses, bursite, luxações, lesões ou rompimento dos ligamentos ou meniscos, tendinites, entorses, tumores,
etc.

he knee is the largest joint of the human body
whose main function is to absorb and cushion the
impacts of the feet on the ground, and which can
be compared to the shock absorbers of a car. It is
a structure that has ligaments, muscles, menisci, and
cartilages that allow for various types of movements.
This pain is not a disease but a symptom that can occur
in several diseases such as arthritis, arthrosis, bursitis,
dislocations, lesions or rupture of the ligaments or
menisci, tendinitis, sprains, tumors, etc.
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Of the factors that affect the knee obesity is one
of the most important, because the overweight wears
the cartilage that covers the bone, which causes
intense pain, because the bone that is innervated is
exposed. With wear the cartilage no longer absorbs
the impacts, and does not produce the synovial
fluid that lubricates the joint, which leads to its total
destruction.

Dos fatores que afetam o joelho a obesidade
é um dos mais comuns, pois o sobrepeso desgasta
a cartilagem que recobre o osso, o que causa dores
intensas, pois o osso que é inervado podendo ficar
exposto. Com o desgaste, a cartilagem não absorve
mais os impactos, e não produz o líquido sinovial que
lubrifica a articulação, levando à sua total destruição.
A avaliação das dores no joelho deve ser feita
por um médico ortopedista, que poderá solicitar exames complementares. As doenças sistêmicas também
podem afetar os joelhos.

The diagnosis of knee pain should be done by
an orthopedic doctor, who may request additional
tests. Systemic diseases can also affect the knees.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

With the patient sitting in a comfortable position,
spine erect and feet resting on the floor and knees
folded at 90 degrees. Then, the patient should search
for a middle position on the thighs with his hands, so
that the thumbs are facing the inside. Start to press
several internal points of the thighs with the thumb,
until you find a tender point (point of stagnation).Press
this point with your thumb to circulate the energy.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com o paciente sentado numa posição confortável, coluna ereta e pés apoiados no chão, joelhos
fazendo ângulo reto (90 graus), o paciente deve procurar uma posição média nas coxas com as mãos, de
modo que os polegares fiquem voltados para a parte
interna. Pressionar com os polegares vários pontos
internos das coxas até encontrar o ponto que estiver
mais dolorido (ponto de estagnação). Pressionar esse
ponto com o dedo polegar para estimular a circulação de energia.

Perda de cartilagem
Degenerated cartilage

Cartilagem normal
Healthy cartilage

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+cartilagem+joelho&biw=1366&bih=620&tbm=isch&imgil=hei4-3uvCpJNLM%253A%253
BydERbKclc8ANWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Farizekcer.com.br%25252Fcartilagem%25252F&source=iu&pf=m&fir=hei4-3uvCpJNLM%253A%2
52CydERbKclc8ANWM%252C_&usg=__NNF-A-BBRNcwAfsATeYJ7HYllic%3D&ved=0ahUKEwjc3rTGysXLAhWClZAKHfhbAHkQyjcINQ&ei=5YPpVpxYgqvCB
Pi3gcgH#imgrc=pMi0eGtIhy791M
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“Acreditem, meus irmãos: muitas
vezes, um abraço, um cumprimento
mais atencioso e respeitoso significam
a metade do problema resolvido.
Muita gente carece ser acolhida,
sentir-se amada, cuidada; perceber
que alguém se interessa por ela e
saber que, naquele recanto onde
procura acolhimento, encontrará seres
humanos que a tratarão com dignidade
e apreço. Garantir-lhe que não será
mais um número, mas será tratada
como gente, faz toda diferença. Muitos
nem sequer procuram a cura, mas
atenção, calor humano...quem sabe
um abraço de compaixão, isento de
julgamento. Essa é uma realidade que
não se pode menosprezar jamais.”

“Believe me, my brothers: many times,
a simple hug, a true and respectful
greeting mean a halfway solved
problem. A lot of people needs to be
accepted, feel loved, cared for; and to
realize that someone cares about them
and in that place whre they look for a
shelter, they can find humans to treat
them with dignity and appreciation.
Assure them that they will not be
treated just as a number, but as a
person, it makes all the difference.
Many do not even seek for a cure, but
for attention, warmth ... maybe a hug
of compassion and free of judgment.
This reality never must be ignored.”
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, Page 147)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo espírito Joseph Gleber, pag. 147)
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Esporão

Bone Spur

esporão é a formação de uma nova camada óssea no calcanhar, e esta calcificação pode ser
causada devida a uma má postura do pé, calçado
inadequado, curvatura do pé acentuada, sobrepeso,
trabalhar em pé muito tempo, uso excessivo de salto
alto, pratica de esportes com fortes impactos no pé, e
microtraumatismos no osso calcâneo. Estas ocorrências podem causar inflamação do tendão e da fáscia
provocando dor, que normalmente é pulsante na região plantar do calcanhar. Um ortopedista deve ser
consultado para o diagnóstico e tratamento.

he bone spur is the formation of a new bone
layer in the heel, and this calcification can be caused
due to poor foot posture, inadequate footwear,
pronounced foot curvature, overweight, long
standing work, excessive use of high heels, practice
Of sports with strong foot impacts, and microtraumas
in the calcaneus bone. These occurrences can cause
inflammation of the tendon and fascia causing pain,
which is usually pulsating in the plantar region of
the heel. An orthopaedist should be consulted for
diagnosis and treatment.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Procurar pontos de dor no músculo gastrocnêmio (fica na região posterior da perna abaixo dos
joelhos, entre o osso da tibia e da fíbula na lateral
interna da perna). O ponto que estiver mais dolorido
deve ser massageado com movimentos circulares no
sentido horário utilizando o dedo polegar.

Search for tender points in the gastrocnemius
muscle (it is in the posterior region of the leg below
the knees, between the tibia bone and the fibula on
the inner side of the leg). The most sensitive point,
should receive a massage clockwise using the thumb.
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Osso do calcanhar /
Hell bone
Esporão /
Bone spur

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=IMAGEM+ESPOR%C3%83O&biw=1366&bih=620&tbm=isch&imgil=WFP5sZGxnIet1M%253A%253
By-0pV47qB7Vq5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmelhorcomsaude.com%25252Fesporao-de-calcaneo-sintomas-e-tratamento%25252F&source=iu&p
f=m&fir=WFP5sZGxnIet1M%253A%252Cy-0pV47qB7Vq5M%252C_&usg=__j3uyClWg5Onrc-iF9BOgkfv3l5c%3D&ved=0ahUKEwiG9N72zMXLAhVIF5AKH
Yr5Am8QyjcILw&ei=Y4bpVsa2DsiuwASK84v4Bg#imgrc=WFP5sZGxnIet1M%3ª
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“Quem ama a si mesmo sente-se
rico. É excelente companhia para si
mesmo. Descobriu seu valor pessoal
na Obra da Criação e tem consciência
plena da Bondade do Pai em favor
de sua caminhada individual. Todas
essas sensações, é bom destacar,
operam-se no reinado do coração,
são sentimentos e não formas de
pensar. Nisso reside o sentimento de
merecimento ou, como costumamos
nomear, a maior conquista espiritual
para ser feliz.”

“One who loves himself feels rich. It
is an excellent company for himself.
He discovered his personal value in
the work of creation and is fully aware
of the Father’s goodness according
to their individual walk. All these
sensations, and it is important to
highlight, are governed by the heart
and they are considered feelings and
not ways of thinking. Therein lies the
feeling of merit or, as we also call, the
greatest spiritual achievement to be
happy.“

(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
pelo Espírito Ermance Dufaux, pág. 194)

(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
by the spirit of Ermance Dufaux, Page 194)

84

Fascite Plantar

Plantar Fasciitis

fascite plantar é uma dor na planta do pé ou
calcanhar decorrente da inflamação ou alterações
degenerativas da fáscia plantar, tecido na sola do pé
que liga o calcâneo (osso do calcanhar) aos dedos.

lantar fasciitis is a pain in the sole of the foot
or heel due to inflammation or degenerative changes
of the plantar fascia, tissue in the sole of the foot that
connects the calcaneus (heel bone) to the toes.

Tem como causas o esforço repetitivo de exercícios físicos, obesidade, longos períodos em pé, idade,
e uso inadequado de calçados (sapato alto).

Its causes are the repetitive effort of physical
exercises, obesity, long standing periods, age, and
inappropriate use of shoes (high shoe).

Um Ortopedista deve ser consultado para avaliar a extensão do problema e indicar o melhor tratamento.

An Orthopaedist should be consulted to assess
the extent of the problem and indicate the best
treatment.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr.Hermann Koltz

Na perna do pé afetado procurar um ponto de
dor na base da falange proximal do hálux (base do
dedão do pé) na linha entre a sola do pé e o peito do
pé, e outro ponto de dor na parte mediana posterior
do músculo tibial anterior (parte interior da batata da
perna). Pressionar estes pontos para liberar a energia
estagnada no meridiano.

In the leg of the affected foot look for a pain
point at the base of the phalanx of the hallux (base
of the big toe) in the line between the sole of the
foot and the instep, and another pain point in the
posterior medial part of the tibialis anterior muscle
(calf’s inner part). Press these points to release the
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Área da dor /
Painful area

P

stagnant energy in the meridian.

Fáscia plantar /
Plantar fascia

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+fascite+plantar&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwjW5MfP0sXLAhVGjpAKHaunD9IQsAQIGw#imgrc=wdzjQttQMJ7IUM%3ª
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“Pelo passe magnético, no entanto,
notadamente naquele que se baseie no
divino manancial da prece, a vontade
fortalecida no bem pode soerguer a
vontade enfraquecida de outrem para
que essa vontade novamente ajustada
à confiança magnetize naturalmente
os milhões de agentes microscópicos
a seu serviço, a fim de que o
Estado Orgânico, nessa ou naquela
contingência, se recomponha para o
equilíbrio indispensável.”

“Applying a Magnetic Pass, however,
especially in that person who is
focused on the divine source of the
prayer, having a willpower based on
the “Good” can uplift any weakened
willpower. This new willpower tuned
with trust can start naturally to
magnetize millions of microscopic
agents in its service; So that the
Organic State can restore itself to the
necessary balance, in any contingency.”
(Evolução em Dois Mundos, by the spirit of André
Luiz, psychographed by Francisco Cândido Xavier
and Waldo Vieira, page 256)

(Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André
Luiz, obra psicografada por Francisco Cândido
Xavier e Waldo Vieira, pág. 256)
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Ciatalgia

Sciatica

ciatalgia ou ciática não é propriamente uma
patologia, mas sim um sintoma que se caracteriza por
dor na parte posterior da coxa, podendo estender-se
dos quadris até os pés, já que o nervo ciático é o mais
longo do corpo humano, indo da região lombar até
o dedão do pé.

ciatica or Sciatic Nerve is not exactly a
pathology, but a symptom characterized by pain in
the back of the thigh, which can extend from the hips
to the feet, since the sciatic nerve is the longest in the
human body, going from the Lumbar region to the
big toe.

Esta dor decorre do pinçamento, compressão,
ou irritação do nervo ciático, podendo ter várias causas, como uma hérnia de disco, hábitos e posturas
inadequadas, sobrepeso, infecções ou tumores.

This pain comes from pinching, compression, or
irritation of the sciatic nerve, and can have several
causes, such as a herniated disc, inappropriate habits
and postures, overweight, infections or tumors.

Várias especialidades médicas tratam deste problema, como ortopedia, reumatologia, ou neurologia, mas inicialmente um clínico geral deve ser consultado.

Various medical specialties treat this problem,
such as Orthopedics, Rheumatology, or Neurology,
but initially a G.P. should be seen.

Abordagem do Dr.Hermann Koltz

With the patient lying on his stomach, look for a
tender point in the thigh of the affected leg, just below
the gluteus, and from this point, lean the back of the
flat hand on the leg and move the thigh from top to
bottom until reaching knee height ; Turn the hand in
the opposite direction (palm facing downwards) and
bring it to the buttocks again, but this time without
touching the leg, thus making a movement in ellipse
in the air.
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Approach of Dr. Hermann Koltz

Com o paciente deitado de bruços, procurar um
ponto sensível na coxa da perna afetada, logo abaixo
do glúteo, e a partir deste ponto, encostar as costas
da mão espalmada na perna e percorrer a coxa de
cima para baixo até alcançar a altura do joelho; virar
a mão no sentido inverso (palma virada para baixo) e
trazê-la até a altura do glúteo novamente, mas, desta
vez, sem tocar a perna, fazendo assim um movimento em elipse, no espaço.

When touching the palm at the top again (starting
point), turn the hand again (back of the hand on the
leg) and repeat the same movement a few times.

Ao encostar a palma na parte superior novamente (ponto de partida), virar a mão, novamente
(costas da mão na perna) e repetir o mesmo movimento algumas vezes.

Nervo Ciático /
Sciatic Nerve

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+nervo+ci%C3%A1tico&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi
=2&ved=0ahUKEwj0l6C0ptLLAhVKTSYKHRY6DC0QsAQIGw#imgrc=Gtcz1PP9OXjihM%3A
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“Não será lícito, porém, esquecer que
o bem constante gera o bem constante
e que, mantida a nossa movimentação
infatigável no bem, todo o mal por nós
amontoado se atenua, gradativamente,
desaparecendo ao impacto das
vibrações de auxílio, nascidas, a
nosso favor, em todos aqueles aos
quais dirijamos a mensagem de
entendimento e amor puro, sem
necessidade expressa de recorrermos
ao concurso da enfermidade para
eliminarmos os resquícios de treva que,
eventualmente, se nos incorporem,
ainda, ao fundo mental.”

“It will not be lawful, however, to
forget that constant good actions
generates constant good actions and
that, in keeping a tireless faith in the
good, all the evil piled up by us is
gradually attenuated by the force of the
vibrations of help born to our favor,
and to those we direct the message of
pure understanding and love, with no
need to express a disease to eliminate
the remnants of darkness that may
eventually be incorporated in our
mental background.”
(Evolução em Dois Mundos, by the spirit of André
Luiz, psychographed by Francisco Cândido Xavier
and Waldo Vieira, Page 280)

(Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André
Luiz, obra psicografada por Francisco Cândido
Xavier e Waldo Vieira, pág. 280)
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Varizes

Varicose Veins

s varizes são caracterizadas por veias dilatadas, deformadas, e algumas vezes em alto-relevo na
superfície da pele e de coloração azulada, que são
mais comuns de ocorrerem nos membros inferiores,
podendo causar dor, inchaço e nos casos mais graves
ulcerações na pele.

aricose veins are characterized by dilated,
deformed, and sometimes embossed veins on the
surface of the skin and bluish coloring, which are
more common occurring in the lower limbs, which
can cause pain, swelling and in cases of more severe
ulcerations on the skin.

As varizes podem ocorrer devido ao funcionamento deficiente das válvulas que tem como função
impedir que o sangue que irrigou as pernas e os pés,
e que é conduzido através das veias para o coração,
retorne pela ação da gravidade aos pés, com o consequente acúmulo de sangue nas veias desta região.

Varicose veins can occur due to poor functioning
of the valves, whose function is to prevent the blood
that has irrigated the legs and feet, and which is carried
through the veins to the heart, return by the action of
gravity to the feet, with the consequent accumulation
of Blood in the veins of this region.

Alguns fatores podem predispor o aparecimento
das varizes: ficar em pé ou sentado por longos períodos, e nas mulheres o uso de anticoncepcionais,
gravidez e obesidade.

Some factors may predispose the appearance
of varicose veins: standing or sitting for long periods,
and in women the use of contraception methods,
pregnancy and obesity.

As varizes podem ter evoluções graves, como a
flebite que é uma inflamação dolorosa das veias, em
todos os casos um médico Angiologista e um Cirurgião Vascular devem ser consultados.

Varicose veins may have serious evolutions, such
as phlebitis that is an inflammation of a vein, in all
cases an Angiologist and a Vascular Surgeon should
be consulted.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com os dedos mínimo, anelar, médio e indicador da mão do mesmo lado da perna afetada, procurar uma região de dor na parte interna da perna
logo acima do joelho, e pressionar firmemente esta
região. Com o dedo polegar desta mão massagear suavemente a região acima dos outros dedos. Este procedimento irá reduzir o nível da dor.

With the little, ring, and middle fingers of the
hand of the same side of the affected leg, search
for a tender area on the inside of the leg just above
the knee, and firmly press this region with the three
fingers. With the thumb of this hand gently massage
the region above the other fingers. This procedure
will cause a pain relief.
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Veias varicosas /
Varicose veins

Paredes danificadas /
Damaged vein walls

A válvula não fecha
corretamente /
Damaged valve

V

Veias saudáveis /
Healthy veins

Inflamação /
Inflammation

Fluxo sanguineo /
Blood flow

A válvula fecha /
Valve closes

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+varizes+nas+pernas&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjp4-Dtp9LLAhWLOCYKHQZeD3cQ_AUIBigB#imgrc=YcNhgVSYG8VOHM%3A
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“Sob a lei da biologia psíquica, as
toxinas que fluem do perispírito
para a carne, quando são represadas
pelo êxito médico da Terra, apenas
aguardam oportunidade mais favorável
para então verter, outra vez, em
direção ao campo material. Nenhuma
força humana conseguirá tal expurgo
do perispírito para o corpo físico, seja
na atual ou na próxima encarnação.
E mesmo que a Medicina volte a
arrasar os micróbios responsáveis
pelas doenças da terminologia médica,
as toxinas tornarão a baixar para o
condensador vivo, de carne”.

“Under the law of The Psychic Biology,
the toxins that flow from the perispirit
to the flesh, when they are dammed
by an earthy doctor, they wait for a
more favorable opportunity, and then
discharge into the material field again.
No human force will get such purging
from the perispirit to the physical
body, either in the present or the next
incarnation. And even if Medicine again
ravages the microbes responsible for
the diseases of medical terminology,
the toxins will return to the living, flesh
condenser por condenser made
out of flesh.“

(Fisiologia da Alma, Ramatis, Obra psicografada por
Hercílio Maes, págs. 264 e 265)

(Fisiologia da Alma, Ramatis, psychographed by
Hercílio Maes, pages 264/ 265)
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Neuroma de Morton

Morton’s Neuroma

ste é o nome que se dá a um espessamento
(tumor) dos nervos da planta do pé que com mais
frequência ocorre entre os segundos e terceiros, ou
entre os terceiros e quartos dedos do pé. Este problema é uma reação do nervo do pé a algum tipo de
irritação, pressão, ou lesão que pode ser provocada
pelo uso de sapatos de salto alto, ou muito apertados,
e algumas atividades esportivas que exijam o uso de
sapatos mais apertados, corridas de alto impacto nos
pés, ou ainda consequência de fraturas, e bursites.
Joanetes, pé chato, ou outras deformidades do pé.

t is the thickening of the tissue around the
nerve between the bases of the toes (usually between
the third and fourth toes). This problem is a reaction
of the foot nerve to some type of irritation, pressure,
or injury that can be caused by the use of highheeled , or the use of very tight shoes, and some
sports activities that require the use of tighter shoes
or perform high impact in the feet, fractures, bursitis,
flat feet, or other foot deformities.
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The patient may report severe pain in the lower
part of the foot, the sensation of a stone or a lump,
although this is not visible, and a burning or tingling
sensation in the region.

O paciente pode relatar uma dor intensa na parte inferior do pé, a sensação de uma pedra ou caroço, embora isto não seja visível, e uma queimação ou
formigamento na região.

Diagnosis and treatment should be done
by specialists such as General Practitioner or an
Orthopedist.

Diagnóstico e tratamento devem ser feitos por
especialistas como, clínico geral ou ortopedista.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Using three united Atlantean power rods (red,
green and orange in colour), start to make movements
in circles in each foot separately and then both at
the same time. Then, make vertical movements with
three Atlantean power rods between the two feet,
and then repeat the previous movements. Finish the
procedure pressing the point shown in the figure with
the middle finger.

Com três Bastões Atlantes unidos (vermelho,
verde e laranja) circular cada pé separadamente e depois os dois ao mesmo tempo. Realizar movimentos
verticais com os três Bastões unidos entre os dois pés,
e depois repetir os movimentos anteriores. Terminar
pressionando com o dedo médio o ponto mostrado
na figura.

Neuroma /
Neuroma

Nervos /
Nerves

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+ponto+planta+do+pe&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&v
ed=0ahUKEwie6_-q9LLAhWCRCYKHZuQBrcQ7AkINg#tbm=isch&q=imagem+localiza%C3%A7%C3%A3o+acupuntura+R1+&imgrc=vHtCpQrufPKJwM
%3A
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“Saber escolher a música certa
para cada tipo de tarefa é uma
arte que precisa ser fomentada
entre meus irmãos. Instrumentos
harmônicos – de corda, por exemplo
– agem diretamente sobre os chakras
superiores estimulando-os na produção
de energias benéficas.
Instrumentos de sopro, por sua vez,
influenciam os chakras frontal e
laríngeo, ajudando a regular o fluxo
energético desses importantes centros
de força, com repercussões sobre o
duplo etérico e o sistema nervoso, ao
passo que os de percussão intervém
nos chakras inferiores, especialmente
no plexo solar e no esplênico.
...A união de diversos instrumentos,
sempre de maneira harmoniosa, pode
se converter em acessório de cura,
auxílio e elevação ou, pelo contrário,
de viciação mental e emocional,
conforme a natureza da música, do
ritmo e da vibração emitida. ”

“Choosing the right type of song for
each type of task is an art that needs
to be fostered among my brothers.
Harmonic instruments – string ones,
for example - act directly on the upper
chakras stimulating them to produce
beneficial energy.
Wind instruments, in turn, influence
the frontal and throat chakras, helping
to regulate the energy flow of these
important centers of force, with
repercussions on the etheric double
and the nervous system, while the
percussion intervenes in the lower
chakras, especially the solar plexus and
spleen.
...The union of various instruments,
always in a harmonious way, can
become accessory healing, aid and
increase or, conversely, mental and
emotional addiction, according to the
nature of music, rhythm and vibration
emitted. “
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, Pages 194/195)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 194/195)
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Tromboflebite

Thrombophlebitis

sta condição patólogica acontece quando há o
fechamento parcial ou total de uma veia decorrente
da formação de um trombo (coágulo), o que causa
uma reação inflamatória das paredes da veia e dos
tecidos vizinhos.

his pathological condition occurs when there
is partial or complete bloking of a vein due to the
formation of a thrombus (clot) which causes an
inflammatory reaction of the walls of the vein and
surrounding tissues.

A região afetada normalmente se apresenta na
superfície da pele com uma coloração escura, quente
e sensível ao toque.

The affected area usually appears on the skin
surface with a dark color, warm and tender to touch.

E
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There are multiple causes such as trauma,
infections, varicose veins, pregnancy, cancer,
immobilization, venous catheterization, intravenous
injection, among others.

As causas da tromboflebite são várias e podem
ser citadas: traumas, infecções, varizes, gravidez, neoplasias, imobilização, cateterismo venoso, injeções
intravenosas, entre outras.

The treatment will depend on the etiology
(cause), extent, and severity of the symptoms,
and may include the use of anti-inflammatories,
anticoagulants, elastic stockings, resting (rest in the
Trendelenburg position), and surgery.

O tratamento vai depender da etiologia (causa),
extensão, e gravidade dos sintomas, e pode incluir
o uso de antiinflamatórios, anticoagulantes, uso de
meias elásticas, repouso (repouso em Trendelemburg), e cirurgia.

In all situations a physician should be consulted
for the diagnosis and to determine the best therapeutic
option.

Em todas as situações um médico deve ser consultado para o diagnóstico e para determinar a melhor opção terapêutica.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Before going to bed, cut a few slices (three
or more) of green tomatoes and attach them to
the affected area with gauze and tape and leave it
overnight.

Antes de dormir, cortar algumas fatias (três ou
mais) de tomate verde e prende-las na área afetda
com gaze e esparadrapo e deixar durante à noite.

Repeat the treatment during the day, changing
the slices of the green tomato, until the inflammation
stops.

Repetir o tratamento durante o dia, trocando as
fatias do tomate verde, até que a inflamação cesse .

Coágulo Trombo /
Blood Clot (Trombus)

Fluxo sanguineo /
Blood flow

Veia / Vein

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+tromboflebite&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiVo6TWrtLLAhXC0iYKHWgqDecQ_AUIBigB#tbm=isch&q=imagem+de+tromboflebite+na+perna&imgrc=Cba64mx7vwZhKM%3A
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“O psiquismo do ser humano atua de
maneira inconfundível e intensamente
sobre as células do corpo somático.
São as emoções o grande canal através
do qual a mente se manifesta no corpo,
em estados de saúde e enfermidade.
Se analisarmos a saúde de maneira
integral, ela pode ser definida como
um estado biopsissocioespiritual,
enquadrando a mente e as emoções,
além das energias sutis, como fatores
que a definem. Quando se fala em
curar, em empreender alguma terapia
qualquer, seja de caráter físico ou
espiritual, o significado da cura vai
muito mais além do que meramente
sanar o corpo, erradicar determinados
sintomas ou agentes patogênicos.
...Curar o corpo, portanto, não é o
objetivo principal de um procedimento
espiritual. Se o foco for a saúde
integral, é preciso ir muito mais
adiante”.

“The psychism of the human being
acts in an unmistakable way and
intensely on the cells of the somatic
body. Emotions are the great channel
through which the mind manifests
itself in the body, in a form of Health
or Illness. Health, when analyzed in
an integral way, it can be defined as a
biopsychosocial-spiritual state, framing
the mind and emotions, as well as the
subtle energies, as factors that define
itself. When one talks about healing,
of undertaking some kind of therapy,
whether of physical or spiritual nature,
the meaning of healing goes far beyond
merely healing the physical body
or eradicating certain symptoms or
pathogenic agents.
...Healing the body, therefore, is
not the main objective of a spiritual
procedure. If Health , as a whole, is the
focus, we must go much further.“
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro, by the spirit
of Joseph Gleber, pages 201/202)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro, pelo
Espírito Joseph Gleber, pág. 201/202)
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Capítulo 6 / Chapter 6

Doenças Sistêmicas

Systemic Diseases

São

They

aquelas que afetam diversos órgãos do
organismo, causando várias alterações patológicas.
Abaixo como exemplo de Doença Sistêmica os pontos de Dor da Fibromialgia, doença que é apresentada como mais detalhes neste Capítulo.

are those that affect various organs of
the body, causing several pathological changes. See
below the example of Fibromyalgia that will be better
addressed in this same chapter.

FIBROMIALGIA – PONTOS DOLORIDOS
DOR EM 11 DOS 18 PONTOS ASSINALADOS

TENDER POINTS OF FIBROMYALGIA
PAIN IN AT LEAST 11 OF THE 18 TENDER POINTS
CAN BE RELATED TO FIBROMYALGIA

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=doença+autoimune&biw=1093&bih=530&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEw
iLtfvk1rzRAhWEgpAKHUmSASYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=FIBROMIALGIA&imgrc=-8PWSO
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“O homem, na verdade, é uma
usina viva que pode exercer função
terapêutica em si mesmo ou no
próximo, conforme as expressões da
sua própria vontade, conhecimento
e treino. Então ele produz estados
vibratórios semelhantes às ondulações
dos modernos aparelhos de
radioterapia ou eletroterapia da vossa
ciência, que projetam raios de ultrasom, infravermelho ou ultravioleta. A
mente ajusta e controla o comprimento
de ondas, enquanto o coração age
como fonte de energia curadora, cujo
potencial é tão intenso quanto seja
o grau amoroso e a pureza espiritual
do seu doador.“

“Man, in fact, is a living plant that
can exercise therapeutic function in
himself or in the neighbor, according
to the expressions of his own will,
knowledge and training. Then it
produces vibratory states similar to the
ripples of the modern radiotherapy
or electrotherapy apparatus of your
science, which project ultrasound,
infrared, or ultraviolet rays. The mind
adjusts and controls the length of
waves while the heart acts as a source
of healing energy, whose potential is
as intense as the loving degree and
spiritual purity of its giver.“
(Mediunidade de Cura, Ramatis, psycographed
by Hercílio Maes, page 194)

(Mediunidade de Cura, Ramatis, psicografada
por Hercílio Maes, pág. 194)
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Hipertensão Arterial

Arterial Hypertension

hipertensão arterial é uma doença sistêmica e
crônica silenciosa pois na maioria dos casos não apresenta sinais ou sintomas, embora alguns pacientes
relatem dores de cabeça, vertigens, zumbidos, problemas de visão, e desmaios. Esta doença é caracterizada pela elevação da pressão sanguínea nas artérias,
o que exige um esforço maior do coração para manter a circulação nos vasos sanguíneos. A hipertensão
arterial pode ter várias causas, e o seu diagnóstico é
feito através de medições com o esfigmomanómetro,
também conhecido como aparelho de pressão, realizadas em consultório médico.

ypertension is a silent and chronic systemic
disease because in most cases there are no signs or
symptoms, although some patients report headaches,
vertigo, tinnitus, vision problems, and fainting. This
disease is characterized by elevated blood pressure
in the arteries, which requires a greater effort from
the heart to maintain circulation in the blood vessels.
Hypertension can have several causes, and its
diagnosis is made through measurements with the
sphygmomanometer, also known as pressure device,
performed by a doctor.

Abordagem do Dr. Herman Koltz

With your thumb and index finger of the right
hand, forming a forceps, press vigorously points of
the back of the left hand in the region of the adductor
muscle of the thumb, when you find a point of pain,
press firmly. This pain point will release an adrenaline
release into the body, which will act on the arteries,
cleansing and unblocking the energy.

A
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Approach of Dr. Hermann Koltz

Com o dedo polegar e indicador da mão direita, formando uma pinça, pressionar vigorosamente
pontos do dorso da mão esquerda na região do músculo adutor do polegar, quando encontrar um ponto
de dor, pressionar firmemente. Este ponto de dor vai
liberar uma descarga de adrenalina no organismo,
que vai atuar nas artérias, limpando e desbloqueando a energia.

Principais Complicações da Hipertensão /
Main Complications of Hypertension
AVC / Strokes

Problemas de visão /
Vision problems

Ataque cardíaco /
Heart attack
Danos nos vasos
sanguineos /
Blod vessel damage

Falência Renal /
Kidney failure

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+hipertens%C3%A3o+arterial&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwiWucTGtdLLAhWBUCYKHf0SBm8Q_AUIBigB#imgdii=4Ms5sjidnu5-CM%3A%3B4Ms5sjidnu5-CM%3A%3B2eBco8q7PndwjM%3A&imgrc=4Ms5
sjidnu5-CM%3A
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“Há pessoas que procuram o
sofrimento, a perturbação, o
desequilíbrio, e é razoável que sejam
punidas pelas consequências de seus
próprios atos.
Quando encontramos enfermos dessa
condição, salvamo-los dos fluidos
deletérios em que se envolvem por
deliberação própria, por dez vezes
consecutivas, a título de benemerência
espiritual.
Todavia, se as dez oportunidades voam
sem proveito para os interessados,
temos instruções superiores para
entregá-los à sua própria obra, a fim de
que aprendam consigo mesmos.
Poderemos aliviá-los, mas nunca
libertá-los.”

“There are people who seek suffering,
disturbance, imbalance, and it is
reasonable that they are punished for
the consequences of their own deeds.
When we find a sick person with
this condition, we save them ten
consecutive times from the deleterious
fluids in which they engage themselves
caused by their own deliberation, in
the name of spiritual benevolence.
However, if they do not take (seriously)
these ten opportunities, we have
superior instructions to let them learn
the lessons by themselves.
We can relieve them, but never set
them free.”
(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of André Luiz, page 334)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pág. 334)
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Anemia

Anemia

anemia é uma doença na qual a capacidade do sangue de transportar oxigênio para os tecidos
fica reduzida, seja pela diminuição de eritrócitos (hemácias ou glóbulos vermelhos) ou pela redução de
hemoglobina (proteína no interior das hémacias que
dá a cor vermelha aos glóbulos vermelhos do sangue.

nemia is a disease in which the blood’s ability
to carry oxygen to tissues is reduced either by the
reduction of erythrocytes (red blood cells) or by the
reduction of hemoglobin (protein inside the hemacias
that gives red color to red blood cells of blood.
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The most common symptoms are: tiredness,
weakness and indisposition, difficulty concentrating
and lack of memory, respiratory problems, mental
disorders, fast heartbeat, pale skin, menstrual
problems, appetite disorders, discomfort, dizziness,
nausea, hair loss, brittle nails, sclera (bluish white eye),
dry skin, drowsiness, headache, dizziness, fainting,
tachycardia (fast heart rhythm), claudication (leg
pain), leg swelling, dyspnoea (Shortness of breath),
inappetence (lack of appetite specially in children),
angular cheilitis (mouth inflammation), lingual papilla
atrophy, nervous depression, and loss of sexual
interest.

Os sintomas mais comuns são: cansaço, fraqueza e indisposição, dificuldade de concentração
e falta de memória, problemas respiratórios, distúrbios mentais, batimentos cardíacos acelerados, pele
pálida, problemas menstruais, distúrbios de apetite,
mal-estar, tontura e náusea, queda de cabelo, unhas
fracas e quebradiças, esclerótica (branco do olho)
azulada, pele seca, sonolência e dor de cabeça, vertigens, atordoação, desmaio, taquicardia (ritmo do
coração acelerado), claudicação (dores nas pernas),
inchaço nas pernas, dispneia (falta de ar), inapetência (falta de apetite) que ocorre frequentemente em
crianças, queilite angular (inflamação da boca), atrofia de papilas linguais, depressão nervosa, e perda do
interesse sexual.

There are over 400 different types of anemia
and a general practitioner and a hematologist should
be seen for diagnosis. If the anemia is due to a
nutritional deficiency (deficiency of vitamins and
iron), a nutritionist should also be consulted.

Existem mais de 400 tipos diferentes de anemia
e um clínico geral e um hematologista devem ser procurados para o diagnóstico. Se a anemia for causada
por carência nutricional (deficiência de vitaminas e
Ferro), um nutricionista também deve ser também
consultado.

Approach of Dr. Hermann Koltz
Broccoli tea: Boil 500ml of water, after boiling
add three branches of broccoli with a few leaves and
cover it. Drink aproximately 100ml before bedtime.
It can be sweetened.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Chá de Brocólis: Colocar 500ml de água para
ferver, após a fervura adicionar três ramos dos brócolis com algumas folhas e tampar, após esfriar beber
meio copo antes de dormir, podendo ser adoçado.

Anemia / Anemia
Quantidade normal de
globulos vermelhos /
Normal amount of
red blood cells

Quantidade normal de
globulos vermelhos /
Normal amount of red
blood cells
Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+hipertens%C3%A3o+arterial&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwiWucTGtdLLAhWBUCYKHf0SBm8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=anemia&imgrc=CW7clnEGa7bOSM%3A
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“Na maioria dos casos, em esmagadora
porcentagem, as manifestações
patológicas decorrem da mente, são
reflexos de registros, pensamentos,
atitudes e comportamentos da
individualidade.
Os reflexos do passado são
momentaneamente despejados
dos porões da memória, em forma
de desajustes, requerendo estudo
aprofundado por parte dos irmãos
ligados à área da saúde.
Ao conservar características de
emoções desequilibradas do passado
recente ou remoto, a mente, mesmo na
hipótese de ter se reequilibrado ou se
reajustado ao longo da jornada, lança
sobre o corpo físico o resultado infeliz
ou feliz das experiências vividas”.

“In most cases, an overwhelming
percentage of the pathological
manifestations comes from the mind
and are reflections of imprints,
thoughts, attitudes and behaviors all
based on the individuality.
Imprints from the past are momentarily
poured out of the basements of
memory, in the form of mismatches,
and require a deep study by our
brothers who work in the Health field.
By retaining characteristics of
unbalanced emotions from the recent
or remote past, the mind, even on
the assumption that it has rebalanced
or restored itself along the journey,
gives the physical body a happy or
unhappy outcome as result of all lived
experiences. “

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 351)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 351)
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Doença Linfática

Lymphatic Disease

Sistema Linfático é composto de pequenos
vasos, com menos de 3mm de diâmetro, cuja função
é transportar linfa (líquido que contém proteínas e
outras substâncias para os gânglios (também conhecidos como linfonodos). Este sistema ajuda o organismo a se defender contra diferentes microorganismos
(por exemplo, bactérias, vírus e fungos). A linfa ao
passar pelos linfonodos (gânglios), sofre filtração e
neste ponto o organismo se defende combatendo as
infecções.

he Lymphatic System is composed of small
vessels, less than 3mm in diameter, whose function is
to transport lymph (a fluid that contains proteins and
other substances to the lymph nodes). This system
helps the body to defend itself against different
microorganisms (Eg, bacteria, viruses and fungi). The
lymph passes through the lymph nodes (ganglia) and
is filtered, and at this point the body defends itself
against infection.
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A doença linfática caracteriza-se por uma deficiente circulação da linfa, que pode ter várias causas
(congênita, infecção, tumores, radioterapia, e outras),
e que tem como consequência o extravasamento da
linfa dos seus vasos que fica acumulada debaixo da
pele, causando inchaço dos pés, pernas ou braços, e
o acumulo da linfa pode causar dores severas, dificuldade de movimento, e doenças de pele..

The lymphatic disease is characterized by a
deficient circulation of the lymph, that can have
several causes (congenital, infection, tumors,
radiotherapy, and others), that has as consequence
the extravasation of the lymph of its vessels that is
accumulated underneath the skin causing swelling
of the feet, legs or arms. Lymph accumulation can
cause severe pain, difficulty in movement, and skin
diseases.

O médico angiologista e um cirurgião vascular
devem ser consultados para indicar o tratamento.

An Angiologist and a Vascular surgeon should be
consulted to indicate the treatment.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com os dedos anelar, médio e indicador das
duas mãos, pressionar os gânglios inguinais na região
central da virilha, dos dois lados. Correr com as duas
mãos ao longo das pernas (da virilha até os pés) puxando a energia para fora das pernas.

With the ring, middle and index fingers of both
hands, press the inguinal ganglia in the central groin,
on both sides. Run with both hands along the legs
(from the groin to the feet) pulling the energy out of
the legs.

Tonsilas palatinas
(amigdalas)/
Tonsils

Veia subclavia esquerda /
Left subclavian vein

Veia subclavia direita /
Right subclavian vein

Timo /
Thymus
Baço /
Spleen

Nódulos linfáticos /
Lymph nodes

Vasos linfáticos /
Lymph vessels

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+hipertens%C3%A3o+arterial&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwiWucTGtdLLAhWBUCYKHf0SBm8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=doen%C3%A7as+linfaticas&imgrc=jrQAIKTwIBYLcM%3A
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“Mas que fique claro que nem cirurgias
espirituais, nem cortes profundos
no corpo, com ou sem dor, com ou
sem anestesia, produzirão algo de
bom e estável, caso a pessoa não se
modifique, não se enfrente.
Quando ela não reconhece que há
algo para ser transformado, então a
cura está distante, pois só é possível
reformar, mudar e modificar quando
se tem a certeza de que há algo a ser
reciclado, renovado.
Do contrário, a dor cumprirá, por
longo tempo e sob nova vestimenta,
o papel que lhe cabe, que consiste
em incomodar até que a consciência
acorde para o fato de que a saúde não
é só do corpo, mas integral. “

“But to make it clear, neither spiritual
surgeries nor deep cuts in the physical
body, with or without pain, with or
without anesthesia, will produce
something good and stable, if one does
not change or face himself.
When the person does not recognize
that there is something to be changed,
healing becomes distant because
renovations and changes can only
be done when someone is sure that
there is something to be recycled and
renewed.
Otherwise, the pain will prevail
for a long time, and wearing a new
outfit will disturb ones mind until
its conscience realize that Health is
beyond the physical body and should
be considered as a whole. “

(A Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 205)

(A Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 205)
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Diabetes Mellitus Tipo 1

Diabetes Mellitus Type 1

R

B

esumidamente esta é uma doença crônica auto-imune que se caracteriza por altas taxas de açúcar
(glicose) no sangue, decorrentes da produção insuficiente de insulina do pâncreas, hormônio responsável pela regulação do nível de açúcar no sangue.

riefly this is a chronic autoimmune disease
that is characterized by high sugar (glucose) levels in
the blood resulting from the insufficient production of
insulin from the pancreas, the hormone responsible
for regulating blood sugar levels.

A insulina abre os receptores das membranas
celulares, permitindo a entrada de energia (glicose)
para as células presente na circulação sanguínea. A
doença se não tratada convenientemente pode ser
fatal, e um médico endocrinologista deve ser consultado.

Insulin opens the receptors of the cell
membranes, allowing energy (glucose) to enter the
cells present in the bloodstream. The disease if not
treated properly can be fatal, and an Endocrinologist
should be consulted.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

With the middle finger of the left hand press
the Intercondylar Trench of the left knee (region
that forms a depression in the knee), and with the
right hand locate the angle of the right jaw, draw a
descending line through the neck until you find the
clavicle, and press this point. This procedure will
stimulate the Pancreas.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com o dedo médio da mão esquerda pressionar
a fossa Intercondilar do joelho esquerdo (região que
forma uma depressão no joelho), e com a mão direita
localizar o ângulo da mandíbula direita. Traçar uma
linha descendente pelo pescoço até encontrar a clavícula e pressionar este ponto. Este procedimento vai
estimular o pâncreas.

Supplementary stimulation of spleen-pancreas

Estimulação suplementar do baço-pâncreas

With the ring, middle and index fingers, stimulate
the spleen-pancreas, tapping the entire region from
the Spleen (left side of the trunk, just below the ribs)
to the sternum (central trunk slightly below the heart).
These gentle beats must be repeated several times in
order to stimulate the Spleen that will radiate energy
to the whole organism.

Com os dedos anelar, médio e indicador, estimular o baço-pâncreas, batendo levemente toda a
região que vai do Baço (lado esquerdo do tronco,
logo abaixo das costelas) até o osso esterno (região
central do tronco um pouco abaixo da linha do coração). Estas batidas suaves, devem ser repetidas várias
vezes, e estes movimentos vão estimular o Baço que
vai irradiar energia para todo o organismo.

DIABETE TIPO 1
1 - O estômago transforma o alimento em glicose.
2 - A glicose entra na corrente sanguínea.
3 - O pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina.
Vaso Sanguineo /
Blood vessel

4 - Pouca ou nenhuma insulina entra na
corrente sanguínea.
5 - A glicose se desenvolve na corrente sangüínea

TYPE 1 DIABETES
1 - The stomach changes food into glucose.
2 - Glucose enters the bloodstream.
3 - The pancreas makes little or no insulin.
4 - Little or no insulin enters the bloodstream.
5 - Glucose builds in the bloodstream

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+diabetes+mellitus+tipo+1&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwjghdfmvtLLAhVK4yYKHRTODOcQ_AUIBigB#imgrc=m31Wf_RufLNE3M%3A
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“Between the conscious field and
the physical body there is a world
full of energies, whose existence is
demonstrated both in the spiritist
revelation and in the modern
discoveries of the earthly sciences.
In this energy field, also represented
by the etheric body and the
psycossoma, start many conflicts that
generate the diseases. “

“Entre o campo consciencial e o corpo
físico existe um mundo de energias,
cuja existência está demonstrada
tanto na revelação espírita como nas
modernas descobertas da ciência
terrena.
Nesse campo energético, também
representado pelo duplo etérico e
pelo psicossoma, originam-se, muitas
vezes, os conflitos que geram as
enfermidades. ”

(Além da Matéria, Robson Pinheiro, by the spirit of
Joseph Gleber, page 46)

(Além da Matéria, Robson Pinheiro, pelo espírito
Joseph Gleber, pág. 46)
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Fibromialgia

Fibromyalgia

causa e o mecanismo desta patologia ainda
não estão perfeitamente esclarecidos, sendo considerada pela OMS como uma doença do Sistema Osteomuscular (CID-10, M79.7) caracterizada por dores
musculares crônicas (por mais de três meses), com
variados graus de intensidade, podendo ser acompanhada de fadiga, distúrbios do sono, irratibiidade
emocional, problemas de concentração, mémoria,
ansiedade e depressão.

he pathology’s cause and mechanism are
still not fully understood, being considered by the
WHO as a disease of the Osteomuscular System
characterized by chronic muscular pains (for more
than three months), with different degrees of
intensity, and may be accompanied by fatigue, sleep
disturbances, emotional irratibility, concentration
and memory problems, anxiety and depression.
A first diagnosis is confirmed when the patient
reports pain when touched in at least 11 of the
18 “tender points” shown in the chart below.
Chronic and constant pain affects physical and
professional activities, with effects in the psychological
and relationships, which is why its treatment should
be multidisciplinary, including rheumatologists,
psychologists, and physiotherapists.
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O diagnóstico é em princípio confirmado quando o paciente relata dor quando é apalpado em pelo
menos 11 dos 18 “pontos sensíveis” mostrados no
quadro abaixo.
A dor crônica e constante afeta as atividades físicas e profissionais, com efeitos na área psicológica e
de relacionamentos, razão pela qual o seu tratamento deve ser multidisciplinar, incluindo reumatologistas, psicológos, e fisioterapeutas.

Approach of Dr. Hermann Koltz
With the patient lying on his back, and with
the head off the bed inclined downwards, with both
thumbs press firmly the temporomandibular joints
until the patient reports pain. Next, the patient should
close his teeth tightly, then open and close his mouth
several times, and also make lateral movements with
it. This procedure will cause relaxation for the rest of
the body.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Com o paciente deitado em decúbito dorsal
(barriga para cima), e com a cabeça fora da cama inclinada para baixo, com os dois polegares pressionar
firmemente as articulações temporomandibulares até
que se encontre o ponto de dor. A seguir, o paciente
deve cerrar os dentes com força e, em seguida, abrir
e fechar a boca várias vezes, e também fazer movimentos laterais com a mesma. Este procedimento irá
propiciar relaxamento para todo o resto do corpo.

18 Pontos sensíveis de diagnóstico da doença
18 Tender Points of Fibromyalgia
1 - 2 – Nuca / Lower neck (front)
3 - 4 – Borda Superior do peito / Edge of upper breast
5 - 6 – Abaixo do osso do cotovelo / Below side bone at elbow
7 - 8 – Acima do joelho na parte interna / Just above knee on inside
9 - 10 – Base do crânio / Neck
11 - 12 – Pesçoco e Ombros / Neck and Shoulder
13 - 14 – Parte superior interna dos ombros / Upper inner shoulder
15 - 16 – Parte superior externa da nádega / Upper puter buttock
17 - 18 – Osso do quadril / Hip bone

Imagem/Image: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibromialgia
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“Não vos aconselhamos a desistência
violenta do uso da carne, se ainda
não sois dotados de vontade
poderosa que vos permita a mudança
radical de regime; podeis eliminar,
primeiramente, o uso da carne dos
animais, em seguida a das aves,
e depois vos manterdes com a
alimentação de peixe e congêneres, até
que naturalmente o vosso organismo
se adapte à alimentação exclusiva de
vegetais e frutos”.

“We do not advise you to give up
meat abruptly, if you are not ready
to change your diet; you should
first stop eating red meat, then
avoiding pork, chicken, fish and
seafood until your body gets used
to an exclusive diet of vegetables
and fruits. “
(Fisiologia da Alma, Ramatis, pschographed
by Hercílio Maes, page 44)

(Fisiologia da Alma, Ramatis, Obra psicografada
por Hercílio Maes, pág. 44)
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Capítulo 7 / Chapter 7

Doenças do Sistema
Nervoso e Psicopatologias

Nervous System Diseases
and Psychopathologies

O Sistema Nervoso Central (SN) é responsá-

The Nervous System (NS) is responsible for the

vel pela coordenação da maioria das funções e ações
voluntárias e involuntárias do organismo, regulando
as atividades corporais através dos neurônios, por
onde propagam-se os impulsos nervosos. O SN é dividido em Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema
Nervoso Periférico (SNP). O SNC é composto pelo
encéfalo e a medula espinhal e o SNP pelos glânglios
torácicos e os nervos espinhais que regulam as atividades sob o controle consciente do indivíduo.

coordination of most of the voluntary and involuntary
functions and actions of the organism, regulating
the body activities through the neurons, through
which the nervous impulses are propagated. The
SN is divided into Central Nervous System (CNS)
and Peripheral Nervous System (PNS), and the
CNS is composed of the brain and spinal cord. The
(PNS) consists of the Voluntary or Somatic Nervous
System, which regulates conscious activities, and the
Autonomic Nervous System that was divided into
Sympathetic Nervous System and Parasympathetic
Nervous System.

Sistam Nervoso Central /
Central Nervous System
Cérebro / Brain
Medula espinhal / Spinal Cord

Sistema Nervoso Periférico /
Perpheral Nervous System
Gânglios Torácicos / Glanglion
Nervos espinhais / Nerve

Imagem/Image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/1201_Overview_of_Nervous_System.jpg
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“As energias e emoções vividas
pelo espírito encarnado influem
profundamente nas funções
vegetativas, atingindo o sistema
simpático e parassimpático com a
densidade característica desses focos
de desarmonia. O acúmulo de energia
densa pode gerar distúrbios e toda
forma de enfermidades inflamatórias,
envolvendo o órgão afetado com uma
carga de fluido denso e uma aura
densa e sem brilho, que é absorvida
pelo órgão, causando a enfermidade
local. ”

“The energies and emotions
experienced by an incarnated spirit
influence deeply its vegetative
functions, reaching the sympathetic
and parasympathetic system with the
characteristic density of these area of
disharmony. The accumulation of dense
energy can generate disturbances and
all kind of inflammatory diseases,
involving the affected organ with a load
of dense fluid and turning the aura
dense and dull, which is absorbed by
the organ, generating a disease in the
area. ”

(A Alma da Matéria, Robson Pinheiro,
pelo Espirito Joseph Gleber, pág. 49)

(A Alma da Matéria, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 49)
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Angústia

Anguish

m qualquer dicionário, a palavra “angústia” é
definida como “aperto do coração”, “estado de exagerada ansiedade”, “aflição”, “sofrimento”.

n any dictionary, the word “anguish” is defined
as “heartache,” “state of extreme anxiety,” “distress”
and “suffering.”

Angústia pode ser definida também como um
sentimento ou sensação psicológica de insegurança,
ressentimento, lembranças traumáticas, sensação de
sufocamento e ansiedade, que podem levar a problemas psicossomáticos, sendo considerada pela psiquiatria como uma doença.

Anguish can also be defined as a psychological
feeling or feeling of insecurity, resentment, traumatic
memories, feeling of suffocation and anxiety,
which can lead to psychosomatic problems, being
considered by psychiatry as a disease.
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The International Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD-10) of the World Health
Organization (WHO) in Chapter V, calls it “Mental
and Behavioral Disorders.” In subclassification F41.1,
it is termed “Generalized Anxiety” and describes it
with the following symptoms: tremors, muscular
tension, perspiration, feeling of emptiness in the head,
palpitations, dizziness and epigastric discomfort.

A classificação Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados a Saúde (CID-10) da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Capítulo V, a
denomina como ”Transtornos Mentais e Comportamentais”. Na subclassificação F41.1, é denominada
como “Ansiedade generalizada” e a descreve com os
seguintes sintomas: tremores, tensão muscular, transpiração, sensação de vazio na cabeça, palpitações,
tonturas e desconforto epigástrico.

If any of these sympthoms persist for a long time,
a psychotherapist or a psychiatrist should be seen.

Para casos onde os sintomas forem persistentes,
um psicoterapeuta ou um psiquiatra devem ser consultados.

Approach of Dr. Hermann Koltz
Procedure 1
Specifically for women, Dr. Hermann identifies
as a physical symptom of anguish, a strong pain felt
when the center of the sternum is touched. (See
picture below).

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
1° Procedimento:
Nas mulheres, Dr. Hermann aponta como sintoma físico uma dor no centro do esterno (Veja figura
abaixo).

In the sitting position, upright spine, hands on
legs, head down vertically, fully releasing the air,
until the tip of the chin touches the thorax, and in a
circular movement of the head from the left, begin to
raise the head by slowly inhaling throwing the head
backwards. Hold the breath for 10 seconds with your
head turned back and the start to release the air slowly
with the downward movement of the head until the
tip of the chin reaches the chest again. Repeat this
procedure several times.

Na posição sentado, coluna ereta, mãos sobre as
pernas, descer a cabeça verticalmente, soltando totalmente o ar, até a ponta do queixo tocar o tórax, e
num movimento circular da cabeça pelo lado esquerdo, começar a elevar a cabeça inspirando lentamente
até atingir o alto, jogando a cabeça para trás. Prender
a respiração por 10 segundos com a cabeça voltada
para trás. Começar a soltar o ar lentamente com o
movimento descendente da cabeça até a ponta do
queixo atingir o tórax. Repetir o movimento várias
vezes.
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“Retomando nosso pensamento sobre
enfermidades e processos de cura,
há diversos elementos do mundo
extrafísico que podem se manifestar no
corpo físico na forma de enfermidades,
por meio de processos de
contaminação espiritual e energética.
Entre eles, podemos citar fluidos
mórbidos, vírus do astral, toxinas
psíquicas, vibriões, larvas e outros
elementos que aderem aos campos
psíquicos e perispiritual do indivíduo,
com evidente prejuízo à organização
psicossomática.”

“Returning to our reflections about
diseases and healing processes,
there are several elements of the
extraphysical world that can manifest
in the physical body in the form
of diseases, through processes of
spiritual and energetic contamination.
Among them, we can mention morbid
fluids, astral viruses, psychic toxins,
vibrios (bacterias), larvae and other
elements that adhere to the psychic
and perispirit fields of the individual,
making visible damages to the
psychosomatic organization.”

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo espírito Joseph Gleber, pag. 103)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
psychographed by the spirit of Joseph Gleber,
page 103)
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Angústia

Anguish

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

2° Procedimento:
Com o paciente sentado identificar na ponta superior esquerda da omoplata, escápula ou espádua,
do lado direito do corpo, um ponto sensível desta
região nas costas. Na parte inferior deste osso traçar
uma reta horizontal até a coluna e ao lado da coluna,
no final desta reta, pressionar firmemente com o polegar direito este ponto e também com o polegar esquerdo o ponto sensível identificado anteriormente
na parte superior, como mostrado na imagem abaixo.

Procedure 2:
With the patient sitting on the upper left tip
of the shoulder blade, scapula or shoulder, on the
right side of the body, identify a sore point of this
region in the back. At the bottom of this bone draw
a horizontal straight up the spine and to the side of
the spine at the end of this straight line, firmly press
with your right thumb this point and also with your
left thumb a sore point as shown (See picture below).

(continuação)

(continuation)

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+omoplata&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wj2gOrNuvDNAhUGfZAKHZSHB3YQ7AkIOQ

111

“As águas marítimas energizam,
revigoram e transmutam energias ainda
mais densas ou cristalizadas na aura,
oriundas de emoções fortes e violentas,
bem como aquelas que se encontram
arraigadas no indivíduo, cultivada
por longo tempo. O sal e as ondas
do mar, ao entrarem em contato com
o corpo físico, rompem a crosta de
fluidos densos encontrados no duplo
etérico, absorvendo imediatamente
os miasmas, resíduos e parasitas
energéticos. A sensação de alívio é
quase imediata.”

“Sea waters energize, invigorate and
transmute energies even more dense
or crystallized in the aura, originated
from strong and violent emotions, as
well as those that are rooted in oneself,
cultivated for a long time. Waves and
the sea salt, when in contact with
the physical body, break the crust
of dense fluids found in the etheric
body, immediately absorbing miasmas,
sediments and energetic parasites.
The sensation of relief is almost
immediate.”
(Energia, novas dimensões da bioenergética
humana, by Robson Pinheiro, guided by the spirits
of Joseph Gleber, André Luiz and José Grosso,
pages 140 141)

(Energia, novas dimensões da bioenergética
humana, de Robson Pinheiro, orientado pelos
espíritos Joseph Gleber, André Luiz e José Grosso,
pág. 140 e 141)
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Desânimo

Discouragement

desânimo pode ser definido pela falta de
vitalidade, energía, e desinteresse pelas atividades
do cotidiano, no ambiente familiar ou de trabalho.
Todos nós, em algum momento, já passamos por situações em que nos sentimos desanimados, desestimulados, e apáticos, ocasionando problemas físicos
e emocionais, como: aumento do sono, dores musculares, perda do apetite, tristeza, desesperança, e
insegurança.

iscouragement can be defined by the lack of
vitality, energy, and disinterest in everyday activities,
in the family or work environment.We all, at some
point, favce situations where we feel discouraged,
down, and apathetic resulting in physical and
emotional problems, such as: drowsiness, muscle
aches, loss of appetite, sadness, hopelessness, and
insecurity.
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All these aspects are often momentary and
transient, and are part of life, the problem is when
the discouragement is persistent and recurrent.

Todos estes aspectos muitas vezes são momentâneos e passageiros, e fazem parte da vida, o problema é quando o desânimo é persistente e recorrente.

A chronic discouragement feeling can lead to a
depressed state characterized by sadness, low selfesteem, pessimism, decreased mood, lack of energy
to perform daily activities, concentration problems,
fatigue, sleep and appetite disorders, and sometimes
a feeling of culpability.The World Health Organization
(WHO) classifies depression in ICD-10, chapter V,
Mental Disorders Class, F32, Depressive Episodes, in
three levels (mild, moderate or severe), in all cases a
Health professional should be seen.

Um desânimo crônico pode levar a um estado
depressivo, caracterizado por tristeza, baixa autoestima, pessimismo, diminuição do humor, energía para
as atividades diárias, dificuldade de concentração,
fadiga, alteração do sono e apetite, e as vezes sentimento de culpa. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) classifica a depressão , na CID-10, capítulo
V, Classe de Transtornos Mentais, F32, Episódios depressivos, em três níveis (leve, moderada ou grave),
em todos os casos um profissional da saúde deve ser
consultado.

Approach of Dr. Hermann Koltz
At the back of the patient, without warning,
tap the patient’s right scapula with a flat hand. This
“shock” aims to disperse the energy accumulated in
the region.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Colocar o paciente de costas e com a mão espalmada dar uma forte pancada na região da escápula
direita, de modo que este choque aconteça com o
centro da palma da mão. Este “choque” tem o objetivo de dispersar a energia acumulada na região.
Esta manobra deve ser feita sem alertar o paciente,
evitando assim uma contração dos músculos.

SINTÔMAS DO DESÂMINO / SYMPTOMS DISCOURAGEMENT
FISICOS / PHYSICAL

EMOCIONAL / EMOTIONAL

DORES MUSCULARES / MUSCLE ACHES

TRISTEZA / SADNESS

LENTIDÃO / LOSS OF MOTIVATION

INSTROSPECÇÃO / WITHDRAWS FROM OTHERS

QUEDA DO APETITE / LOSS OF APPETITE

TORPOR / LETHARGY

AUMENTO DO SONO / SLEEPING TOO MUCH

INSEGURANÇA / INSECURITY

ALTERAÇOES CARDIACAS / HEART PROBLEMS

FALTA DE PERSPECTIVA / HOPELESSNESS
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“Trabalhamos com energias, luz
coagulada, ondas, radiações e
vibrações; para nós, da esfera alémfísica, o ectoplasma é a fonte de
abastecimento vital e energético, da
qual nos servimos para interferir na
qualidade da saúde dos consulentes,
dentre outros recursos ainda invisíveis
para meus irmãos encarnados.”

“We work with energy, coagulated
light, waves, radiation and vibration;
so for us, from beyond the physical
sphere, ectoplasm is the vital and
energetic source, which we use to
improve the Health’s quality of the
consultants, among others resources
still not visible to my incarnated
brothers.“

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 155)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, Page 155)
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Alzheimer

Alzheimer

sta é uma doença degenerativa do sistema
nervoso que se caracteriza por uma perda progressiva
da memória e capacidade intelectual.

his is a degenerative disease of the nervous
system which is characterized by a progressive loss of
memory and intellectual capacity.

É o mais comum tipo de “demência”, que pode
manifestar-se após os 65 anos, ainda com causas desconhecidas, mas talvez com um componente hereditário, não sendo nem infecciosa e nem transmissível.

It is the most common type of “dementia”, which
can manifest itself after 65 years, yet of unknown
causes, but perhaps with a hereditary component,
being neither infectious nor transmissible.

Na sua fase inicial há comprometimento da memória evoluindo para alterações do humor, dificuldade para falar, realizar tarefas simples, incapacidade
de alimentar-se, incontinência urinária e fecal, restrição ao leito, com a morte da maioria das células
nervosas e o cérebro já bem reduzido.

In the initial phase there is memory impairment
evolving to mood changes, difficulty speaking,
performing simple tasks, inability to eat, urinary and
fecal incontinence, bed restriction, with most nerve
cells dead, and the brain already reduced .
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Researchers have found that musical memory
is stored in areas other than those affected by
Alzheimer’s with significant therapeutic effect. The
conclusion of the study carried out at the Federal
University of Alagoas and published in the Electronic
Nursing Journal, April/June, 2012, p. 412:

Pesquisadores descobriram que a memória musical é armazenada em áreas diferentes das afetadas
pelo Alzheimer com efeito terapêutico significativo.
Segue-se abaixo a Conclusão do estudo realizado na
Universidade Federal de Alagoas e publicado na Revista Eletrônica de Enfermagem, abr/jun , 2012, pág.
412:

“In view of the above, it was concluded that the
use of music is a valuable complementary therapy,
which exerts influence on the neurocognitive,
emotional, psychic and social aspects of the elderly
with Alzheimer’s in a long-term institution, therefore
plays an important role in maintaining and improving
Quality of life, in addition to providing greater
interaction between the latter and the social and
family environment.“

“Diante do exposto concluiu-se que o uso da
música é uma terapêutica complementar valiosa, que
exerce influência sobre os aspectos neurocognitivos,
emocionais, psíquicos e sociais do idoso com Alzheimer em instituição de longa permanência, portanto,
desempenha importante papel na manutenção e melhora da qualidade de vida, além de propiciar maior
interação deste com o meio social e familiar.”
(Fonte: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v14/n2/pdf/v14n2a21.
pdf)

(Source: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v14/n2/pdf/v14n2a21.
pdf)

Para o diagnóstico e tratamento devem ser consultados um Geriatra, Neurologista e Psiquiatra.

For diagnosis and treatment a Geriatrician,
Neurologist and Psychiatrist should be consulted.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Montar uma lista com as 5 (cinco) músicas favoritas do paciente que tragam boas memórias do
passado. Colocá-las num som para que ouça repetidamente utilizando fones de ouvido.

Create a playlist of the patient’s favorite five (5)
songs that bring happy memories from the past. Play
the list to the patient repeatedly using headphones.

O tamanho do cerebro saudável / Healthy brain size
Encolhida do cérebro com o mal de Alzheimer /
Shrunken brain with Alzheimer
Morrem os neurônios / Dying neurons with tangles
A placa /
Plaque

Neurônio saudável / Healthy neuron

Imagem/Iamge: https://www.google.com.br/search?q=imagens+alzheimer&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0
ahUKEwi336nv2dbLAhWGYiYKHU1bDEUQsAQIGw#imgrc=ACQMxRKy8WnuOM%3ª
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“A mente centralizada na oração pode
ser comparada a uma flor estelar,
aberta ante o Infinito, absorvendo-lhe
o orvalho nutriente de vida e luz.”

“The mind focused on prayer can be
compared to a starflower, open to the
Infinite, absorbing the nutrient dew
made of life and light.”

(Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pág. 157)

Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier,
by the spirit of André Luiz, page 157)
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Capítulo 8 / Chapter 8

Ensinamentos de outros
espíritos e outras abordagens
do Dr. Hermann Koltz

Teachings from other spirits
and other approaches
of Dr. Hermann Koltz
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símbolo da Cepa ou Casta (um ramo da
videira que caracteriza uma variedade de uva) foi
manuscrito pelos espíritos para a capa da primeira
edição do “Livro dos Espíritos” de Allan Kardec, que
determinaram:

he symbol of a Vine Branch (featuring a
specific type of grape) was designed by the spirits for
the first version of Allan Kardec’s “The Spirit’s Book”,
which they determined:
“At the beginning of the book you are to put
the vine branch that we designed because it is the
emblem of the Creator’s work.

“Porás no cabeçalho do livro a cepa que te
desenhamos, porque é o emblema do trabalho do
Criador.

All the material elements that best represent
the body and the spirit are united in it.

Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o
espírito.

The body is the stem; the spirit is the sap; the
soul or spirit connected to the body is the cluster
of grapes.

O corpo é a cepa; o espírito é o licor; a alma
ou espírito ligado à matéria é o bago.
A homem quintessência o espírito pelo trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo
o Espírito adquire conhecimento.”

Human beings elevate and purify their spirits
through labor, and you, know that it is only through
hard work in the corporeal existence that the spirit
acquires knowledge”.

(*) Único desenho utilizado por Allan Kardec em
toda a sua obra.

(*) Single drawing used on the entire Allan Kardec’s
work.
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“Quando deixardes que vosso coração
se abra à súplica do primeiro infeliz
que vos estender a mão; quando lhe
derdes algo, sem questionar se sua
miséria não é fingida ou se seu mal
provém de um vício de que deu causa;
quando abandonardes toda a justiça
nas mãos divinas; quando deixardes o
castigo das falsas misérias ao Criador;
quando por fim, praticardes a caridade
unicamente pela felicidade que ela
proporciona e sem inquirir de sua
utilidade, então sereis os filhos amados
de Deus e Ele vos atrairá a si.”

“When you open your heart to the
supplication of the first unhappy
person who ask you for help; When
you give him something, without
questioning whether his misery is fake
or whether his bad condition comes
from an addiction that led him to this
misery state; When you trust all justice
to the Divine; When you leave the
punishment of false miseries to the
Creator; When, in the end, you practice
charity solely for the happiness it
provides and without inquiring
of its reason, then you will be the
beloved children of God and He will
embrace you. “

(Revista Espírita, Allan Kardec, agosto de 1858,
pág. 333)

(Spiritist Review, Allan Kardec 1858)
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Avelós
(Euphorbia tirucalli)

Aveloz
(Euphorbia tirucalli)
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Avelós (Euphorbia tirucalli) é uma planta de
origem africana que pode atingir até três metros de
altura e normalmente possui cor esverdeada, mas sob
ação intensa do sol pode adquirir tons laranjas e vermelhos. Foi levado da África para a Índia, Indonésia
e Malásia, e se adptou ao clima tropical e seco das
regiões Norte e Nordeste do Brasil onde é chamada
popularmente de “Mataverruga”.

veloz is a shrub of African origin, a.k.a. “Pencil
Tree” that can reach up to three meters in height and
usually has greenish color, but under intense action
of the sun can acquire orange and red tones. It was
taken from Africa to India, Indonesia and Malaysia,
and adapted to the tropical and dry climate of the
North and Northeast regions of Brazil.
Usually used to feed livestock, its milky sap is
corrosive and toxic, which can cause skin burns,
blindness in the eye, nausea, vomiting, and diarrhea
if accidentally ingested, but when diluted in water
and properly prepared it has several applic ations
in the traditional medicine of some cultures. It has
anticarcinogenic, antiasthmatic, antispasmodic,
antibiotic, antibacterial, antiviral, fungicidal and
expectorant properties, besides being purgative and
anti-syphilitic.

Normalmente utilizada para alimentar o gado,
sua seiva leitosa é corrosiva e tóxica, podendo causar queimaduras na pele, cegueira em contato com
os olhos, náuseas, vômitos, e diárreias se ingerida
acidentalmente, mas quando é diluída em água e
preparada adequadamente tem várias aplicações na
medicina tradicional de algumas culturas. Possui propriedades anticarcinogênicas, antiasmáticas, antiespasmódicas, antibióticas, antibacterianas, antiviróticas, fungicidas e expectorantes, além de ser purgativo
e anti-sifilítico.

It acts on the immune system by increasing the
organic response against viruses, bacteria, fungi and
protozoa, and inhibits the action of enzymes linked to
the multiplication of tumors (benign and malignant).

Atua no sistema imunológico aumentando a resposta orgânica contra vírus, bacterias, fungos e protozoários, e inibe a ação de enzimas ligadas à multiplicação de tumores (benignos e malignos).

Although the active principles of Aveloz are
already classified and studied, the mechanism of the
therapeutic action of this plant remains unknown,
and should therefore only be used under a doctor’s
supervision.

Embora os princípios ativos do Avelós já estejam
classificados e estudados, não se sabe ainda ao certo
o mecanismo da ação terapêutica desta planta, por
esta razão só deve ser utilizada sob orientação médica.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+planta+aveloz&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU
KEwjcku2Oy9LLAhVC7yYKHVY_C7YQsAQIGw#imgrc=bQ5icS5EKiYKHM%3A

119

“A medicina humana será muito
diferente no futuro, quando a Ciência
puder compreender a extensão e
complexidade dos fatores mentais no
campo das moléstias do corpo físico.
Muito raramente não se encontram
as afecções diretamente relacionadas
com o psiquismo. Todos os órgãos são
subordinados à ascendência moral.
As preocupações excessivas com os
sintomas patológicos aumentam as
enfermidades; as grandes emoções
podem curar o corpo ou aniquilá-lo.”

“Human medicine will be very
different in the future when science
could understand the dimension
and complexity of mental factors in
the field of physical body disease.
Rarely, these conditions are not
related to the psyche. All organs are
subordinated to the moral ascendancy.
Excessive worries with the pathological
symptoms increase the risk of diseases;
Big emotions can heal or destroy the
human body.”
(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of André Luiz, page 176)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pag. 176)
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Avelós
(Euphorbia tirucalli)

Aveloz
(Euphorbia tirucalli)

(continuação)

(continuation)

N

I

o Brasil, em 1980, durante a realização de
uma Sessão Espírita, a utilização terapêutica do Avelós foi revelada pelo espírito do Dr. Marcos Antonio
(médico que viveu em Portugal no século passado).
Atualmente o Centro Espírita Herculano Pires, no
Município de Bom Jardim, em Pernambuco (Brasil),
faz a distribuição gratuita da tintura, e autorizou a sua
divulgação.

n Brazil, in the 80’s , during a Spiritist Session,
the therapeutic use of Aveloz was revealed by the
spirit of Dr. Marcos Antonio (a doctor who lived in
Portugal in the last century). Today, the Spiritist Center
Herculano Pires, situated in Bom Jardim (Pernambuco
state, Brazil), distributes the extract for free, and its
authorized to divulge.

Imagem/Image: http://www.avelos.com.br/
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“As produções mentais negativas
geram irradiações impróprias,
semelhantes às projeções de raios
X ou de raios ultravioleta, que se
tornam lesivas às células, prejudicando
o trabalho sinérgico delas, e
provocando, consequentemente, a sua
desarticulação.
A doença surge como um estado
secundário; na verdade, a origem do
câncer ou da perturbação do equilíbrio
celular encontra-se muito mais
radicado na distonia da mente.”

“Negative mental productions
generate harmfull irradiation, similar
to projections of X-rays or ultraviolet
rays, which become noxious to cells,
destroying their synergistic system, and
consequently causing their destruction.
The disease appears as a secondary
state; In fact, the origin of cancer or the
disturbance of the cellular balance is
much more rooted mental dystonia.“
(A Alma da Matéria, Marlene Nobre, page 41)

(A Alma da Matéria, Marlene Nobre, pág. 41)
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Pomada do Vovô Pedro

Vovo Pedro’s Balm

E

I

m 1972, através de psicografia, o médium
João Nunes Maia recebeu a seguinte mensagem: “Papel e lápis, meu filho. Vou lhe ditar a fórmula de uma
pomada que deverá curar e aliviar a muitos”.

n 1972, through psychography, the medium
João Nunes Maia received the following message:
“Paper and pencil, my son. I will dictate to you the
formula of an ointment that will heal and relieve
many. “

Perguntado sobre a sua identificação e nome da
pomada o espírito responde: “Pomada Vovô Pedro”.

When questioned about his identification and
name of the ointment the spirit answered: It will be
named “Pomada Vovô Pedro”.

Ante a surpresa do médium, o espírito completa: “É preferível que as coisas simples tenham nomes
simples. Uma observação, porém: o preço deste medicamento deverá ser apenas um Deus lhe pague”.

To the surprise of the medium, the spirit added:
“Simple things must have simple names. And also, the
price of this medicine should be the quote: May God
reward you.

Passados quinze anos, quando João Nunes
Maia visitava a Biblioteca Pública de São Paulo, ao
folhear uma enciclopédia identificou o espírito que
havia entrado em contato, era a figura de Franz Anton Mesmer (1734-1815), médico alemão do século
XVIII, que criou a teoria do magnetismo animal, ou
Mesmerismo.

Fifteen years later, when João Nunes Maia
visited the São Paulo Public Library, he leafed through
an encyclopedia to identify the spirit he had come
into contact with. He found out that the message was
from Franz Anton Mesmer (1734-1815), a German
doctor of the eighteenth century, who created the
animal magnetism’s theory , also called Mesmerism.

A fórmula da Pomada Vovô Pedro está registrada nos órgãos competentes em nome da Sociedade
Espírita Maria Nunes (SEMAN), e por motivos óbvios não é divulgada, mas na sua composição entram
plantas medicinais e substâncias naturais como: extratos de Erva-de-bicho (Polygonum punctatum), Ipê-roxo (Tecoma araliacea), Calêndula (Calendula officinalis), Tuia (Thuya occidentalis), Própolis, e Tintura
de condurango (Gonolobus condurango).

The balm’s formula is registered in the name of
the Maria Nunes Spiritist Society (SEMAN), and for
obvious reasons is not disclosed, but in its composition
medicinal plants and natural substances such as
extracts of Dotted knotweed ( Polygonum punctatum),
Pink Ipe (Tecoma araliacea), Marigold (Calendula
officinalis), Tuia (Thuya occidentalis), Propolis, and
Condurango tint (Gonolobus condurango).

A pomada tem uma variedade grande de aplicações tópicas (administração epidérmica, ou seja, diretamente na pele), sendo indicada para: ulcerações
varicosas, feridas, hemorróidas, queimaduras, mutilações de hanseniase, reumatismo, dores na coluna,
rinites alérgicas, herpes, bronquite, e dores em geral.

It has a large variety of topical applications
directly on the skin and it is indicated for: varicose
ulcerations, wounds, hemorrhoids, burns, mutilations
of leprosy, rheumatism, back pain, allergic rhinitis,
cold sore virus, bronchitis, and general pain.

A pomada é distribuída gratuitamente em várias
casa espíritas espalhadas pelo Brasil. Não existe contra-indicação para o uso da mesma, mas se o problema persistir um médico deve ser consultado.

It can be found for free in many Spiritist centers
throughout Brazil. There is no contraindication or
side effects for its use, but if the problem persists a
doctor should be consulted.
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“A mente nunca falha, e o corpo e o
mundo à volta respondem sempre de
acordo com os sentimentos e emoções,
as satisfações e insatisfações que
desenvolvemos em nós. Cada qual
transita, trabalha e vive no ambiente
que construiu para si – e dentro de
si. É isso que determina o céu ou o
inferno de cada um. Por trás de tudo,
a mente comanda o universo da alma
e do corpo, o cosmo à nossa volta.
Se a pessoa mudar sua mente, seu
corpo mudará bruscamente, refletindo
considerações, reflexões e devaneios da
própria alma.”

“Mind never fails, and the body and
the world around us always respond
according to the feelings and emotions,
the satisfactions and dissatisfactions
that we develop within us. Each one
commutes, works and lives in the
environment that he has built for
himself - and within himself. This is
what determines one’s Heaven or
Hell. Behind all, mind commands the
universe of soul, body and the cosmos
around us. If someone changes his
Mind, his body will change sharply,
reflecting considerations, reflections
and delusions of his own soul.“

(A Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 357)

(A Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 357)
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Feridas que não cicatrizam

Wounds hard to heal

U

A

ma ferida aguda ou crônica aberta é uma
porta para a entrada de bactérias que podem causar
complicações sérias, e se a lesão na pele ou numa
mucosa não cicatrizar dentro de um período de 4 a
6 semanas ela deve ser investigada para detectar sua
malignidade.

n acute or chronic open wound is a gateway
to bacteria that can cause serious complications, and
if the lesion on the skin or mucosa does not heal
within 4 to 6 weeks it should be investigated to detect
its malignancy.
The human organism has mechanisms that
activate cells responsible for healing, but this process
can be delayed if there are foreign bodies inside the
wound such as pieces of glass, iron or other materials,
if there is no asepsis in the wound, if the patient is
bedridden for a long time with scabs, or if he suffers
from diabetis.

O organismo humano possui mecanismos que
ativam células responsáveis pela cicatrização, mas
este processo pode ser retardado se no interior da
ferida existirem corpos estranhos como pedaços de
vidro, ferro ou outros materiais, se não houver uma
assepsia na ferida, se o paciente estiver acamado por
muito tempo com formação de escaras, ou ainda se o
portador da lesão for diabético.

Currently there is a technique known as
Hyperbaric Oxygen Therapy that has presented
satisfactory results in the healing of chronic wounds,
but always the treatment to be chosen must be done
with guidance and medical prescription.

Atualmente existe uma técnica conhecida como
Oxigenoterapia Hiperbárica que tem apresentado resultados satisfatórios na cicatrização de feridas crônicas, mas sempre o tratamento a ser escolhido deve ser
feito com orientação e prescrição médica.

Approach of Dr. Hermann Koltz
Soak a piece of gauze in warm water. Apply
several clean basil leaves at the wound and then cover
it with that gauze on the top. Repeat this procedure
daily.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz
Colocar várias folhas limpas de manjericão no
local da ferida, e com uma gaze esterilizada colocada
antes em um água morna, envolver as folhas de manjericão fazendo um curativo, que deve ser trocado
diariamente.

–––– Epiderme/Epidermis
–––– Camada papilar/Papillary layer
–––– Camada reticular/Reticular layer
–––– Gordura subcutânea/Subcutaneous fat

Pele com ulceração/Ulcerated skin

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=feridas+ulcerosas+mais+comuns&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwi63sK4gNfLAhXMNiYKHbhdBnQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=CAMADAS+DA+PELE+COM+FERIDAS&imgrc=fAWiUsAWx-nYqM%3A
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“Not every disease begin in the
perispirit. We said, elsewhere, that
most diseases begins in the Spirit’s
mind, but we can not forget that
inappropriate behaviour and attitudes
can also be a trigger for diseases in the
human body.”.

“Nem todas as doenças tem seu fulcro
no períspirito. Dissemos, alhures,
que a maioria das enfermidades
tem como origem a mente do
Espírito, mas, não podemos esquecer
que comportamentos e atitudes
inadequadas podem também ser surto
de doenças no corpo humano”.

(Medicina da Alma, Fabio Alessio Romano Dionisi,
Page 283)

(Medicina da Alma, Fabio Alessio Romano Dionisi,
pág. 283)
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Chás

Teas

Orientações do Dr. Hermann Koltz
em complemento aos tratamentos
médicos:

Dr. Hermann Koltz’s guidelines
in addition to medical treatments:

Chá de Hortelã

Boil the water, add some mint leaves and steep
for about 15 minutes. Drink the tea several times a
day and chew the leaves that were used to make the
tea.

Mint tea

Ferver um recipiente com água e após a água
entrar em ebulição, apagar o fogo e acrescentar algumas folhas de hortelã, e tampar o recipiente por cerca de 15 minutos. Ingerir o chá várias vezes ao dia e
mastigar as folhas que foram usadas para fazer o chá.

Indication: Gastritis.

Parsley Tea

Indicação: Gastrite.

Boil the water (2 cups of filtered water), when it
is boiling, turn off the heat and put the parsley leaves,
capping the pan. After 15 minutes, strain and drink
fasting in the morning and evening. One sauce is
needed for the evening and one for the morning. Do
not use sugar or sweetener.

Chá de Salsa
Ferver a água (2 xícaras de água filtrada),
quando estiver em ebulição, desligar o fogo e colocar as folhas de salsa, tampando a panela. Após
15 minutos, coar e beber em jejum, pela manhã
e à noite. É necessário um molho para a noite e
outro para a parte da manhã. O chá não deve ser
adoçado com açúcar ou outro adoçante.

Indication: Diabetes and Blood Revitalization.

Collard Green Tea

Indicação: Diabetes e Revitalização do sangue.

Use one washed leaf of collard green, fold and
cut it in ribbons. Boil 2 ½ cups of filtered water. Put
the collard green into the pan and steep it for 15
minutes. Strain the tea. Drink it before going to bed.

Chá de Couve
Usar 1 (uma) folha de couve grande ou duas
pequenas, cortadas como “couve à mineira”.
Ferver 2 ½ xícaras de água filtrada, e após a água
entrar em ebulição, apagar o fogo, colocar a couve e tampar a panela por 15 minutos. Tomar antes de dormir.

Indication: Cleansing of blood, liver, pancreas
and kidneys. It contributes to accelerate the healing
process of stomach ulcers and to the stabilization of
Diabetes.

Indicação: Limpeza do sangue, Fígado, Pâncreas e
Rins. Contribui para acelerar o processo de cicatrização de úlceras estomacais e para a estabilização do
Diabetes.
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“A saúde é sempre o bom efeito de um
proceder amoroso, bondoso e virtuoso.
Já invariavelmente, as causas de muitos
males, sofrimentos, aflições e doenças
encontram-se nas imperfeições do
espírito imortal, que o levam ao mau
uso do livre-arbítrio, manifestado
através de vícios, imprevidência,
intemperança, desrespeito à natureza,
imoderação, descontrole da vontade
e do proceder, além da satisfação
exacerbada do egoísmo, do orgulho e
da ambição”.

“Health is always a result of loving,
kind and virtuous behavior. On the
other hand, the causes of many
misfortunes, sufferings, afflictions, and
diseases are found in the imperfections
of the immortal spirit, which lead to a
“free will’s misuse” manifested through
addictions, lack of strenght of will,
previdence, temperance, moderation,
disrespect for nature, uncontrolled
behavior, and an inflamed satisfaction
of selfishness, pride, and ambition. “
(Doenças, Cura e Saúde, à Luz do Espiritismo,
Geziel Andrade, pages 73/74)

(Doenças, Cura e Saúde, à Luz do Espiritismo,
Geziel Andrade, págs.73 e 74)
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Dor localizada

Localized Pain

dor é um importante sinal de alerta para
um dano ou lesão nos tecidos. É graças a dor que
os mecanismos de defesa ou fuga do organismo são
acionados. Pode-se classificar a dor em dois tipos
clássicos, a dor aguda e a dor crónica. A dor aguda
facilita o diagnóstico clínico pois normalmente decorre de uma situação grave, como uma fratura ou um
traumatismo, já a dor crônica, difere da aguda por
se manter por longos períodos de tempo, no mínimo por três meses, e pode não estar relacionada com
nenhuma lesão. O tratamento da dor pode envolver
equipes multidisciplinares sendo necessária a consulta a médicos de várias especialidades.

ain is an important warning sign for a lesion or
a tissue damage. It also thru the pain that the body’s
defense or escape mechanisms are triggered. We
can classify pain into two classical types, acute and
chronic. Acute pain facilitates the clinical diagnosis
because it usually results from a serious situation, such
as a fracture or a trauma, since chronic pain differs
from the acute one because it lasts for long periods
of time, for at least three months, and may not be
related to an injury. The treatment for both types can
involve multidisciplinary teams and it is necessary to
consult doctors from various specialties.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

With both hands placed together (pray hands)
horizontally and the two thumbs joined by the tips,
forming a square, on the point of pain, mentalise a
healing energy close to the painful region. After a few
moments, apply a light stroke on the painful area with
the middle finger of the right hand, this stroke should
be repeated several times. In order to increase the
efficiency, imagine a lake of transparent and serene
waters with no undulations and the light strokes
causing cause small marbles, which after some time
will cease.

A

P

Approach of Dr. Hermann Koltz

Com as duas mãos espalmadas na horizontal
e os dois dedos polegares unido pelas pontas, formando um quadrado, sobre o ponto da dor, mentalizar uma energia de “cura” bem próximo da região
dolorida. Após alguns instantes, tocar suavemente o
ponto da dor com o dedo médio da mão direita, este
toque deve ser repetido várias vezes, fazendo-se a
seguinte analogia: imaginar um lago de águas transparente e serenas, sem ondulações, e o toque suave
do dedo vai provocar pequenas marolas, que após
algum tempo cessarão, ocasião em que o toque deve
ser repetido.

Neurônio motor recebe a
mensagem e contrai o músculo /
Motor neuron receives
message and contracts muscle

Cortex motor /
Cortex motor

Cortex somatosensorial /
Somatosensory Cortex

Neurônio sensitivo envia
a mensagem para a
sinapse via nervo /
Sensory neuron sends the
message to the synapse
via nerve

Inter neurônio
envia a mensagem
para o neurônio motor /
Inter neuron sends
the message
to the motor neuron

Neurônio sensitivo envia a
mensagem para o cérebro /
Sensory neuron sends the
message to the brain

Medula espinhal /
Spinal cord

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=IMAGEM+DOR+LOCALIZADA&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwjRzqarhNfLAhVC5iYKHa6IAGsQsAQIGw#tbm=isch&q=IMAGEM+TRANSMISS%C3%83O+DA+DOR+ATE+O+CEREBRO&imgrc=iiVdbnlrB
kmpaM%3A
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“É bom sempre recordar que o
ectoplasma doado por meus irmãos
pode ser influenciado pela qualidade
dos pensamentos e emoções das
pessoas presentes. Por isso mesmo,
há que ter o cuidado necessário para
que as energias e fluidos doados aos
que sofrem ser da melhor qualidade
possível.”

“It is always good to remind that the
ectoplasm donated by my brothers
can be influenced by the quality of the
thoughts and emotions of the people
around. For this reason, we must take
the necessary care so that energies and
fluids donated to those who suffer, be
the highest quality possible.“
(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 254)

(A Alma da Medicina, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 254)
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Restauração do
Fluxo Energético

Body’s energy flow
restoration

(Serve também para angústia, tristeza,
apneia e dores em geral)

(Also to treat Anguish, Sadness,
Apnea and pain in general)

N

We are not only a biological physical body, we

ão somos apenas um corpo físico biológico,
temos também um corpo de energias sutis, que interagem entre si, e esta dualidade é vital para a manutenção da Saúde.

also have a body of subtle energies, which interact
with each other, and this duality is vital to the
maintenance of our Health.

Os chakras, centros de força, sua localização e
nomenclatura deste campo energético, podem ter
pequenas variações, dependendo da abordagem (espírita ou oriental), mas suas funções são reconhecidas
de forma unânime.
Existem várias Terapias para se trabalhar estas
energias (Cromoterapia, Aromaterapia, Mantras, Cristais, Radiônca, Reiki, Florais, etc.), mas é através da
“respiração” que talvez se obtenha resultados mais rápidos e eficazes, pois o “ar” é energia vital (Prana, Chi).

The chakras, centers of force, their location and
names, may have small variations, depending on the
approach (spiritist or oriental), but their functions are
unanimously recognized.
There are several Therapies to work on these
energies (Chromotherapy, Aromatherapy, Mantras,
Crystals, Radionics, Reiki, Florals, etc.), but it is
through “breathing” that you can obtain faster and
more efficient results, since the “air” is vital energy
(Prana, Chi).

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Approach of Dr. Hermann Koltz

Este tipo de respiração atua em todos os órgãos
do tronco, restabelecendo seus níveis energéticos, no
caso do coração torna os batimentos cardíacos mais
compassados e consequentemente permite uma melhor oxigenação e respiração.
Na posição sentado, com os olhos fechados, coluna ereta, mãos sobre as pernas, descer a cabeça
verticalmente, soltando totalmente o ar, até a ponta
do queixo tocar o tórax, e num movimento circular
da cabeça pela esquerda, começar a elevar a cabeça
inspirando lentamente até atingir o alto, jogando a
cabeça para trás.
Prender a respiração por quanto tempo for possível, com a cabeça o máximo que puder voltada para
trás.
Começar a soltar o ar lentamente com o movimento descendente da cabeça até a ponta do queixo
atingir o tórax. Repetir o movimento várias vezes.

This breathing exercise acts on all the organs of
the trunk, restoring their energy levels, it makes the
heartbeat gets normal and consequently improves
oxygenation and breathing.
In the seated position, with the eyes closed, the
spine erect, hands on the legs, head down vertically,
totally releasing the air, until the tip of the chin touches
the thorax, and in a circular movement of the head
from the left, begin to raise the head slowly inhaling
until it reached the top limit, throwing his head back.
Hold your breath for as long as possible, with
your head as far as it can go back.
Begin to release the air slowly with the downward
movement of the head until the tip of the chin reaches
the chest. Repeat the movement several times.

Chacra coronário / Crown chakra
Chacra frontal / Frontal chakra

Glândula pineal /
Pineal gland
Glândula Paratireoide /
Parathyroid Gland

Glândula pitultária /
Pituitary gland
Glândula tireoide /
Thyroid gland
Chacra laríngeo / Throat chakra
Timo / Thymus gland
Chacra cardíaco / Cardiac chakra

Glândulas supra-renais /
Adrenal Glands

Plexo solar / Solar plexus

Chacra sacral / Sacral chakra
Testículos homem /
Testicles man

Ovários (mulher) /
Ovaries (woman)
Chacra genésico /
Genic chakra

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+fluxo+energ%C3%A9tico+humano&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=un
iv&sa=X&ved=0ahUKEwiErseJ4PLLAhVKDJAKHaABD0IQsAQIGw#imgrc=i7vBQbQNm7BkRM%3A
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“Nos quadros de obsessão, em
qualquer estágio, os indivíduos
portadores de desequilíbrio trazem
afetados os chacras inferiores,
principalmente o umbilical, por onde
se ligam as entidades dos planos mais
baixos do submundo astral, e com
isso ficam sujeitas a instabilidades
emocionais, nervosismo, recebendo
todo o conjunto de sensações e
emoções do desencarnado que se
liga à vítima, transferindo-lhes as
impressões”.

“At any stage of an obsession case,
people with imbalance have the lower
chakras affected, especially the Solar
Plexus Chakra, through which the
entities of the lower planes of the astral
underworld are connected, and due
to that, become emotional instable,
nervous and start to receive several
sensations, impressions and emotions
of the disincarnate that is attached to
the victim.”
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 208)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 208)
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Bastão Atlante

Atlantean Power Rod

asicamente o Bastão Atlante é um tubo de
cobre com aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro, recoberto com material isolante, com uma
ponta de cristal de quartzo lapidado (lapidação Vogel
de 12 lados). Também conhecido como Dorje, Bastão de Poder ou Bastão de Energia, o Bastão Atlante
tem sua invenção atribuída aos habitantes da Atlântida, cuja civilização supõe-se ter existido antes da
Egípcia.

tlantean Power Rod is a hollow tube made
out of copper with approximately 2.5 centimeters
in diameter, covered with insulating material, it has
a quartz crystal at one end and cut out following a
Vogel’s method lapidation of 12 sides. Also known
as Dorje, Power wand or Energy wand. This tool has
its invention attributed to the inhabitants of Atlantis,
whose civilization is supposed to have existed before
the Egyptian.

Para ser operado terapeuticamente o Bastão necessita da energia do pensamento e de sentimentos
positivos, equilibrados e de Amor do operador, requisitos essenciais no processo de “cura”.

The Atlantean Power rod uses the operator’s
energy of positive thought to act as an energy
transducer to achieve healing. What you think is
what you get.

A sua utilização é muito simples, basta apontar a
ponta do cristal para a área ser tratada (aproximadamente a 20 cm de distância) e realizar movimentos
verticais ou circulares no sentido horário, não esquecendo que a “mente” do operador é fundamental
para a eficácia do tratamento.

It is very easy to use, the operator must point
the tip of the crystal to the area to be treated
(approximately 20 cm away) and then make vertical
or circular movements clockwise, keeping in mind
that the “intention” is the fundamental key to the
treatments’s effectiveness.

O Bastão Atlante pode também ser utilizado de
acordo com os princípios da Cromoterapia, o que
é recomendado para a harmonização dos chakras,
existindo vários modelos para tal, como por exemplo
o que usa palhetas coloridas inseridas no Bastão.

The Atlantean Power rod can also be used
according to the principles of Chromotherapy in
order to balance the chakras. There are many types
available in the market, below is one of them with
colorful blades.

B

A

Abaixo um modelo de Bastão Atlante.

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=bastao+atlante+dois+em+um&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUK
EwiW4M3GjtfLAhXESCYKHYIlBxgQsAQIJg#imgdii=bcB1rlbFi4TELM%3A%3BbcB1rlbFi4TELM%3A%3BnUYy1szss6_R0M%3A&imgrc=bcB1rlbFi4TELM%3A
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Uso das Cores

Use of Colors

Na Cromoterapia, como regra geral, as cores
quentes “tonificam” e as cores “frias “sedam”.

In Chromotherapy, as a general rule, hot colors
“stimulate” and “cold” colors calm down.

Cores frias /
Cold colors

Cores quentes /
Hot colors

https://www.google.com.br/search?q=cores+quentes+efrias+na+cromoterapia&rlz=1C1CHZL_pt-BRBR713BR713&espv=2&biw=1093&bih=530&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR08rYsb_RAhVEk5AKHUY-AX8Q7AkIMQ#imgrc=qL8CaHujEMbAsM%3A
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Estimulação da
glândula Pineal (Hipífise)

Stimulation of the
Pineal gland (Hipifise)

E

T

sta glândula é uma estrutura cinza-avermelhada, com formato cônico e achatado de aproximadamente 25 por 12 milímetros no adulto, e está localizada no centro do cérebro, entre os dois hemisférios.

his gland is a grayish-red, conical-flattened
structure approximately 25 by 12 millimeters in
an adult, and is located in the center of the brain
between the two brain hemispheres.

Como apresentado no Capítulo 1, sabe-se atualmente que a Pineal é responsável pela produção
do hormônio melatonina, com importante função
nos ciclos circadianos, principalmente o do sono, no
controle das atividades sexuais, de reprodução, e de
outros processos fisiológicos durante a noite, como:
diminuição da temperatura corporal, ritmo cardíaco,
pressão sanguínea e estimulação do sistema imunológico.

As shown in the Chapter 1, that Pineal gland
is responsible for the production of the hormone
melatonin, with important function in the circadian
cycles, especially the sleep, in the control of sexual
activities, reproduction, and other physiological
processes that occur during the night. Processes such
as: decreased body temperature, heart rate, blood
pressure and stimulation of the immune system.
Studies point to the anti-cancer effects of
melatonin in conjunction with vitamin B6 and Zinc,
delaying aging, combating osteoporosis, premenstrual
syndrome and anti-stress action.

Estudos apontam para os efeitos anti-câncer da
melatonina em conjunto com a vitamina B6 e o Zinco, retardo do envelhecimento, combate a osteoporose, síndrome pré-menstrual e ação anti-estresse.

It is important to note that pineal secretions
affect the production of the hormones of all other
glands in the body.

É importante ressaltar que as secreções da pineal
afetam a produção dos hormônios de todas as outras
glândulas do organismo.

The pineal gland, classified as a psychic organ,
connects with the crown chakra, which is responsible
for the connection with extraphysical intelligences
and life beyond matter.

A pineal, órgão psíquico por excelência, liga-se
com o chakra da coroa ou coronário, responsável
pela conexão com as inteligências extrafísicas e a vida
além da matéria.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

With the patient lying down, head off the litter
and leaning down, point the Atlantean power rod
(yellow color) for at least twenty (20) seconds, in the
center of the nasal wings (columella) above the lips.
This procedure can be used to reduce pain and treat
various conditions such as cancer, kidney stones and
thyroid dysfunction.

Com o paciente deitado, cabeça fora da maca e
inclinada para baixo, apontar o Bastão Atlante com a
cor amarela, por no mínimo vinte (20) segundos, no
centro das asas nasais (columela), acima dos lábios.
Esta abordagem pode ser utilizada para redução da
dor e tratamento de várias patologias, como câncer,
cálculos renais e disfunções da tireoide.

Chacra Coronário/
Crown Chakra
Frontal/
Frontal Chakra

Epífese ou Pineal/
Epiphysis or Pineal
Pituitária ou Hipófise/
Pituitary or Hypophysis Gland
Imagem/Image: 14.html&source=iu&pf=m&fir=xd9WshVeJPKjwM%253A%252COf3RVAujJTXHPM%252C_&usg=__00_zfbOSvYGNC2LA_IHMmtj5Rg0%3
D&ved=0ahUKEwir5pK75q_MAhUCTZAKHV0iApwQyjcIPQ&ei=PTQhV-vTM4KawQTdxIjgCQ#imgrc=oz67Cp7CtMczMM%3A
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“Segregando delicadas energias
psíquicas – prosseguiu ele –, a glândula
pineal conserva ascendência em todo
o sistema endocrínico. Ligada à mente,
através de princípios eletromagnéticos
do campo vital, que a ciência comum
ainda não pode identificar, comanda
as forças subconscientes sob a
determinação direta da vontade. As
redes nervosas constituem-lhe os fios
telegráficos para ordens imediatas
a todos os departamentos celulares,
e sob sua direção efetuam-se os
suprimentos de energias psíquicas a
todos os armazéns autônomos dos
órgãos. “

“By segregating delicate psychic
energies,” he went on, “the pineal
gland conserves ascendancy throughout
the endocrine system. Linked to
the mind, through electromagnetic
principles of the vital field, which the
ordinary science still can not identify,
it commands the subconscious forces
under a direct determination of the
will. Neural networks are like wires
giving immediate orders to all cellular
departments, and under his command,
make supplies of psychic energies to all
independent organs’ warehouses.
(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of André Luiz, page 21)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito André Luiz, pág. 21)
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Inflamação com inchaço
(edema)

Inflammation and swelling
(edema)

A

I

inflamação é uma reação natural e desejável
do corpo a um processo infeccioso ou a uma lesão
dos tecidos. A inflamação tanto pode ocorrer nos
órgãos internos como na superfície da pele, onde
o sistema imunológico, através dos glóbulos brancos, inicia o combate das bactérias, aumentando o
calibre dos capilares responsáveis pela irrigação sanguínea, produzindo hiperemia (aumento do volume
de sangue no tecido ou área afetada), e aumento da
temperatura local (calor). A permeabilidade vascular
permite o extravasamento dos líquidos do organismo provocando o inchaço (edema) da zona afetada.
Pode ocorrer também dor local e febre em inflamações maiores, pois este é um mecanismo de defesa
que facilita o combate as bactérias e vírus.

nflammation is a natural and desirable reaction
of the body to an infectious process or a tissue injury.
Inflammation can occur both in the internal organs
and on the surface of the skin, where the immune
system, through the white blood cells, initiates the
fight against bacteria, increasing the caliber of the
capillaries responsible for blood supply, causing
hyperemia (increased blood volume in the tissue or
affected area), and local temperature increase (heat).
The vascular permeability allows the extravasation
of the body’s fluids causing swelling (edema) of the
affected area. Local pain and fever may also occur in
larger inflammations, as this is a defense mechanism
that makes it easier to fight bacteria and viruses.
The treatment may include anti-inflammatory
and diuretic for the edema, which should always be
prescribed by a doctor.

Na maioria das vezes o tratamento pode incluir
anti-inflamatórios e diuréticos para o edema, que devem sempre ser prescritos e orientados por um médico.

Approach of Dr. Hermann Koltz
Make a triangle on top of the affected area and
with the Atlantean power rod (with the patient’s
preferred color), draw parallel lines from the base of
the triangle, gradually decreasing the size of the lines
to the apex of it. When you reach the apex of the
triangle, draw a circle over this point counterclockwise.
The Atlantean power rod can be replaced by a twopointed healing crystal.

Abordagem do Dr.Hermann Koltz
Visualizar um triângulo em cima da área afetada
e com o Bastão Atlante (com a cor de preferência do
paciente), traçar retas paralelas a base do triângulo
visualizado, diminuindo gradativamente o tamanho
das retas até o ápice do triângulo. Ao atingir o ápice
do triângulo traçar um círculo em cima deste ponto
no sentido anti-horário. O Bastão Atlante pode ser
substituído por um cristal de cura de duas pontas.

Normal

Edema
Pitting /
Depressão

Imagem/Image: https//www.google.com.br/search?q=imagem+de+edema&biw=1093&bih=530&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wjNo9Genb_RAhXGCpAKHZW9D-oQ7AkINA#q=imagem+de+edema
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“É justo que busques a saúde, pérola
de luz que todos anseiam e caminho
para a felicidade. Para que possamos
valorizar a saúde, necessário se faz a
visita da enfermidade.
A dor, somente a dor, nos faz
compreender as leis que regulam a
harmonia de todos os corpos que
servem à alma.
E, para tanto, devemos nos esforçar
em todos os rumos do saber. A saúde
não surge só de uma fonte. É um
conjunto de atitudes, de regras a que
devemos obedecer e a nos acostumar.
A princípio, vem-nos como disciplina,
depois, na ordem educativa e, mais
tarde, como dever. “

“It is fair that you seek health, a pearl
of light that everyone longs for and a
path to happiness. In order to value
our Health, it is necessary to visit the
disease.
Pain, only pain, makes us to understand
the laws that regulate the harmony of
all bodies that serve the Soul.
And, to do so, we must strive in every
source of knowledge. Health does not
come from just one source. It is a set of
attitudes, rules that we must obey and
get used to. At first, it appears to us as
discipline, then in a educational way,
and afterwards, as a duty. “
(Saúde, by the spirit of Miramez, psychographed by
João Nunes Maia, page 132)

(Saúde, pelo Espírito Miramez, obra psicografada
por João Nunes Maia, pág. 132)
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Obsessão

Spirit Obsession

inegável que a humanidade, desde tempos
remotos, sofre algum tipo de influência do mundo
espiritual, que pode ser constatada em muitos tipos
de comportamentos psíquicos e emocionais desequilibrados, com diferentes graus de gravidade, podendo em casos extremos chegar ao suícidio. Estes
desequilíbrios, no aspecto espiritual, ocorrem quando acontece uma ligação entre obsidiado e obsessor
por algum tipo de afinidade ou sintonia de sensações,
com padrões vibratórios semelhantes, havendo então uma intervenção negativa de um espírito sobre o
outro, causando consequências patológicas de diferentes formas e gravidade, como alterações fisiológicas (cardiopatias, pulmonopatias, neuropatias, etc.) e
psicológicas como (insônia, angústia, depressão, etc.)

t is undeniable that humanity, from ancient
times, suffers some kind of influence from the
spiritual world, which can be verified in many types
of unbalanced psychic and emotional behavior, with
different degrees of gravity, and in extreme cases can
reach the suicide. These spiritual imbalances occur
when there is a connection between obsidian and
obsessor by some kind of affinity or attunement of
sensations, with similar vibratory patterns, then
there is a negative intervention of one spirit over the
other, causing pathological consequences of different
forms and Physiological changes (heart disfuntions,
lung diseases, neuropathies, etc.) and psychological
problems (insomnia, anguish, depression, etc.)

É

I

There is a lot of Spiritist literature on this subject,
the first one was the “Book of Mediums” by Allan
Kardec, who classified them into three varieties:

Existe uma farta literatura espírita sobre este assunto, sendo que a primeira foi o “Livro dos Médiuns”
de Allan Kardec, que as classificou em três tipos:

Simple: It is the subtle influence on the attitude
of the spirit of the incarnate causing neuroses.

Simples: É a influência sutil na atitude do espírito do encarnado. (Neuroses)

Fascination: It is the direct action of one spirit
on the thought of the other causing psychoses.

Fascinação: É a ação direta de um espírito sobre
o pensamento do outro.(Psicoses)

Subjugation: It is the paralysis through the
mental action that a spirit determines about the will
of the incarnate causing epilepsies.

Subjulgação: É a paralisação através da ação
mental que um espirito determina sobre a vontade
do encarnado (Epilepsias).

The treatment of obsession may involve
resources of psychologists, psychiatrists and especially
of spirituality. One way to diagnose obsession is
through Bioletrography (Kirlian photos), which in
Russia is already officially accepted as a form of
complementary diagnosis.

O tratamento de obsessão pode envolver recursos de psicológos, psiquiatras e principalmente espirituais. Uma das formas de diagnóstico é através da
Bioletrografia (foto Kirlian), que na Russia já é oficialmente aceita como uma forma de diagnóstico complementar.
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“Mais que a hanseníase, o câncer ou
a aids, as obsessões, em suas diversas
manifestações, constituem-se no mal
do século, mormente neste período
pelo qual atravessa a humanidade
terrena, em que casos dolorosos do
passado têm se manifestado com
maior intensidade, num acúmulo
das potências dos dois planos de
vida, visando à solução dos dramas
milenares vivenciados por meus
irmãos. As comunidades terrestres
aguardam a influência benfazeja das
luzes do Consolador, a fim de clarear
esse capítulo sofrido da existência
humana.”

“More than the Hansen’s disease
(Leprosy), cancer or AIDS, obsessions,
in their various manifestations,
constitute the evil of our century,
especially in this period which Earthly
humanity is, in which painful cases of
the past have been manifested with
greater intensity, as the sum of powers
of the two planes of life, aiming at
the solution of millennial dramas
experienced by my brothers. Earthly
communities await the benevolent
influence of the Consoler’s lights in
order to lighten this suffered chapter
of human existence.“
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro
by the spirit of Joseph Gleber, page 207)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 207)
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Obsessão

Obsession

ioeletrografia (foto Kirlian) de quatro pacientes (2 homens e 2 mulheres) atendidos pelo Dr. Hermann Koltz, onde aparecem obsessores caraterizados
por bolas brancas, fora do halo energético dos dedos,
antes dos atendimentos. Utilizada máquina BIOELECTROGRAPHY, modelo 8L1, Voltage H, Timer H, ,
Padrão Newton Milhomens, filme Fuji, ASA 400.

ioeletrography (Kirlian photo) of four patients
(2 men and 2 women) before treatment with Dr.
Hermann Koltz, where obsessors appear characterized
by white balls, outside the energetic halo of the
fingers, Foto taken using a BIOELECTROGRAPHY
machine, model 8L1, Voltage H, Timer H,, Newton
Milhomens Pattern, Fuji film, ASA 400.

(continuação)

(continuation)

B
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Paciente: M. D. G. M., Sexo ( F ), 55 anos
Antes do tratamento /
Before treatment

Depois do tratamento
/ after treatment

Dedo médio da mão direita / Middle finger (Right hand)

Paciente: V. J. A. , Sexo ( M ), 31 anos
Depois do tratamento /
after treatment

Antes do tratamento /
Before treatment

Dedo médio e indicador da mão esquerda /
Middle and Index finger (Left Hand)

Referência/Reference: www.aguavitalizada.com.br
Fotos/Photos: Kirlian.
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“O desequilíbrio da mente pode
determinar a perturbação geral das
células orgânicas. É por este motivo
que as obsessões, quase sempre, se
acompanham de características muito
dolorosas. As intoxicações da alma
determinam as moléstias do corpo”.

“The imbalance of the mind can
determine the general disturbance
of the organic cells. That is why
obsessions, in most cases, are
accompanied by very painful
characteristics. Intoxications of the
soul determine the diseases of the
Human body.“

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier
pelo Espírito André Luiz, pág. 315)

(Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier
by the spirit of André Luiz, page 315)

“Concluímos, portanto, que a diferença
básica entre uma crise epilética
genuína e um transe mediúnico
provocado por um Espírito obsessor
é que, naquela, após as convulsões a
pessoa fica inconsciente por alguns
momentos, não fala nada e, nesta, o
Espírito manifesta-se realmente, em
geral, fazendo ameaças, falando do seu
ódio, de sua vingança, etc.”

“We conclude, then, the main
difference between a genuine epileptic
crisis and a mediumistic trance caused
by an obsessing Spirit is that, during
an epileptic crise, after the convulsions
the person becomes unconscious for a
few moments and he does not speak at
all , but in a obsession case the spirit
makes threats, expressing words of
hate and revenge, etc.“

(Dimensões Espirituais do Centro Espírita,
Suely Caldas Schebert, pág. 184)

(Dimensões Espirituais do Centro Espírita,
Suely Caldas Schubert, page 184)
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Obsessão

Obsession

(continuação)

(continuation)

Paciente: M. A. x. O. , Sexo ( F ), 44 anos
Depois do tratamento /
after treatment

Antes do tratamento /
Before treatment
Dedo polegar da mão esquerda /
Left thumb

Paciente: J. D. S. A., Sexo ( M ), 26 anos
Antes do tratamento /
Before treatment

Depois do tratamento /
after treatment
Dedo polegar da mão esquerda /
Left thumb

Referência/Reference: www.aguavitalizada.com.br
Fotos/Photos: Kirlian.
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“A obsessão, tanto vista do ângulo
do obsidiado quanto do prisma do
obsessor, somente ocorre porque os
seres humanos ainda carregam em suas
almas mais elevada taxa de sombras
que de luz. Enquanto isso ocorrer,
haverá obsessores e obsidiados:
o domínio negativo de quem é
mentalmente mais forte, sobre o mais
fraco; do credor sobre o devedor. E
haverá algozes e vítimas.
Tal estado de coisas unicamente se
harmonizará quando existirem apenas
irmãos que se amem.“

“The obsession, seen from the angle of
the obsessed and from the prism of the
obsessor, only occurs because humans
still carry in their souls a higher rate of
shadows than light. Meanwhile there
will be obsessors and obsessed ones:
the negative domain of who is mentally
stronger, over the weakest; of the
creditor over the debtor. And there will
be tormentors and victims.
Such things only will be in harmony
when all brothers start loving each
other.“
(Obsessão e Desobsessão, profilaxia e Terapêutica
espírita, Suely Caldas Schubert, pages 32/33)

(Obsessão e Desobsessão, profilaxia e Terapêutica
espírita, Suely Caldas Schubert, pág. 32 e 33)
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Obsession

Tratamento para a obsessão
(Dr. Hermann Koltz)

Obsession treatment
(by Dr. Hermann Koltz)

Além do que já foi abordado, no aspecto espiritual, é fundamental para o sucesso da desobsessão
a participação do obsidiado, primeiro através da “defesa psíquica”, com a mudança de comportamento
e atitudes, abolindo práticas em desacordo com o
Evangelho, exercendo a caridade, com atitudes mentais positivas e de otimismo, vontade firme para a auto-educação e auto-amor, orando pelo obsessor, que
também é um espírito sofredor, rogando de coração
a assistência de Jesus. Enfim, o aperfeiçoamento vai
permitir o desacoplamento obsessor-obsidiado, pois
já não estarão na mesma sintonia, e com isto ocorrerá
a reaproximação do seu anjo guardião. Em complemento, pode-se solicitar o concurso de um “magnetizador” espírita aplicando o passe que foi ensinado
pelo Dr. Hermann Koltz e que é descrito abaixo:

In addition to what has already been
approached, in the spiritual aspect, it is fundamental
the participation of the obsessed, first through the
“psychic defense”, with the change of behavior
and attitudes, abolishing practices in disagreement
with the Gospel, practicing charity, keeping positive
mental attitudes and optimism, firm will for selfeducation and self-love, praying for the obsessor,
who is also a suffering spirit, praying heartily for the
assistance of Jesus. Finally, the improvement will allow
the obsessor-obsessed decoupling, since they will no
longer be in the same tuning, establishing a conection
with his guardian angel. In addition, one can request
help of a “spiritist magnetizador” to apply a magnetic
pass that was taught by Dr. Hermann Koltz and that is
described below:

Posicionar as duas mãos acima da cabeça, formando um triângulo (polegares e indicadores unidos)
com a base do triângulo voltada para a testa;

Position the two hands above the head, forming
a triangle (thumbs and index fingers attached) with
the base of the triangle facing the forehead;

Descer as mãos pelos dois braços fazendo limpeza energética. Repetir 3 vezes;

Move hands down by both arms doing energy
cleaning. Repeat 3 times;

Com as duas mãos unidas na posição vertical
(como em prece), tocar o centro da testa, a lateral
esquerda, e a lateral direita da mesma;

With both hands held upright (as in prayer),
touch the center of the forehead(1), the left side(2)
and then the right side(3).

Ir para as costas e fazer a limpeza energética
desde os ombros até os calcanhares. Repetir 3 vezes;

Place yourself at the back of the patient and do
the energy cleansing from the shoulders to the heels.
Repeat 3 times;

(continuação)

(continuation)

Ir para a frente e fazer a limpeza energética do
tórax até as pernas evitando tocar o corpo do paciente.Repetir 3 vezes;

Return to the front of the patient and do the
energetic cleansing from chest to the legs avoid
touching the patient’s body. Repeat 3 times;

Encerrar com a mão esquerda nas costas do paciente e a direita em cima do coração.

Finish placing the left hand on patient’s back
and the right one on patient’s heart.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=obsessão&biw=1093&bih=530&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifgtCOluPRAhUGl
pAKHehpBRYQ_AUIBygC#tbm=isch&q=energia+das+m%C3%A3os&imgr
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“Daí resulta um ensinamento de
grande alcance; é que as imperfeições
morais dão entrada aos espíritos
obsessores, e o meio mais seguro de
se desembaraçar deles é atrair os
bons pela prática do bem. Os bons
Espíritos têm mais poder que os maus,
sem dúvida, e sua vontade basta para
afastar estes últimos. Mas assistem
só os que os ajudam pelos esforços
que fazem para se aperfeiçoarem, de
outro modo eles se afastam e deixam
o campo livre aos maus espíritos que
se tornam assim, em certos casos,
instrumentos de punição, pois os bons
os deixam agir com esse fim. ”

“From the foregoing, we learn a very
important lesson, that our moral
imperfections bring us under the
power of obsessing spirits, and that
the surest method of getting rid of
these is to attract good spirits to us
by the practice of virtue. Good spirits
are more powerful than bad ones, and
their will suffices to keep off the latter;
but they only assist those who second
the action of their will by the efforts
they themselves make for their own
amendment; when no such efforts are
made, good spirits retire, and their
withdrawal leaves the field free to the
evil ones, who thus become, in certain
cases, instruments of punishment;
the higher spirits allowing the lower
ones to act, for the accomplishment
of this end.”

(O Livro dos Médiuns, Allan Kardec,
pag. 305 e 306)

(The Medium’s Book, Allan Kardec, pages 305/306)
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Capítulo 9 / Chapter 9

Energia das mãos

Healing Hands

“Médiuns curadores: são aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar as dores pela imposição das
mãos ou prece.

“Healing mediums; those who have the power of
curing disease or relieving pain, by the imposition of
hands or by prayer.

Essa faculdade não é essencialmente mediúnica;
ela pertence a todos os verdadeiros crentes, sejam
médiuns ou não; é muitas vezes uma exaltação do
poder magnético fortificado, em caso de necessidade,
pelo concurso de bons Espíritos”

This faculty is not essentially medianimic;it
appertains to all true believers, whether mediums
or not; it is often only a super-excitement of the
mesmeric power, strengthened, in case of need, by
the co-operation of benevolent spirits”

(Livro dos Médiuns, Allan Kardec, Segunda Parte, Cap. XVI, 189)
Evangelho segundo São Marcos, 5:22 e 5:23
– Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência:

(The Medium’s Book, Allan Kardec, Part Second,
Cap XVI)
The Gospel, Mark 5:22 and 5:23 – A synagogue
leader named Jairus arrived, and seeing Jesus, he fell
at His feet and pleaded with Him urgently, “My little
daughter is near death. Please come and place your
hands on her, so that she will be healed and live.”…

“Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe
as mãos para que se salve e viva.”...

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=cura+pela+energia+das+maos&biw=1366&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiJ_fvdn9fLAhWCRyYKHYlLAYwQ_AUICCgD#tbm=isch&q=imagem+passe+energetico&imgrc=iXTwym0a69X-cM%3ª
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“Considerando-se que as enfermidades
físicas, em geral, são provenientes
da desarmonia psíquica, intoxicação
ou debilidade magnética vital do
períspirito, os passes magnéticos
ou fluídicos são recursos que
proporcionam verdadeiras transfusões
de energia através do duplo etérico,
insuflando-as pelos plexos nervosos e
ativando também o sistema glandular
para proceder às devidas correções
orgânicas. ”

“Considering that all physical diseases
are generally originated from the
perispirit’s psychic disharmony,
intoxication, or vital magnetic
weakness, the magnetic/fluidic passes
are resources that provide true
transfusions of energy through the
etheric body, by inserting this energy
through the nervous plexus and also
activating the glandular system in
order to establish all necessary organic
corrections. “

(Saúde e Alimentação de A a Z, Ramatis, obra
psicografada por Hercílio Maes e
Norberto Peixoto, pág. 420)

(Saúde e Alimentação de A a Z, Ramatis,
psychographed by Hercílio Maes and
Norberto Peixoto, page 420)
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Energia das mãos
através dos tempos

Healing hands
through over time

o longo da história da humanidade várias civilizações e culturas usaram a energia das mãos em
seus rituais religiosos, processos de magia e práticas
de cura. Talvez o mais antigo registro destas atividades esteja na “Arte Rupestre” que são pinturas pré-históricas no interior de cavernas da França, Espanha, Portugal e até mesmo no Brasil, no sítio do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.

hroughout the history of mankind, various
civilizations and cultures have used hand power
in their religious rituals, processes of magic, and
healing practices. Perhaps the earliest record of these
activities is in the “Rock Art”, which are prehistoric
paintings in the interior of caves in France, Spain,
Portugal and even Brazil, on the site of the Serra da
Capivara National Park in Piauí.

Estima-se que estas pinturas tenham sido feitas
há, pelo menos, 30 ou 40 mil anos atrás e, em algumas delas, são pintadas palmas de mãos humanas e
de animais selvagens, sugerindo a representação simbólica e mágica da energia das mãos na caça.

It is estimated that these paintings were made at
least 30 or 40 thousand years ago and in some of them
are painted palms of human hands and wild animals,
suggesting the symbolic and magical representation
of the energy of the hands in the hunt.

Avançando no tempo, sacerdotes egípcios, brâmanes da Índia, magos da Caldeia, druidas e romanos, praticaram a cura pela imposição das mãos.

Advancing in time, Egyptian priests, Brahmins
of India, Chaldean wizards, Druids and Romans,
practiced healing by the laying on of hands.

Atualmente o uso da energia das mãos está difundida em todo o planeta, através de linhas de tratamento ou práticas religiosas, e podem ser citadas:
o reiki, o johrei, a cura prânica, os passes espíritas, o
toque terapêutico (TT), as ordenações da Igreja Católica, o movimento de Renovação Carismática, e as
orações de intercessão da Igreja Evangélica

Nowadays the use of the energy of the hands
is spread throughout the planet, through lines
of treatment or religious practices, and can be
mentioned: Reiki, Johrei, Pranic Healing, Spiritist
passes, Therapeutic Touch (TT), Ordinations of
the Catholic Church, the Charismatic Renewal
Movement, and the Intercessory Prayers of the
Evangelical Church.
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Na filosofia hindu a energia das mãos vem dos
chakras das mãos, que estão localizados no centro
das palmas das mãos e que tem a particularidade de
serem estimulados quando se esfrega com vigor as
palmas das mãos. Com este movimento pode-se perceber esta energia através de calor, leves sensações
de picadas ou formigamento nas mãos.

In Hindu philosophy the energy of the hands
comes from the chakras of the hands, which are
located in the center of the palms and have the
particularity of being stimulated when one vigorously
rubs the palms of the hands. With this movement you
can perceive this energy through heat, slight stinging
sensations or tingling in the hands.

Na transmissão de energia através dos chakras
das mãos, tanto para auto aplicação, como para o
paciente, a intenção e o padrão positivo de pensamentos são essenciais para um bom resultado.

In transmitting energy through the hand chakras,
both for self-application and for the patient, the
intention and positive pattern of thoughts are essential
for a good result.
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“... A quantidade de fluido vital não é
a mesma em todos os seres orgânicos.
Ela varia de acordo com as espécies e
não é constante no mesmo indivíduo.
Outro fato importante é que o fluido
vital pode ser transmitido de um
indivíduo a outro, ou seja, aquele que
tiver uma quantidade maior pode
doá-lo ao que tiver menos. A doação
do fluido vital através dos passes
magnéticos, e que representa a base
da fluidoterapia, pode recuperar
uma vida prestes a extinguir-se, bem
como promover o alívio de dores e
sofrimentos.”

“... The amount of vital fluid is not the
same in all organic beings. It varies by
species and is not constant in the same
individual. Another important fact is
that the vital fluid can be transmitted
from one individual to another, that
is, one who has a larger quantity can
give it to the lesser. The donation of
vital fluid through magnetic passes,
and which represents the basis of fluid
therapy, can recover a life
that is about to become extinct, as well
as to promote a relief of pain
and suffering.”
(Saúde e Espiritismo, Carlos Roberto de Souza
Oliveira, page 52)

(Saúde e Espiritismo, Carlos Roberto de Souza
Oliveira, pág. 52)
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No século XVIII, na Alemanha, Franz Anton Mesmer (1734-1815) com a sua teoria do “magnetismo
animal”, que fundamenta o Mesmerismo, considerava que algumas pessoas com dotes especiais ou magnetizadores eram capazes de emitir com as mãos um
“fluido especial” com efeitos terapêuticos em outras
pessoas. Assim, pode-se admitir que o “passe magnético” de Mesmer foi o precursor do “passe espírita”
Kardecista.

In the eighteenth century in Germany, Franz
Friedrich Anton Mesmer (1734-1815) with his theory
of “Animal magnetism”, which underlies Mesmerism,
considered that some people with special gifts or
magnetizers were able to emit with their hands a
“magnetic fluid” with therapeutic effects in other
people. Thus, it can be admitted that Mesmer’s
“magnetic pass” was the forerunner of the “Kardecist
Spiritist pass”.

Em 1854 Allan Kardec por influência do seu
amigo Fortier, adepto do Mesmerismo, começa a se
interessar pelas “mesas girantes” e os fenômenos de
comunicação com os “desencarnados”, e em 1855,
por convite da família Baudin e a intermediação de
Julie e Caroline Baudin, duas jovens médiums de 14
e 16 anos respectivamente, passam a fazer perguntas
aos espíritos, o que seria a base da sua primeira obra
“O Livro dos Espíritos”, publicado em 18 de abril de
1857.

In 1854 Allan Kardec, influenced by his friend
Fortier, an adept of Mesmerism, began to take an
interest in the “turning tables” and the phenomena
of communication with the disincarnated, and in
1855, at the invitation of the Baudin family and the
intermediation of Julie and Caroline Baudin, two
young girls of 14 and 16 years of age, who were
mediums, began to ask the spirits some questions,
which would be the basis of his first book, “The Book
of Spirits,” published on April 18, 1857.

A identificação de Kardec com as idéias de
Mesmer fica evidente com a publicação em março
e outubro de 1858, na Revista Espírita, dos seguintes
trechos:

Kardec’s identification with Mesmer’s ideas is
evident with the publication in March and October
1858, in the Spiritist Magazine, of the following
extracts:

“...O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo...”

“...Magnetism
Spiritism...”

“...O Espiritismo liga-se ao magnetismo por
laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si...”. Assim a “Energia
das Mãos”, tanto no Magnetismo como no Espiritismo tem um destaque especial, e Kardec no “Livro
dos Médiuns”, publicado em janeiro de 1861, registra na segunda parte do Cap. XVI:

“...Spiritism is linked to magnetism by intimate
ties, considering that these two sciences are in
solidarity with each other...”. Thus the “Energy
of the Hands” in both Magnetism and Spiritism
has a special emphasis, and Kardec in the Book of
Mediums, published in January 1861, states in the
second part of Chapter XVI:

“Médiuns curadores - Os que têm o poder de
curar ou de aliviar os males pela imposição das
mãos ou pela prece”.

“Healing mediums - Those who have the
power of healing by the laying on of hands or by
prayer.”

prepared

the

path

of
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“São extremamente variados os efeitos
da ação fluídica sobre os doentes, de
acordo com as circunstâncias.

“According to the circumstances,
the fluidic effects can suffer many
variations on patients.

Algumas vezes é lenta e reclama
tratamento prolongado, como no
magnetismo ordinário; doutras vezes é
rápida, como uma corrente elétrica.

Sometimes it is slow and demands a
continuos treatment, as in the ordinary
magnetism; But sometimes it is fast,
like an electric current.

Há pessoas dotadas de tal poder, que
operam curas instantâneas nalguns
doentes, por meio apenas da imposição
das mãos, ou, até, exclusivamente por
ato de vontade.”

There are people gifted with such
power, they can instant heal some
patients just placing their hands, or
even solely by an act of willpower.”
(www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Agenese Guillon.pdf, Allan Kardec, pag. 260.)

(www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Agenese Guillon.pdf
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Passe Magnético

Magnetic Passes

“Considerando-se que as enfermidades físicas,
em geral, são provenientes da desarmonia psíquica,
intoxicação ou debilidade magnética vital do períspirito, os “passes” magnéticos ou fluídicos são recursos
que proporcionam verdadeiras transfusões de energia
através do “duplo etérico”, insuflando-as pelos plexos
nervosos e ativando também o sistema glandular para
proceder às devidas correções orgânicas.

“Considering that physical infirmities are generally
derived from perispirito’s psychic disharmony,
intoxication, or vital magnetic weakness, magnetic
or fluidic passes are resources that provide true
transfusions of energy through the” etheric double
“The nerve plexuses and also activating the glandular
system to make the necessary organic corrections.
...The pass is a transfusion of spontaneous fluids
and benefactors, no doubt as efficient and powerful
as the potential emitted by the will of its agent.”
(Fisiologia da Alma, Ramatis, Page 339)

...O passe é uma transfusão de fluidos espontâneos e benfeitores, sem dúvida tão eficientes e poderosos quanto seja o potencial emitido pela vontade
do seu agente.” (Fisiologia da Alma, Ramatis, pg. 339)

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Position the two hands above the head, forming
a triangle (thumbs and indicators attached) with the
base of the triangle facing the forehead;

Posicionar as duas mãos acima da cabeça, formando um triângulo (polegares e indicadores unidos)
com a base do triângulo voltada para a testa;

Run your hands down close to the patient’s arms
imagining a cleansing energy going down (3 x);

Descer as mãos pelos dois braços fazendo limpeza energética (3 x);

With both hands held upright (as in prayer),
touch the center of the forehead, the left side, and
the right side of the forehead;

Com as duas mãos unidas na posição vertical
(como na prece), tocar o centro da testa, a lateral esquerda, e a lateral direita da testa;

Go to the patient’s back and apply the cleansing
energy from the shoulders to the heels (3 x);

Ir para as costas e fazer a limpeza energética
desde os ombros até os calcanhares (3 x);

Place yourself in front of the patient and apply
the energetic cleansing from the chest to the legs (Do
not touch the patient’s chest) (3 X);

Ir para a frente e fazer a limpeza energética do
tórax até as pernas (nas mulheres evitar tocar os seios)
(3 X);

Finish with your left hand on the back and the
right on top of the heart.

Encerrar com a mão esquerda nas costas e a direita em cima do coração.

Fluídos
espirituais /
Spiritual
fluids

Fluídos
psicofísicos /
Psychophysical
fluids

Combinação
fluídica / Fluid
combination

O PASSE ESPÍRITA / THE SPIRIT PASS

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+passe+espirita&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=
0ahUKEwiMwMK9_tzLAhULmJAKHQfYBQkQsAQIGw#imgrc=DjRwF_YxQ_DK4M%3A
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“Atualmente, no Cristianismo
redivivo, temos de novo, o movimento
socorrista do plano invisível, através da
imposição das mãos. Os passes, como
transfusões de forças psíquicas, em que
preciosas energias espirituais fluem
dos mensageiros do Cristo para os
doadores e beneficiários, representam
a continuidade do esforço do Mestre
para atenuar os sofrimentos do
mundo.”

“Today, in Christianity, we see again
a life-saving movement from the
invisible plane, through the laying
on of hands (LOH).
Spiritist passes are, such as transfusions
of psychic forces, in which precious
spiritual energies flow from the
Christ’s messengers to the givers and
beneficiaries, representing a continuity
of the Master’s effort to mitigate the
suffering of the world.”

(Saúde e Espiritismo, autores diversos, pag. 54)

(Saúde e Espiritismo, several authors, page 54)

“Passes rotatórios sobres os diversos
chacras, com o devido conhecimento,
podem infundir-lhes os fluidos
revitalizantes responsáveis por seu
funcionamento harmonioso, conforme
a necessidade de cada um de meus
irmãos.”

“Rotating passes on the several
chakras of the body, with appropriate
knowledge, can fill them in with
revitalizing fluids responsible for a
regular functioning, according to my
brother’s needs.“
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber page 190)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo Espírito Joseph Gleber, pág. 190)
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Proteção do 3° chakra –
Plexo solar / Gástrico

Protection of 3° chakra –
Solar Plexus / Gastric
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conhecimento dos “chakras” é milenar e
vem de culturas antigas da China e da Índia. A palavrachakravem dosânscritoe significa “roda”, “disco”, “centro” ou “plexo”. O registro mais antigo dos
chakras data de 5.000 a.C. e faz parte dos Vedas.

he knowledge of the “chakras” is ancient and
comes from ancient cultures of China and India. The
word chakra comes from Sanskrit and means “wheel”,
“disk”, “core”, or “plexus.” The oldest record of the
chakras dates from 5,000 BC and is part of the Vedas.

Existem centenas de chakras , sendo que sete
são os principais, e estes estão distribuídos desde a
base dacoluna vertebral, na região do períneo, até o
topo da cabeça, entre a região parietal e frontal.

There are hundreds of chakras, seven of which
are the main ones, and these are distributed from the
base of the spine, in the perineum region, to the top
of the head, between the parietal and frontal regions.

Cada um destes chakras está em estreita correspondência com certas funções físicas, mentais, vitais
ou espirituais. Num corpo saudável, todos esses vórtices giram a uma grande velocidade, permitindo que
o “prana” atue sobre cada um destes centros. Mas se
um desses centros começa a diminuir a velocidade
de rotação, ou gire em excesso, o fluxo de energia
fica inibido ou bloqueado - e disso resulta o envelhecimento ou a doença.

Each of these chakras is in close correspondence
with certain physical, mental, vital, or spiritual
functions. In a healthy body, all these vortices rotate
at a great speed, allowing the “prana” to act on each
of these centers. But if one of these centers starts
slowing down, or spinning in excess, the energy flow
gets inhibited or blocked - and this results in aging or
disease.

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Cross your hands (left hand on the top of the
right one), fingers intertwined just above the navel.
Perform this procedure before leaving home or
coming into a “dense” environment.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Cruzar as mãos (mão esquerda sobre a direita),
dedos entrelaçados um pouco acima do umbigo.
Adotar esta postura quando for sair de casa ou entrar
em um ambiente “carregado”.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=IMAGE+OF+THIRD+CHAKRA&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwi0s_DSid3LAhVEUZAKHRrJAbwQsAQIGw#imgrc=Qqlzs0Q3aecdyM%3A
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“Considerando-se o conceito de
dimensões ou de vibrações, podemos
dizer que os chacras se localizam no
duplo etérico e que são responsáveis
pela assimilação e distribuição de
energia vital, que irriga as células do
corpo físico. No entanto, sendo o duplo
etérico uma duplicata do corpo físico,
tendo sido a sua formação presidida
pelas estruturas superiores do corpo
perispiritual, igualmente neste existe
um sistema equivalente de chacras
em dimensão ou vibração superior à
do duplo, que, enraizando-se nele,
transfere e processa os fluidos do
Plano Superior, que contribuem para o
equilíbrio íntimo do ser humano.”

“Considering the concept of
dimensions or vibrations, we can
say that the chakras are located in
the etheric body and that they are
responsible for the assimilation and
distribution of vital energy, which
irrigates the cells of the physical body.
However, since the etheric body is a
duplicate of the physical body, and its
formation has been governed over by
the higher structures of the perispirit,
there is also an equivalent system of
chakras in dimension or vibration
superior to the double’s, which when
attatched to it, transfers and processes
fluids of the Higher Plane, helping
to achieve the inner human being’s
balance.”

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro, pelo Espírito
Joseph Gleber, pág. 112)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro, by the spirit
of Joseph Gleber, page 112)

156

Harmonização do
4°chakra-Coração

Harmonization of
4° chakra-Hearth

4° Chakra – Coração (Anahata), está localizado no centro do esterno na altura do coração, a
sua cor é verde/rosa, e é o chakra de transição entre
as energias terrenas inferiores e as energias espirituais superiores. Abrange o sistema circulatório, sistema
imunológico, coração, pulmões, diafragma e timo.
Está associado as nossas emoções de amor, compaixão, empatia pelos outros, amor-próprio, e sentimentos voltados para Deus.

he fourth Chakra - Heart (Anahata) is located
in the center of the sternum at heart level, its color
is green / pink, and is the transition chakra between
lower earth energies and higher spiritual energies. It
covers the circulatory system, immune system, heart,
lungs, diaphragm and thymus. It is associated with our
emotions of love, compassion, empathy for others,
self-love, and feelings toward God.
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The dysfunction of this chakra can cause
arrhythmias, troubles in the circulatory system,
bronchi, blood pressure, and skin. It can also result
in disappointment, panic, depression, and inability to
experience your own happiness.

A disfunção deste chakra pode ocasionar arritmias, incômodos no sistema circulatório, brônquios,
pressão arterial, e pele. Pode resultar também em desilusão, pânico, depressão, e incapacidade de vivenciar sua própria felicidade.

Approach of Dr. Hermann Koltz

Abordagem do Dr. Hermann Koltz

Procedure 1:

Primeiro Procedimento:

Extend the left forearm in the horizontal position,
at the level of the heart, with the left hand flat, and
the thumb facing upwards, in the upright position.

Estender o antebraço esquerdo na posição horizontal, na altura do coração, com a mão esquerda
espalmada, e polegar voltado para cima, na posição
vertical.

Place the thumb of the right hand in the
horizontal position, of the central region of the palm
of the left hand, the other closed fingers. Make quick
and energetic circular movements of the thumb of
the right hand very close to the central region of the
palm of the left hand.

Aproximar o polegar da mão direita na posição
horizontal, da região central da palma da mão esquerda, demais dedos fechados. Realizar movimentos circulares rápidos e enérgicos do polegar da mão
direita bem próximo da região central da palma da
mão esquerda.

After activating the center chakra of the left
palm, bring this hand to the heart for a few seconds.
Repeat the movement if necessary.

Após a ativação do chakra da região central da
palma da mão esquerda, levar esta mão ao coração
por alguns segundos. Repetir o movimento se achar
necessário.

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=image+of+fourth+chakra&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a
hUKEwiGwtvThd3LAhVDFpAKHWRyCuYQsAQIJA#imgrc=IXvLb_NoMmMqHM%3A
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“O chacra cardíaco é importante nas
reuniões de ecotoplasmia, quando
passamos a utilizá-lo na exsudação
de uma espécie de ectoplasma
muito útil para a materialização de
medicamentos no tratamento de
meus irmãos. Nesses casos, o chacra
referido, com sua luminosidade
peculiar, facilita-nos a tarefa, doando
sua vibração na elaboração de fluidos
mais sutis e de qualidade superior, o
que torna proveitoso o fluido exsudado
para produzir recursos terapêuticos
desenvolvidos deste lado da vida. É
imensamente utilizado quando em
tratamento de entidades endurecidas,
para a irradiação de fluidos amorosos,
que são direcionados do centro
cardíaco dos médiuns em direção à
mesma região, no espírito renitente.”

“The Heart chakra is important to
gather ecotoplasm, when we use it in
the exudation of a kind of ectoplasm
very useful for the materialization
of medicines to treat my brothers.
In these cases, this chakra, with
its peculiar luminosity, facilitates
the task of donating its vibration
in the elaboration of more subtle
and superior fluids, which makes
the exuded fluid useful to produce
therapeutic resources developed
from this side of life. It is immensely
used when treating hard-hearted
entities,using love fluids originated
from the cardiac center of the mediums
towards the same region of the spirit in
treatment.”
(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
by the spirit of Joseph Gleber, page 100)

(Medicina da Alma, Robson Pinheiro,
pelo espírito Joseph Gleber, pág. 100)

158

Capítulo 10 / Chapter 10

Testemunhos e
Avaliação Radiestésica e
Bioeletrográfica dos pacientes
do Dr. Hermann Koltz

Testimonials and
Dowsing and Biolectrography
of Dr. Hermann Koltz’s
patients

“Senhor, sois toda justiça; a doença
que vos aprouve me enviar,
devo-a merecer, pois não fazeis sofrer
jamais sem causa.
Eu me entrego, para a minha cura, à
vossa infinita misericórdia;
se vos apraz me restituir a saúde, que
vosso nome seja bendito; se,
ao contrário, devo ainda sofrer, que ele
seja bendito da mesma forma;
eu me submeto sem murmurar aos
vossos divinos secretos,porque tudo
que fazei não pode ter por finalidade
senão o bem de vossas criaturas”.

“Lord, You are all justice. The illness
You saw fit to send me must be
deserved,
because You never impose suffering
without just case.
Therefore I entrust my cure to Your
infinite mercy.
If it pleases You restore my health, may
Your name be blessed just the same.
I submit without complaint to Your
wise purpose, since what You
do can only be for the good of Your
creatures”.
(O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec,
Cap. XXVIII / The Gospel, According to Spiritism,
Allan Kardec, Chapter XXVIII)

(O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan
Kardec, Cap. XXVIII / The Gospel, Allan Kardec,
Chapter XXVIII)

Hippolyte Leon Denizard Rivail (1804 – 1869)
Allan Kardec
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“Ramatis – Considerando-se que
a matéria é energia condensada, é
óbvio, que todos os objetos e coisas
do mundo material emitem ondas
“eletromagnéticas “e radiações do
seu corpo ou duplo etérico, de cujo
fenômeno originou-se a ciência da
Radiestesia, ou seja, o estudo e a
pesquisa dessas emanações radioativas.
Conforme já explicamos nesta obra,
o Radiestesista sensível consegue
identificar até as doenças alheias e
prescrever a medicação certa, quer
o faça pelo exame pessoal, como
auscultação de um pouco de cabelo,
um anel, um lenço ou mesmo de
qualquer objeto de uso pessoal do
enfermo.”

“Ramatis - Considering that matter is
condensed energy, it is obvious that
all objects and things of the material
world emit electromagnetic” waves and
radiations of their etheric or double
body, phenomenon that is the origin
of Dowsing’s science which study and
research these radioactive emanations.
As explained before in this book, a
sensitive Radiesthetist should be able
to identify even diseases of others and
prescribe the right medication; either
doing an exam, by an auscultation of
a little hair, a ring, a handkerchief or
even an object of personal use of the
sick person.”
(Mediunidade de Cura, Ramatis, psychographed
by Hercílio Maes, pages 183/184)

(Mediunidade de Cura, Ramatis, obra
psicografada por Hercílio Maes, pág. 183 e 184)
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“Meu nome é Valkiria A. A. da Silva, tenho 36
anos, sou casada com Ricardo Vicente da Silva, também de 36 anos, somos pais de Lucas A. A. da Silva
de 13 anos. Nosso filho nasceu aparentemente saudável em 20/10/2003, na Maternidade do Hospital
Barra Dor. Logo no início percebi que o Lucas tinha
dificuldade para sugar o peito, e a pediatra que fez
meu parto disse que o Lucas era um bebê preguiçoso, mas que devido ao meu nervosismo eu não
percebia ele sugando. Três dias após o nascimento,
em 22/10/2003, recebemos “Alta”, e ao chegar em
casa o Lucas continuava sem sugar, e ao ligar para a
médica a mesma recomendou dar um banho frio no
Lucas para ele acordar. Eu e meu marido resolvemos
então levar o Lucas a uma emergência pediátrica, ao
chegarmos ele teve uma convulsão e asfixia, e a médica que nos atendeu disse que se eu tivesse dado o
banho frio no Lucas, eu teria perdido ele nos meus
braços. Lucas foi transferido para o CTI onde os médicos constataram que ele não conseguia sugar. Lucas
começou a ser alimentado através de uma sonda e
uma fonoaudióloga começou um trabalho de estimulação, após um tempo, ele conseguiu mamar no peito, este foi um período difícil, de muitas convulsões,
mais com a graça de Deus, conseguimos vencer mais
esta etapa.

“My name is Valkiria A. da Silva, I am 36 years
old, I am married to Ricardo Vicente da Silva, also 36
years old, we are parents of Lucas A. A. da Silva, 13
years old. Our son was born apparently healthy on
20/10/2003 at the Maternity Hospital of Barra Dor.
Early on I realized that Lucas had difficulty suckling
the breast, and the pediatrician who gave birth said
that Lucas was a lazy baby, but that because of my
nervousness I did not notice him sucking. Three days
after the birth, on 22/10/2003, we were dismissed, and
when Lucas arrived home, he still did not suck, and
when he called the doctor, Lucas was recommended
to give Lucas a cold shower so he could wake up.
My husband and I then decided to take Lucas to a
pediatric emergency, and when he arrived he had
a seizure and asphyxiation, and the doctor who
answered us said that if I had given Lucas the cold
shower, I would have lost him in my arms. Lucas was
transferred to the ICU where the doctors found that
he could not suck. Lucas began to be fed through
a catheter and a speech therapist began a work of
stimulation, after a while, he managed to suck on the
chest, this was a difficult period, many convulsions,
more with the grace of God, we managed to win this
stage more .
At first the CTI’s neuropediatrician informed us
that Lucas had a lesion in the occipital lobe and that
he could be blind, did a test called “visual evoked
potential” that did not detect his blindness, but that
we would have to wait for him to complete a year To
get a better diagnosis and start a stimulation, another
mistake, because today we know that the treatment
starts early.

A princípio o neuropediatra do CTI nos informou que o Lucas tinha uma lesão no lobo occipital
e que ele poderia ser cego, fizeram um exame chamado “potencial evocado visual”, que não constatou
a sua cegueira, mas que teríamos que esperar ele
completar um ano para ter um melhor diagnóstico e
começar uma estimulação, outro erro, pois hoje sabemos que o tratamento começa cedo.
Tivemos o acompanhamento mensal do médico
que atendeu o Lucas no CTI, que informou que o
Lucas só tinha um problema visual, e aos 4 meses
suspendeu seu anticonvulsivo.

We had the monthly follow-up of the doctor
who attended Lucas at the CTI, who reported that
Lucas only had a visual problem, and when he turned
4 months, he suspended the anticonvulsant medicine
he was taking.

Aos 9 meses o Lucas começou a apresentar espasmos e percebemos que ele não fazia certas coisas
comuns a outros bebês. Procuramos um outro neuropediatra, que acompanha Lucas até hoje, que nos informou que além da lesão no lobo occipital, ele também tinha uma lesão no parieto-temporal e que estas
lesões afetariam sua parte motora, sua fala, seu cognitivo, sua visão e sua audição, ele precisaria de um
atendimento multidisciplinar, assim começamos estes
atendimentos e aos 9 meses o Lucas voltou a usar
anticonvulsivos que controlaram seus espamos. Aos
4 anos o Lucas teve uma infecção por Rotavirus que

At 9 months Lucas began to present spasms and
realized that he did not do certain things common to
other babies. We sought another neuropediatrician,
who accompanies Lucas to this day, who informed
us that besides the injury to the occipital lobe he
also had a lesion in the parieto-temporal and that
these lesions would affect his motor part, his speech,
his cognitive, his vision and his Hearing, he would
need a multidisciplinary care, so we started these
appointments and he turned 9 months he started
to take anticonvulsants again that controlled his
spams. At 4 years old, Lucas had a Rotavirus infection
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foi controlada e aos 6 anos, sem crises convulsivas,
falava pequenas frases, frequentava uma escolinha e
identificava as letras do seu nome, cores e números,
desenvolvendo-se com facilidade, mas de 9 para 10
anos o Lucas começou a ter umas crises de queda de
cabeça, que inicialmente não eram percebidas pela
escola pois eram rápidas e sem perda da consciência,
mas as crises foram se agravando, com ausência e tônico-clônicas, tornando-se mais frequentes, até que
um dia, ao acordar, o Lucas não conseguiu ficar de
pé. Ao ligar para o neuropediatra fui informada que
o Lucas tinha tido um “bloqueio” e que poderia ficar
horas, dias ou até meses sem andar e que isto iria
depender da evolução do quadro neurológico. Graças a Deus houve uma pequena melhora, mas logo
também as crises aumentaram, chegando a 20 por
dia, com um agravamento da parte motora, Lucas
não conseguia andar sozinho, sua fala piorou, voltou
a babar, ficou hipotônico e não conseguia mastigar,
tudo tinha que ser dado batido. Entramos em desespero, eu só sabia chorar com medo de perder meu
filho, passei a dormir arrumada, pois como o pai trabalhava de madrugada, eu estava preparada para sair
correndo com o Lucas para uma emergência.

that was controlled and at 6 years of age, without
seizures, he spoke small sentences, attended a
school and identified the letters of his name, colors
and numbers, developing easily, but when he was 9
he began to have head falls incidents, which were
not initially noticed by the school because they
were fast and without loss of consciousness, but the
crises got worse with absence of memory and tonicclonic, becoming more frequent. One day when
Lucas woke up, he could not stand alone. When I
called the neuropediatrist I was informed that Lucas
had a “blockage” and that he could last for hours,
days or even months without walking and that this
would depend on the evolution of his neurological
damage. Thank God there was a little improvement,
but soon the crises increased, reaching 20 a day, with
a worsening of his motor part, Lucas could not walk
alone, his speech got worse, started to drool again,
became hypotonic and could not chew any food. We
felt in despair, my only fear was to lose my my son. At
that time, my husband worked at night, so I used to
go to bed dressed up to run with Lucas to the closest
Emergency hospital if necessary.

Lucas passou a ser atendido na instituição “Obra
Social Dona Meca” e a neurologista de lá me informou que o caso do Lucas é sugestivo da Síndrome
de Lennox-Gastaut, que ele poderia parar de andar,
precisar de uma gastro e traqueo, novamente entrei
em desespero, pois não queria ver meu filho sofrer,
não sabia o que fazer a não ser pedir a Deus pela
saúde do meu filho. Fui encaminhada para uma psicóloga e orientada a buscar um tratamento espiritual
kardecista, mas como sou de uma família católica e
meu marido Evangélico, ficamos um pouco receosos
de procurar outra religião.

Lucas came to be attended at the institution
“Obra Social Dona Mecca” and the neurologist there
informed me that the case of Lucas is suggestive of
the Lennox-Gastaut Syndrome, that he could stop
walking, need a gastro and tracheo, again I entered
In despair, because I did not want to see my son
suffering, I did not know what to do but to ask God for
the health of my son. I was referred to a psychologist
and oriented to seek a Kardecist spiritual treatment,
but as I am from a Catholic family and husband is
Evangelical , we were a bit afraid to go to another
religion.

(continuation)

(continuação)

Certo dia, ao acompanhar minha avó a uma
consulta, a médica vendo o estado do Lucas, sugeriu
procurar o Dr. Hermann para um tratamento espiritual, e depois de conversar como meu marido, assim
fizemos, começamos a frequentar semanalmente o
Grupo Espírita Irmãos Samaritanos (GEIS) em setembro de 2014 e a sua melhora foi surpreendente, começou a se alimentar melhor, já não estava hipotônico e começou a brincar.

One day, while accompanying my grandmother
to a doctor appointment, the doctor seeing Lucas,
suggested me to see Dr. Hermann for spiritual
treatment, and after speaking with my husband, we
did so, we began attending weekly the Spiritist Group
Samaritan Brothers (GEIS) in September 2014 and
its improvement was surprising, Lucas began to feed
better, was no longer hypotonic and began to play.

Em abril de 2015 ele começou a ter dificuldade para dormir ficando muito agitado e o Dr. Herman nos orientou a fazer o seguinte procedimento:
“Esperar o Lucas dormir e logo após, do seu lado

In April of 2015 he began having trouble to
sleep and Dr. Herman advised us to do the following:
“Wait for Lucas to sleep and then, on his left side,
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esquerdo, com as duas mãos espalmadas e fazendo um triângulo, aproximar as mãos do umbigo e
da testa, repetindo várias vezes este movimento e
sempre em oração”. Depois disso o Lucas começou
a dormir bem melhor e a cada dia que passava ficava
mais esperto.

make a tringle with both hands flat on his navel
region and on his forehead, repeat this movement
several times in prayer”. After a while, Lucas began
to sleep much better and becam smarter.

(continuation)

(continuação)

Nowadays, Lucas health is good, he interacts
with people, smiles, eats alone, asks for food, asks
to go to the bathroom and I wake up every day
asking if he will go to Dr. Hermann. My husband and
I are happy because we find a place where we are
supported with Love and Caring. We find a great
peace in our hearts and strength to face all battles to
come.

Atualmente o Lucas está muito bem, interage
com as pessoas, sorri, come sozinho, pede comida,
pede para ir ao banheiro e acordo todo dia perguntando se vai no Dr. Hermann, e eu e meu marido estamos felizes pois encontramos um lugar onde somos
amparados com muito Amor e Carinho. Encontramos
uma paz enorme em nossos corações e força para
enfrentar todas as batalhas.

After his treatment with Dr. Hermann has started,
his seizures have not stopped yet but they are at least
under control as they diminished considerately, and
his behavior has also changed.

Lucas depois que iniciou o tratamento com o Dr.
Hermann, ainda não está com suas crises controladas,
mas elas diminuíram bastante, e seu comportamento
também mudou, é uma criança doce, carinhosa, diz
que ama o Dr. Hermann e quando chega no GEIS diz
alto e em bom som “Boa Tarde gente”.

He is a sweet and caring child, that keeps saying
that he loves Dr. Hermann and when he arrives at
GEIS he always says “Good afternoon people”.
According to doctors, the Lucas syndrome
should be much worse after 4 years of crisis, but the
improvement of his condition is visible to all, thanks
to God, Dr. Hermann and the spirituality.

Segundo os médicos a síndrome do Lucas é de
piora progressiva após 4 anos de crises, e era para ele
estar bem pior, mas a sua melhora é visível graças a
Deus, ao Dr. Hermann e a espiritualidade.

Thank you all for the love and for the Love that
welcomed us. Health and Peace for all of us!

Obrigado a todos pelo carinho e pelo Amor que
nos acolheram. Saúde e Paz para todos nós!

Author’s Note: Lennox-Gastaut syndrome or
childhood epilepsy encephalopathy is a devastating
pediatric epilepsy syndrome that accounts for 1 to 4%
of childhood epilepsies, with mental retardation and
treatment-resistant seizures, with very poor long-term
prognosis

Nota do autor: a Síndrome de Lennox-Gastaut
ou encefalopatia epilética da infância, é uma síndrome epilética pediátrica devastadora que constitui de
1 a 4% das epilepsias da infância, com retardo mental
e convulsões resistentes ao tratamento, com prognósticos a longo prazo muito ruins.
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“O indivíduo demasiadamente
racionalista é escravo de sua
personalidade e vaidoso do seu
intelecto. Deste modo, ele tornase impermeável à terapêutica dos
benzimentos, cujo processo esotérico
é sensibilíssimo e exige muita
receptividade magnética. Aliás, a
atitude de “fé” ou de “humildade”
favorece certas criaturas para o
êxito dos tratamentos magnéticos ou
homeopáticos, pois amplia ou aumenta
a sua receptividade ou absorção do
fluxo das energias curativas que lhes
são transmitidas no tratamento.”

“A extremely rational person is a
slave to his personality and vain of
his intellect. In this way, he becomes
impermeable to the blessings therapy,
whose esoteric process is very sensitive
and requires a lot of magnetic
receptivity.
In fact, “faith” or “humility” helps
certain creatures for the success of
magnetic or homeopathic treatments,
since it increases or enhances their
receptivity or absorption of the healing
flow of energies transmitted to them
during the treatment.”
(Mediunidade de Cura, Ramatis, psychographed
by Hercílio Maes, page 185)

(Mediunidade de Cura, Ramatis, psicografada
por Hercílio Maes, pag. 185)
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Depoimento da Sra. Glaucia Maria Pereira da
Silva sobre a cura do seu joelho e de um câncer no
reto:

Testimony of Mrs. Glaucia Maria Pereira da Silva
on the healing of her knee and a cancer in the rectum:
“My first contact with Dr. Hermann was in 2012
due to serious knee problems. I could barely walk
and suffer from a lot of pain. Walk from my bed to the
bathroom was a big problem. I sed to take Alginac
1000 mg and do physical therapy every day. I went
to five knee specialists and all of them said the same:
that I had to install prosthesis on both knees. I went
to a bariatric surgeon to see if losing weight would
improve it. He told me that my knees were rotten
and the bariatric one would not work. After the
surgery with Dr. Hermann I got better, I did not put a
prosthesis. Today I do not take any medicine and I go
around the Lagoa Rodrigo de Freitas walking. I even
forget that I have knees. Dr. Hermann is a blessing in
my life! I am eternally grateful!

“Meu primeiro contato com Dr. Hermann foi
em 2012, devido a sérios problemas nos joelhos.
Muita dificuldade para andar e muita dor. Da minha
cama ao banheiro era um grande problema. Tomava
Alginac de 1000 mg e fisioterapia todos os dias. Cheguei a ir a cinco especialistas de joelho e todos diziam
que somente uma prótese para cada um. Fui a um
cirurgião bariátrico para ver se perdendo peso, melhoraria. Ele me recebeu dizendo que meus joelhos
estavam podres e a bariátrica não adiantaria. Depois
da cirurgia com Dr. Hermann fui melhorando, não
coloquei prótese. Hoje não tomo remédio algum e
dou a volta na Lagoa andando. Esqueço que tenho
joelhos. Dr. Hermann é uma benção na minha vida!
Eternamente grata!

My second contact was in October 2014, due
to a rectal cancer. I arrived devastated at the spiritist
center called GEIS. Before going into a spiritual
surgery, a medium asked me if I was feeling sick.
I said I was praying, but I lyed. I was very sad and
hopelessly.

Meu segundo contato foi em outubro de 2014,
devido a um câncer de reto. Cheguei ao GES totalmente arrasada. Antes de entrar para a cirurgia, um
médium me perguntou se eu estava passando mal. Eu
disse que estava rezando, mas não estava. Eu estava
muito triste e arrasada.

When I lied on the litter, Dr. Herman told me
that I had no metastasis and that I would be totally
healed. When I got up I was all numb! I left the place
very calm, happy and confident. I was sure of the
cure. After that, I had a surgery with Dr. José Bento
but I did neither chemotherapy nor radiation therapy.
I had no metastasis and I did not have to take any
medicine. Recently, I repeated my exams and I have
absolutely nothing. I was 100% healed.

Ao deitar na maca, Dr. Hermann me disse que
eu não tinha metástase e que eu iria ficar totalmente curada. Ao levantar estava toda anestesiada! Sai
do GEIS totalmente tranquila, feliz e confiante. Tinha
certeza da cura. Operei com Dr. José Bento. Não fiz
quimioterapia e nem radioterapia. Não tinha metástase e nem remédio precisei tomar. Refiz meus
exames esse mês e não tenho absolutamente nada.
100% curada!

I have the documents that prove the knee
problems also the colonoscopy done in 2004, which
shows the cancer I had.

Tenho os documentos que provam os problemas
nos joelhos e a colonoscopia de 2014, onde mostra o
câncer que eu tive.

Here I would like to express my gratitude to
Dr. Hermann.“

Aqui quero deixar o meu agradecimento e
eterna gratidão ao Dr. Hermann.”

Glaucia Maria Pereira da Silva

Glaucia Maria Pereira da Silva
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“A saúde, pois, assim como a doença,
vem de “dentro para fora” e de “cima
para baixo”, conforme já o definiram
com muita inteligência os homeopatas,
porque a harmonia da carne depende
sempre do estado de equilíbrio e
da harmonia do próprio espírito
encarnado.”

“Health, therefore, like disease,
comes from inside out and top down,
as the Homeopathy has so cleverly
defined it.
The harmony of the flesh always
depends on the state of equilibrium
and harmony of the incarnate
spirit itself.”

(Fisiologia da Alma, Ramatis, Obra psicografada
por Hercílio Maes, pág. 290)

(Fisiologia da Alma, Ramatis, psycographed
by Hercílio Maes, page 290)
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Depoimento do Sr. Jorge Manuel de Vasconcelos Oliveira sobre a sua filha Mariana:

Testimony of Mr. Jorge Manuel de Vasconcelos
Oliveira about his daughter Mariana:

Minha filha Mariana Sombra de Vasconcelos Oliveira, nascida em 08.04.2005, na Casa de Saúde São
José, no Bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro, aparentemente tinha uma boa visão até o ano de 2013
quando se queixou para a sua mãe, Rita de Cássia
de Sousa Sombra, que não estava vendo muito bem.

My daughter Mariana Sombra de Vasconcelos
Oliveira, born on 04.08.2005, at the Casa de Saúde
São José (Humaitá), Rio de Janeiro. She apparently
had a good vision until 2013 when she complained
to her mother, Rita de Cássia de Sousa Sombra, who
was not seeing very well.

Fomos com ela num oftalmologista em quem
confiávamos imenso e que sempre acompanhou a
Mariana, e ele nos disse que algumas coisas que a
Mariana dizia não ver eram normais em criança.

We went with her to an ophthalmologist whom
we trusted immensely and who always accompanied
Mariana, and he told us that some things that Mariana
said were not normal things as a child.

Eis que a Mariana, aos dez anos de idade, nos
comunicou que não via muito bem o que estava escrito no quadro da sua sala de aula. A sua mãe, que é
Espírita, já tinha verificado que a Mariana não estava
enxergando tudo ao seu redor, e mais preocupados
ficamos.

When Mariana turned 10, she told us that she
did not see very well what was written on the board
in her classroom. Her mother, who is a Spiritist,
had already verified that Mariana was not seeing
everything around her, and we got worried.
We asked her teacher to sit Mariana in a chair
at the center of the class so she could see as much as
possible what the teachers wrote.

Solicitamos então ao colégio que colocasse a
Mariana numa cadeira central e próxima do quadro
para que ela pudesse ver o melhor possível tudo o
que os professores escreviam.

We did several tests and found a variable degree
of myopia (between 7 and 9 degrees) in both eyes,
which we tried to correct with a pair of glasses.

Fizemos vários exames e que constatavam um
variável grau de miopia (entre 7 e 9 graus) nas duas
vistas, que se tentou corrigir com uns óculos.

One day she told me that she did not see how I
described what she was asking, including the sides of
my car, if she were looking forward. I was frightened
by what she was telling me and I asked her what she
really saw!

Um dia ela me falou que não via como eu descrevia o que lhe perguntava, entre elas as laterais do
meu automóvel, se ela estivesse olhando para a frente. Fiquei assustado com o que me estava informando e perguntei-lhe o que realmente ela via!

“Father, there seems to be a black circle around
my eyes, can’t you see it?”

– Pai, à volta dos meus olhos parece ter um circulo negro, não é assim com o senhor?

I said no! I hardly wanted to believe what I was
hearing, but I ended up noticing that her vision wasn’t
the same everyday.

Respondi-lhe que não! Mal queria acreditar no
que estava ouvindo, mas acabei relevando já que a
sua visão em alguns dias era melhor e em outros não!

In another ocasion, Mariana had also mentioned
the same thing in Dr. Arlete’s office, when she tried a
pair of glasses, Mariana said she was seeing well, but
we didnt say anything.

Fiquei sabendo que a Mariana também tinha comentado o mesmo no consultório da Dra. Arlete e
com a sua mamãe do lado, mas naquele momento,
ao colocar os óculos nesse consultório, a Mariana falou que estava vendo bem, e ficamos mais sossegados.

Six months later, when Cassia started noticing
that Mariana was bumping into things, and, since
Cassia, who became blind in 2007, we immediately
took Mariana to the ophthalmologist to check her
peripheral vision. That’s when we realized that she
had tubular vision with only 24 and 25 degrees of
visibility in every eye! And the most serious thing is
that the ophthalmologist began to suspect that she
could be losing her vision gradually. We fell into
despair! We began to do tests on exams so that we
would have an accurate diagnosis urgently.

Seis meses mais tarde, quando a Cássia sentiu
que a Mariana se esbarrava nas coisas e experiente
que é no assunto, já que infelizmente está cega desde
2007, de imediato levamos a Mariana à oftalmologista para verificar a sua visão periférica. Foi aí que constatamos que sua visão era tubular, com apenas 24 e
25 graus de visibilidade em cada vista! E o mais grave,
é que a oftalmologista começou a desconfiar que ela
poderia estar perdendo a visão aos poucos! Deses-
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pero total entre nós! Começamos a fazer exames em
cima de exames para que tivéssemos urgentemente
um quadro clínico correto.

At that time, Mariana had a psychologist named
Danielle Vanzan, married to Milton Menezes, an
spiritist speaker, with books already published, as
well as psychologist, economist and others. It was by
Danielle’s suggestion who on the 16th of July.2016,
in the possession of Mariana’s ophthalmological eye
tests, indicated to Cassia the Spiritist Center GEIS.
She told my wife that she had taken her son there
and that he liked it a lot.

Eis que a Mariana tinha e tem uma psicóloga
de nome Danielle Vanzan, casada com Milton Menezes, Espirita Palestrante, com livros já lançados, além
de psicólogo, economista e outros. Foi esta psicóloga Danielle que no dia 16.maio.2016, em poder dos
exames oftalmológicos da Mariana, indicou à Cássia
o Centro Espírita Irmãos Samaritanos. Disse-lhe que
já tinha levado o seu filho lá e que gostou muito.

Cassia phoned me and asked if I could take
them to the Center, since I was always very skeptical
about religions, although always believing in God and
Jesus Christ (I was baptized in the Catholic Church
and sometimes I attend masses). I have always said to
Cassia that although I knew little about Spiritism, that
my sensitivity and my sixth sense pointed out to me a
deep admiration for this doctrine. I immediately said
yes to Cassia, and the next day we went to the GEIS,
which also impressed her, since she did not expect
this attitude of my solidarity with spiritualism.

A Cássia ligou-me e perguntou-me se eu as podia levar no Centro, já que eu sempre fui muito cético a religiões, embora sempre acreditando em Deus
e em Jesus Cristo (fui batizado na Igreja Católica e por
vezes frequento as Missas). Sempre comentei com a
Cássia que embora pouco soubesse sobre o Espiritismo, que a minha sensibilidade e o meu sexto sentido
me apontavam numa profunda admiração por esta
doutrina. De imediato disse que sim à Cássia, e logo
no dia seguinte fomos ao Centro Espírita Irmão Samaritanos, na Gardênia Azul, o que também a impressionou, já que ela não esperava esta minha atitude
tão solidária ao espiritismo.

I confess that few times I have had so much faith
since I entered this Spiritist Center to verify the peace
of the place and the few but great words that I heard
there. I never liked listening to priests who talked a
lot and who were not convincing in what they said, at
least in my way of understanding. At GEIS, the words
were few and they gave us veracity. I enjoyed the
environment so much that I even received a magnetic
pass!

Confesso que poucas vezes tive tanta fé desde quando entrei neste Centro Espírita ao verificar
a paz do local e as poucas mas ótimas palavras que
ali ouvi. Nunca gostei de ouvir padres que falavam
muito e que não eram convincentes no que diziam,
pelo menos na minha maneira de entender. Neste
Centro Espírita Irmãos Samaritanos as palavras eram
poucas e nos transmitiam veracidade. Gostei tanto do
ambiente que até recebi Passe!

Something was stirring too much with me, and
I finally asked God for my daughter Mariana. Until
then, during my sixty-seven years of age, I had only
thanked God for all that He had given me.

Algo estava mexendo demais comigo, e finalmente pedi a Deus uma graça para a minha filha
Mariana. Até então, durante os meus sessenta e sete
anos de vida, só tinha agradecido a Deus por tudo o
que Ele me tinha dado.

Cassia and my daughter, Mariana, went into the
room where Dr. Hermann works.
After a while, my daughter Mariana came back
and hugged me from behind, telling me that she was
happy and even thought she was seeing better. I was
glad, but I did not take her words very carefully, even
to keep me from thinking the normally improbable!

A Cássia e a minha filha Mariana entraram para
a sala onde o espírito do Dr. Hermann cuidava de
quem a ele recorria.
Passado um tempo a minha filha Mariana voltou
abraçando-me pelas minhas costas, dizendo-me que
estava feliz e que até achava que já estava vendo melhor. Fiquei contente, mas não levei muito em conta
as suas palavras, até para preservar-me de pensar o
normalmente improvável!

I hugged her, said goodbye to some of the people
around us, and headed toward the car to return to
our home.
I heard a noise from Mariana in the car and I
even asked her what was going on, but she did not
answer me. That’s when Cassia told me that Mariana
had fallen asleep because she had a bad headache.

Abracei-a, despedi-me de algumas pessoas que
estavam por perto, e fomos em direção ao carro para
voltarmos às nossas residências.
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Ouvi um barulho da Mariana no carro e até lhe
perguntei o que estava acontecendo, mas ela não me
respondeu. Foi aí que a Cássia me disse que a Mariana tinha dormido, pois estava com uma forte dor
de cabeça.

A few seconds later Mariana woke up crying
and telling us that she was seeing everything and
everything was very beautiful! Euphoric, she asked us
if she would continue to see like this from now on,
because before she could see through a little hole.
My and Cassia’s reaction was a mix of perplexity
and happiness! Soon my eyes filled with tears as we
thanked God. I told Mariana that she would never fail
to see her because she had obtained a Divine Grace.
I asked her if she could see the sides of our car, and
she confirmed it.

Segundos mais tarde a Mariana acordou chorando e dizendo-nos que estava vendo tudo e que
tudo era muito lindo! Eufórica, perguntou-nos se daqui para a frente iria continuar vendo assim, porque
antes ela via por um buraquinho. É claro que a minha
reação e da Cássia foi de muita perplexidade e felicidade! Logo meus olhos se encheram de lágrimas
enquanto agradecíamos a Deus. Respondi para a Mariana que jamais ela iria deixar de ver assim porque
ela tinha obtido uma Graça Divina. Perguntei-lhe se
ela agora estava vendo as laterais do carro, e ela nos
confirmou que sim!

It is very difficult to describe what we felt, but it
was certainly extremely wonderful and unthinkable.
And then I realized how good it was always to believe
in God !!!
The next day, when Mariana left school, she was
as radiant. She told me that her classroom was much
larger than she thought, and that everything that was
written on the board was clear.

É muito difícil descrever o que sentimos, mas
com toda a certeza foi algo extremamente maravilhoso e impensável. E aí eu me dei conta de como foi
bom sempre acreditar em Deus!!!

For me everything seemed like a dream
...a beautiful dream.

No dia seguinte, quando a Mariana saiu do colégio, estava tão radiante como poucas vezes a vi assim.
Disse-me que a sua sala de aula é bem maior do que
ela pensava, e que tudo o que se escrevia no quadro
ela via perfeitamente!

We did new tests and communicated this
enormous blessing to Dr. Arlete (ophthalmologist)
who was very worried about Mariana’s vision. New
tests confirmed the healing, Dr. Arlete and all of us
felt delighted. Dr. Arlete confirmed that she believed
what had happened.

Para mim tudo parecia um sonho... um lindo
sonho.

On the following Tuesday we went to GEIS to
thank the spirit of Dr. Hermann that became very
happy too.

Fizemos então novos exames e comunicamos
esta enorme benção à Dra. Arlete (oftalmologista)
que andava muito preocupada com a visão da Mariana. Os novos exames comprovaram a sua cura total
deixando a Dra. Arlete e a todos nós encantados. A
Dra. Arlete deu imensos sinais que acreditava no que
tinha acontecido.

Thanks for everything.
Thanks to God and His son Jesus Christ. “
Author’s Note: Ophthalmological tests that
prove the full recovery of Mariana’s vision are in the
possession of her parents.

Na terça-feira seguinte fomos agradecer tão
grande Graça ao espírito do Dr. Herman que ficou
muito feliz, e ao Centro Espírita Irmãos Samaritanos.
Obrigado por tudo.
Obrigado a Deus e ao Seu filho Jesus Cristo.”
Nota do autor: Os exames oftalmológicos que
comprovam a recuperação da visão da Mariana estão
em poder dos seus pais.
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“A Doutrina Espírita é a medicação
recuperativa das nossas vidas.
Sua “substância ativa “é o Evangelho.
Sua “bula” é estritamente individual.
Para cada um haverá uma dosagem e
forma de aplicação.
O movimento espírita é a nossa
enfermaria abençoada onde
encontramo-nos internados na busca
de nossa alta médica.
Tarefa e estudo, provas e
oportunidades são terapêuticas
necessárias na solução de nossas
enfermidades.”

“Spiritism is the medicine of our
lives, having The Gospel as the main
active ingredient. The prescription is
individual, for each person there will
be different doses and directions.
The Spiritist movement is like a
blessed sick bay where we are
admitted hoping to be discharged as
soon as possible. Tasks, continuous
study, and opportunities are
necessary in a solution
of our illness.”
(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira by
the Spirit of Ermance Dufaux, page 134)

(Escutando Sentimentos, Wanderley de Oliveira,
pelo Espírito Ermance Dufaux, pag. 134)
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Um caso de Apneia
do sono grave

A case of severe
sleep Apnea

Meu nome é Celso Antônio Junqueira de Rezende, sou o autor deste livro e resolvi incluir meu
depoimento, pois assim acredito que poderei ajudar
outras pessoas com o mesmo problema que o meu.

My name is Celso Antônio Junqueira de Rezende,
I am the author of this book and I also decided to give
my testimony. I believe I can help other people with
the same problem as mine.

No primeiro semestre de 2016 minha companheira Lucia me disse que eu estava roncando muito
a noite, imaginando o desconforto que eu estava causando, logo fiz o exame de Polissonografia Noturna no
dia 08/06/2016, que consiste em passar a noite numa
clínica e dormir respirando através de uma máscara
onde o ar é injetado sobre pressão, sendo monitorado por aparelhos, exame muito incomodo, e o Laudo
foi: “Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono de
Grave intensidade”. Com este exame procurei uma
médica especialista em sono que me encaminhou a
um Otorrinolaringologista para avaliação anatômica
das vias aéreas superiores no dia 23/09/2016, que
concluiu que eu tinha uma hipertrofia contra lateral
dos cornetos nasais, indicando uma cirurgia endoscópica nasossinusal, sob anestesia geral. Após esta
notícia resolvi buscar maiores informações sobre esta
cirurgia na Internet e descobri que algumas pessoas tinham tido graves sequelas e um pós-operatório
com muitas ocorrências. Um pouco assustado liguei
para o Otorrino dizendo que antes da cirurgia eu iria
tentar um tratamento natural, e me pareceu que ele
não gostou muito da idéia.

At the beginning of 2016, my spouse Lucia told
me that I was snoring a lot at night. Imagining the
discomfort I was causing, I took a Polysomnography
exam on 08/06/2016, which consists of spending the
night in a clinic breathing through a mask where the
air is injected under pressure, being monitored by
apparatus, very uncomfortable exam, and the report
was: “Severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome.”
With this examin, I sought a sleep specialist who
referred me to an Otorhinolaryngologist for an
anatomic evaluation of the upper airways on
23/09/2016, which concluded that I had an antilateral hypertrophy of the nasal turbinates, indicating
nasosinusal endoscopic surgery under general
anesthesia. After this news I decided to seek more
information about this surgery on the Internet and
found that some people had had severe sequelae and
a postoperative with many occurrences. A little scared
I called the doctor to say that before the surgery I
would try a natural treatment, and it seemed to him
that he did not like the idea very much.
With my knowledge of Natural Therapies, I
decided to use an Atlantean power rod to apply
blue color in the middle of the nose wings for 20
seconds. To make sure I was right, I decided to ask Dr.
Hermann if this procedure was correct. He repplied,
by my surprise, that I should change the color into
yellow (warm).

Com os meus conhecimentos do Curso Superior de Terapias Naturais, resolvi usar o Bastão Atlante
aplicado com a cabeça reclinada, no meio das asas
do nariz, por um mínimo de 20 segundos, com a
cor azul, mas por vias das dúvidas resolvi perguntar
para o Dr. Hermann se esta prescrição estava correta
e ele disse para substituir a cor azul (fria) pela cor
amarela (quente) , o que foi uma grande surpresa,
pois pela lógica cartesiana da Cromoterapia, as indicações terapêuticas das cores quentes são opostas as
das cores frias. E assim fiz por alguns meses, e no dia
13/01/2017 a Lucia me disse que o meu ronco tinha
melhorado em 80%.

According to Chromotherapy, the therapeutic
indications of the warm colors are different. After a
few months, on 13/01/2017 Lucia told me that my
snoring had decreased by 80%.
I do not intend to do another Polysomnography,
which is very uncomfortable, but I believe that Apnea
has also decreased since snoring and Apnea are
related.

Não pretendo fazer outra Polissonografia, que
é muito desconfortável, mas acredito que a apnéia
tenha melhorado, pois ronco e apneia estão associados.

I thank Dr. Hermann for his correct prescription
of the color used and to allow that my spouse and I
can share the same room again.

Agradeço demais ao Dr. Hermann pela sua prescrição correta da cor utilizada, pois graças a ele, eu e
Lucia, não precisamos dormir em quartos separados.
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“Nessas operações espirituais de
cura, magia do magnetismo curador,
também nos utilizamos de aparelhos
polarizadores para novas técnicas
ainda desconhecidas das mesas
mediúnicas, por onde jorram luzes
de cores variadas. A luz branca
alivia as dores, acalma e neutraliza
os miasmas; a vermelha auxilia nas
trocas magnéticas, do positivo para o
negativo e vice-versa, reequilibrando as
polaridades em vosso plano e anulando
as células cancerosas; o verde, em seus
matizes, elimina os coágulos e evita
as tromboses; o amarelo vibrante,
tendendo ao alaranjado e dourado,
higieniza o corpo astral e regulariza
todas as cargas desequilibradas em
suas polaridades, além de exterminar
os miasmas e as imantações de
feitiços.”

“In these spiritual healing operations,
the magic of the healing magnetism,
we also use gadgets to polarize new
techniques still unknown to the
mediumistic tables, where the lights
of varied colors flow. White light
relieves pain, soothes and neutralizes
miasms; The red helps in the magnetic
exchanges, from the positive to the
negative and vice versa, rebalancing
the polarities in your plane and
stopping the cancerous cells; The
green color, in its shades, eliminates
clots and prevents thromboses; The
vibrant yellow, closing to orange and
gold, cleansing the astral body and
regularizing all the unbalanced loads
in their polarities, in addition to
exterminating miasmas and spells. “
(Saúde e Alimentação de A a Z,
Ramatis, page 409)

(Saúde e Alimentação de A a Z, aprendendo
com Ramatis, pág.409)
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A benção de uma gravidez

A blessed pregnancy

Meu nome é Daniela Celano, tenho 45 anos,
e o meu grande sonho sempre foi ser mãe, mas tive
muita dificuldade para engravidar, o que só consegui
com a intervenção do Dr. Hermann, e aí vai a minha
história:

My name is Daniela Celano, I’m 45 years old,
and my great dream has always been to be a mother,
but I had a hard time getting pregnant, which I only
got through Dr. Hermann’s intervention, and here’s
my story:

“Fui ao Dr. Hermann pela primeira vez no ano
de 1998, quando tinha 27 anos, devido as dores que
senti durante cinco anos consecutivos em minha vida.
Eram dores no baixo ventre. O médico da época não
conseguia identificar a causa.

“I saw Dr. Hermann for the first time in 1998,
when I was 27, because of a pain in the lower
abdomen region that I’ve felt for five consecutive
years and my doctor at the time could not identify
the cause.

Em setembro de 1999, as dores se intensificaram
bastante, o ciclo menstrual alterou-se radicalmente
(+ de 50 dias de amenorreia) levando-me a procurar novo médico e fazer novas pesquisas sobre minha saúde. No dia 21/09, foi identificado através de
ultrassonografia, um “nódulo miomatoso pediculado
istmo-corporal anterior”, e eu tinha uma infecção no
ovário, e muitas dores. Foram realizados exames de
sangue, e uma histeroscopia, em 28/10/99. A suspeita era de endometriose.

In September of 1999, the pains intensified
a lot, the menstrual cycle changed radically (+ 50
days of amenorrhea) leading me to see for a new
doctor and to do new research on my case. On the
21st of September, an uterine myoma and an ovarian
infection were identified by an ultrasonography.
Blood tests and hysteroscopy were performed on
28/10/99. The doctor suspected of Endometriosis.
I began to see Dr. Hermann every week, because
I was afraid I could not get pregnant. He lay on the
litter every week and he used to say that I would
get pregnant. He suggested me to get an apometry
treatment at Mistrael. This was my spiritual treatment
– Dr. Hermann and apometry.

Passei a ir ao Dr. Hermann toda semana, pois
morria de medo de não conseguir engravidar. Deitava em sua maca todas as semanas e ele dizia que eu
engravidaria sim. Encaminhou-me para o trabalho de
apometria no Mistrael. Esse era o tratamento espiritual – Dr. Hermann e os atendimentos de apometria.

Only this myoma mentioned above appeared
in the examinations. And it alone would not justify
so much pain. Then on one of those Tuesdays, Dr.
Hermann said, “Repeat that Ultrasonography... You
will have a surprise...” (lying on the litter, I had seen
a cannula piercing my belly and ‘destroying like in an
explosion’ something inside).

Somente esse mioma citado acima aparecia nos
exames. E ele, por si só, não justificaria tantas dores. Até que, numa dessas terças-feiras, Dr. Hermann
disse: “Repita aquele exame... A ultrassonografia... A
senhora terá uma surpresa...” (deitada na maca, eu
havia visto uma cânula perfurando meu ventre e ‘explodindo’ algo lá dentro).

I booked the exam, curious to see what would
happen there. The doctor was the same one who did
the previous exams, and he did not know that I was
doing a spiritual treatment.

Marquei o exame, curiosa para ver o que aconteceria lá. O médico era o mesmo que fez os exames
anteriores, e ele não sabia que eu estava em tratamento espiritual.

When he examines me, he stops all of a sudden,
turns off the device and says, “Daniela, you did some
spiritual surgery!” I, amazed, ask him what happened.
He replies that he was not finding the previous
formation (the myoma), which he himself had seen
and diagnosed, sometimes. I ask him to look again
and I will not say anything about the treatment with
Dr. Hermann. He turns on the machine, starts the
exam again, searches, searches and DOES NOT. Turn
it all off again and say, “I want to know where you
did this surgery, because you are the fourth case that I
see a physical formation disappear. People usually do
this type of treatment and have a pain relief caused
by side effects of radiation / chemo, and so on but the

Ao examinar-me, ele para tudo de repente,
desliga o aparelho e diz: “Daniela, você fez cirurgia
espiritual!” Eu, espantada, pergunto a ele o que houve. Ele responde que não estava achando a formação anterior (o mioma), que ele mesmo havia visto e
diagnosticado, algumas vezes. Peço a ele que procure
novamente e não falo nada sobre o tratamento com
Dr. Hermann. Ele liga a máquina, começa o exame
novamente, procura, procura e NÃO acha. Desliga tudo de novo e diz: “Quero saber onde você fez
essa cirurgia, pois você é o quarto caso que vejo uma
formação física vista anteriormente por mim mesmo,
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physical formations remain there.”

sumir. Geralmente as pessoas fazem esse tipo de tratamento e têm diminuições das dores, dos efeitos colaterais de uma radioterapia/quimio, etc e etc, mas as
formações físicas continuam lá.”

The disappearance of myoma caused the doctor
to see the real problem - the radiologic image of
myoma covered a bladder endometrioma (inside
the bladder), a rare kind of benign tumor, which was
located right next to my sole ureter, since I already had
withdrawn a kidney at 14 years of age. On 19/10/99,
we had the following result on the ultrasound:

O sumiço do mioma fez com que o médico conseguisse visualizar o real problema – a imagem radiológica do mioma encobria um endometrioma vesical
(dentro da bexiga) , uma espécie rara de tumor benigno, que estava localizado bem junto ao meu único
uretér, pois eu já havia retirado um rim aos 14 anos
de idade. Em 19/10/99, tínhamos o seguinte resultado na ultra:

“Vegetable mass, irregular, heterogeneous,
measuring 28x16x22mm, in the posteromedial
projection of the bladder wall. Pelvic inflammatory
process, vegetative vesical lesion.”

“Massa vegetante, irregular, heterogênea, medindo 28x16x22mm, na projeção póstero-medial da
parede vesical. Processo inflamatório pélvico, lesão
vegetante vesical. ”

From then on I was guided by terrestrial medicine
to look for some specialists. Urologists and specialists
in infertility. Some said I would not get pregnant, others
wanted to operate my bladder, or had a laparoscopy
done just to do some research what was happening.
A Resonance imaging and a tomography were also
performed – showing some traces of endometriosis.
In the resonance imaging, done in December 1999,
it showed an “uterine neoplasia making compression
on the posterior wall of the bladder, endometriosis.

Daí em diante fui orientada pela medicina terrestre a procurar alguns especialistas. Urologistas e
especialistas em infertilidade. Alguns diziam que eu
não engravidaria, outros queriam operar minha bexiga, ou fazer uma laparoscopia, para poder pesquisar
o que estava acontecendo. Também foram realizadas
ressonância e tomografia – apareciam alguns focos
de endometriose. Na ressonância, em dezembro de
1999, tínhamos “Neoplasia uterina fazendo compressão sobre a parede posterior da bexiga, endometriose.”

I had to repeate the test monthy. On 17/11/99
the vegetative mass was still there and generated an
“expansive urinary bladder lesion.”
On 14/12/99, I did a urethrocystoscopy
exam. The doctors wanted to understand what was
happening, so they could guide me. Result of this
examination: “Presence of bluish and chocolatecolored tumor making extrinsic compression to the
bladder mucosa in the trine, near the left ureteral
meatus, approximate measurement of 20mm in
diameter. Conclusion: Bladder endometriosis.

Tive que repetir o exame mês a mês. Em
17/11/99 a massa vegetante estava lá e gerava “lesão
expansiva da bexiga urinária”.
Em 14/12/99, fiz uma uretrocistoscopia. Os médicos queriam entender o que estava acontecendo,
para que pudessem me orientar. Resultado desse
exame: “Presença de tumoração azulada e achocolatada fazendo compressão extrínseca a mucosa vesical
no trígono, junto ao meato ureteral esquerdo, medida aproximada de 20mm de diâmetro. Conclusão:
endometriose vesical”.

This vegetative mass crossed the wall of the
urinary bladder, penetrating the uterine surface. On
06/01/2000 the result of the ultrasonography was the
same.
I went to ten urologists to find out each one’s
opinion. During that time, my doctor also wanted to
do a laparoscopy. He even booked the surgery. I did
not see any sense in doing it because they could not
remove my single urethra, so what would an invasive
procedure do? Dr. Hermann said, “You do not need
surgery. No matter how many you book on Earth,
we will call off in the spirituality. We’re working and
you’re going to get pregnant. “It was the opposite
of what the doctors on Earth said. After so many
medical opinions heard (they said I was not going to
get pregnant and maybe an insemination worked),

Essa massa vegetante atravessava a parede da
bexiga urinária, penetrando a superfície uterina. Em
06/01/2000 o resultado da ultrassonografia era esse
mesmo.
Consultei em torno de dez urologistas para ouvir
a opinião de cada um. Ao longo desse tempo, minha
médica também queria me fazer uma laparoscopia.
Chegou a marcar cirurgias para mim. Eu não via sentido em fazer, pois não poderiam mexer no meu uretér único, então para que serviria um procedimento
invasivo? Dr. Hermann dizia: “A senhora não precisa
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de cirurgia. Quantas marcarem na Terra, desmarcaremos na espiritualidade. Estamos trabalhando e a
senhora vai engravidar. ” Era o contrário do que os
médicos da Terra diziam. Depois de tantas opiniões
médicas (eles diziam que eu não ia engravidar e que
talvez uma inseminação funcionasse), minha ginecologista resolveu pedir a uma equipe de urologistas
que avaliasse meus exames. O chefe dessa equipe
me chamou em seu consultório e perguntou-me se
eu gostaria de ter filhos. Disse que sim e e ele prontamente disse: “Tente engravidar o mais breve possível,
pois você pode perder órgãos. ”

my gynecologist decided to ask a team of urologists
to evaluate my exams. The chief of this team called
me in his office and asked me if I would like to have
children. I said yes and he promptly said, “Then, you
better try to get pregnant as soon as possible because
you may lose some organs.
I kept seeing Dr. Hermann, until one day he
said, “You are ready to receive a seed”.
I decided to try to get pregnant. My last period
was on 30/03/2000. On 08/05/2000, my period was
8 days late and I assumed that I had an infection in
the ovaries or any other organ again. But my doctor
suspected the pregnancy and asked for a pregnancy
test. On that blessed night, I received a call from
the laboratory telling me I was pregnant! I could not
believe it. I even asked them to check my personal
details.!

Continuei tratando-me com Dr. Hermann, até
que um dia ele falou: “A senhora está preparada para
receber uma semente”.
Decidi tentar engravidar. Minha última menstruação foi em 30/03/2000. No dia 08/05/2000, eu
tinha oito dias de menstruação atrasada e acreditava
estar com alguma infecção nos ovários ou em qualquer outro órgão novamente. Mas minha médica suspeitou da gravidez e me pediu um Beta HCG na hora
em que telefonei para ela. Nessa noite abençoada,
recebi através de uma ligação para o laboratório, a
notícia de que estava grávida! Nem pude acreditar.
Pedi que conferissem minha identidade!

I got back to Dr.Hermann as soon as I could to
let him know I was pregnant! “He answered me very
calm – ”I thought you already knew, I warned you!“
And he added: ”You’ll see how happy SHE’ll be!“
Sixteen years have gone by and Livia, my little
girl, has always had a striking characteristic for all who
know her, JOY!
I have no words to thank. I ask our God, of
unconditional love, to allow these guides of infinite
goodness to continue to bless us, today and always.

Assim que pude voltei ao Dr.Hermann: “Dr.
Herman, eu estou grávida!” Ele me respondeu, com
toda a sua docilidade – “achei que a senhora soubesse, eu lhe avisei!” E completou: “a senhora vai ver
como ela vai ser alegre!”
Lá se foram dezesseis anos e Lívia, minha menina, sempre teve uma característica marcante para
todos que a conhecem, a alegria!
Não tenho palavras para agradecer. Peço ao
nosso Deus, de incondicional amor, que permita que
esses guias de infinita bondade continuem nos abençoando, hoje e sempre.

Imagem/Image: designed by: Freepik.com
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“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro
ensinamento; instruí-vos, eis o
segundo. Todas as verdades se
encontram no Cristianismo. Os erros
que nele se enraizaram são de origem
humana. E eis que do além túmulo,
que julgais vazio, as vozes clamam:
Irmãos! Nada perece, Jesus é o
vencedor do mal, sedes os vencedores
da impiedade.”

“Spiritists brothers! Love yourselves,
behold the first teaching; Instruct
yourselves, behold the second.
All truths are found in Christianity.
Mistakes that took root in it are of
human origin. And, behold, from
beyond the tomb, which you deem
void, the voices cry out:
Brothers! Nothing perishes,
Jesus is the conqueror of evil,
you are the victors of wickedness.”

(O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, pág. 443)

(The Mediuns’s Book, Allan Kardec, page 443)
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Avaliação Radiestésica e
Bioletrográfica
dos pacientes do
Dr. Hermann Koltz

Dowsing and
Bioelectrography
Assessment of Dr. Hermann
Koltz’s patients

Durante o primeiro semestre do ano de
2015, após ser devidamente autorizado, realizei
uma pesquisa com os pacientes atendidos pelo
Dr. Hermann Koltz, que consistiu em verificar,
através da Radiestesia e Bioeletrografia (foto Kirlian), o estado de alguns dos pacientes, antes e
logo depois dos atendimentos.

During the first semester of 2015, after being
authorized, I carried out a research with the patients
attended by Dr. Hermann Koltz.
It was consisted of following up patients, through
Dowsing and Bioeletrography (Kirlian photos) before
and after the treatments.
Thirteen patients, 9 women and 4 men, with
different types of pathology (cancer, spine and knee
problems, allergies, depression, obsession, headache,
stress, bipolarity) were investigated.

Foram pesquisados 13 pacientes, sendo
9 mulheres e 4 homens, com diversos tipos de
patologia (câncer, problemas de coluna e no joelho, alergias, depressão, obsessão, cefaleia, estresse, bipolaridade).

In the Dowsing graphs and measurements were
used with the Bovis Biometer, which is a graduated
ruler from 0 to 10,000, created by the French
physicist Antoine Bovis and improved by the engineer
Simoneton, who through the pendulum indicates the
state of “sickness” or “health” and the vitality index of
the “testimony”.

Na Radiestesia foram usados gráficos e medições com o Biômetro de Bovis, que é uma
régua graduada de 0 a 10.000, criada pelo físico francês Antoine Bovis e aperfeiçoada pelo
engenheiro Simoneton, que através do pêndulo
indica a “doença” ou a “saúde” e o índice de
vitalidade do “testemunho”.

In Bioelectrography was used the machine of
the late Professor Newton Milhomens, from which
I had the privilege of being a student. Fortunately
his wife, Dr. Selma Milhomens with seriousness and
competence keeps working on his researches.

Na Bioeletrografia foi utilizada a máquina
do saudoso Professor Newton Milhomens, do
qual tive o privilégio de ser aluno. Atualmente a
sua esposa, Dr. Selma Milhomens, com seriedade e competência, dá continuidade as pesquisas
do Prof. Milhomens.

This research was presented at the Brazilian
Dowsing and Radionics Congress. The full presentation
is available on video at: www.aguavitalizada.com.br

Esta esta pesquisa foi apresentada no X Congresso Brasileiro de Radiestesia e Radiônica e
encontra-se disponível em vídeo no site: www.
aguavitalizada.com.br

Novos modelos 9M e 9L1

Referência imagens / Reference images: www.kirlian.com.br
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“O medo, o desespero, a amargura
e os pensamentos negativos gerados
pelo pessimismo aniquilam as forças
defensivas da mente e perturbam
o sistema endocrínico, alterando o
quimismo hormonal responsável pelo
equilíbrio fisiológico. A perturbação
mental constante atinge o sistema
nervoso vago-simpático, alterandolhe o ritmo de comando orgânico e
interferindo perniciosamente na rede
de neurônios sensibilíssimos, que
se entranham desde o encéfalo, por
todos os tecidos e vísceras do corpo
humano. Estabelecido o clima negativo,
favorável à enfermidade estigmatizada
pela mente, em breve se materializa na
carne indefesa a doença, que ainda não
passava de simples conjectura”.

“Fear, despair, bitterness and all
negative thoughts generated by
pessimism, annihilate the defensive
forces of the mind and disrupt the
endocrine system by altering the
hormonal chemistry responsible for
physiological balance. The constant
mental disturbance reaches the vagussympathetic nervous system, changing
the rhythm of organic command and
interfering perniciously in the network
of sensuous neurons, that are entrained
from the encephalon, by all the tissues
and viscera of the human body. Having
established the negative climate,
favorable to the disease created by
the mind, soon the illness materializes
in the defenseless body, which in
the beginning it was just a simple
possibility.”

(Mediunidade de Cura, Ramatis, obra psicografada
por Hercilio Maes, pág. 132)

(Mediunidade de Cura, Ramatis by Hercilio Maes,
Page 132)
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Avaliação Radiestésica e
Bioletrográfica
dos pacientes do
Dr. Hermann Koltz

Dowsing and
Bioelectrography
Assessment of Dr. Hermann
Koltz’s patients

(continuação)

(continuation)

As Conclusões da Bioeletrografia estão abaixo:

Results showed below:

AVALIAÇÃO BIOELETROGRÁFICA
CHAKRAS EVALUATION
Maria das Graças, aposentada, magia negra,
dedo médio e indicador da mão direita.
Patient: Maria das Graças (Affected by black
magic, middle and index finger)

Paulo Cesar, analista de sistemas, dor no joelho,
dedo mínimo da mão esquerda
Patient: Paulo Cesar (Knee pain, right hand’s
pinky finger)

De maneira geral observou-se uma
sensível melhoria no halo energético
após os atendimentos
In general, a noticeable improvement
in the energetic halo was observed
after the consultations.

Dr. Armando
Hamud, no livro,
foto Kirlian e
seus mistérios.
Photo from the
book Foto Kirlian
e seus mistérios
by Armando
Hamud.

Surgiram nas fotos alguns
“artefatos” que necessitam de
mais pesquisas: Obsessor x
Estresse.
Some elements were found in the
photos that need more research
(obsessor and stress)

179

“Não nos esqueçamos de que
possuímos na oração a nossa mais
alta fonte de poder, em razão de
facilitar-nos o acesso ao Poder maior
da vida. Assim sendo, em qualquer
emergência na tarefa assistencial, em
nosso benefício ou em de outros, não
olvidemos o valor da prece em terapia,
recordando a sábia conceituação do
apóstolo Tiago, no versículo 16 do
capítulo 5, em sua Epístola Universal:
“Orai uns pelos outros, a fim de que
sareis, porque a prece da alma justa
muito pode em seus efeitos”

“Let us not forget that we have in
prayer our highest source of power,
because it facilitates access to the
greater power of life. Therefore, in
any emergency when treating people,
for our own benefit or for others, let
us not forget the value of prayer in
therapy, recalling the wise conception
of the apostle James (5:16):
Therefore confess your sins to each
other and pray for each other so that
you may be healed. The prayer of
a righteous person is powerful and
effective.”

(Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Francisco de Menezes Dias da Cruz,
pág. 311)

(Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier,
by the spirit of Francisco de Menezes Dias da Cruz,
Page 311)
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Avaliação Radiestésica e
Bioletrográfica
dos pacientes do
Dr. Hermann Koltz

Dowsing and
Bioelectrography
Assessment of Dr. Hermann
Koltz’s patients

(continuação)

(continuation)

Na avaliação Radiestésica dos pacientes mediu-se o índice de Vitalidade e os sete principais chakras,
antes e depois dos atendimentos, chegando-se as seguintes conclusões:

The Dowsing assessement was done by
measuring the vitality index and the seven main
chakras, before and after the consultations with Dr.
Hermann.

ÍNDICE VITALIDADE (BIÔMETRO BOVIS)
Vitality Index (Bovis biometer)

avaliação dos chakras
Chakras evaluation
Antes dos atendimentos observou-se que o chakra mais desequilibrado foi o 1o, raiz ou básico (sobrevivência, medo,
ego, coluna, sist. nervoso).
Após os atendimentos verificou-se que com exceção do 4o
e 5o chakras, todos os outros chakras ficaram equilibrados.
Na média geral 96,42 dos chakras ficaram equilibrados
após os atendimentos, o que indica uma resposta excelente dos pacientes.
It was observed that before the consultations, the most
affected chakra in all cases was the root one. (Related
feelings: Fear, survival, ego, spine and the nervous system)
After the consultations it was verified that with the
exception of the fourth and fifth chakra, all others were
balanced.
Overall, 96.42% of the chakras were balanced after
consultation, indicating an excellent response from the
patients.
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ATENDIMENTO
consultation
ANTES
BEFORE

Def.

chackra

Exc.

DEPOIS
AFTER

Equi.

(%)

7o

87,7

12,5

100

6o

87,5

12,5

100

5o

87,5

12,5

87,5

4o

75

25

87,5

3o

87,5

12,5

100

2o

75

25

100

1o

100	X	100

“Nós trabalhamos para dar fé aos que
nada crêem; para espalhar uma
crença que os torna melhores uns para
os outros, que lhes ensina a perdoar
aos inimigos, a se olharem como
irmãos, sem distinção de raça, casta,
seita, cor, opinião política ou religiosa;
numa palavra, uma crença que faz
nascer o verdadeiro sentimento
de caridade, de fraternidade e
deveres sociais. ”

“We work hard to give Hope to those
who are not believers; to spread a
creed that makes them better to deal
with each other, which teaches them
to forgive their enemies, considering
them as brothers, without distinction
of race, caste, sect, skin color, political
or religious beliefs; in a word, a belief
that awakens a true feeling of charity,
brotherhood and social
responsibilities.“

(Revista Espírita, Allan Kardec,
janeiro de 1863, FEB, 2005)

The Spiritist Review, January 1863
by Allan Kardec, FEB, 2005)
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Centros Espíritas / Spiritist Centers
EUA / USA

SPIRITIST UNION, LOVE, FAITH, HOPE AND
CHARITY
126 SW 57th Avenue
Miami, FL – 33144
Contact: Teresa Rio
Phone: (786) 218-7265
E-mail: SpiritistUnion@aol.com

MIAMI / MIAMI BEACH
AALM Christian Society Inc.
dba Sociedad Espirita Amor A la Moral
12956 NW 10 Street
Miami, Fl 33182
Contact: Fernando Banchon (305) 229-1431
E- mail: fernando@banram.com

LOVE AND CHARITY SPIRITIST CENTER OF
ORLANDO
7901 Kingspointe Parkway Suite 13
Orlando, FL – 32819
(Behind the Race Trac Gas Station on Sand Lake Road)
Phone: (407) 522-0715
E-mail: info@loveandcharity.org
Website: www./amorecaridade.org

BEZERRA DE MENEZES KARDECIAN SPIRITIST
ASSOCIATION
6450 NW 77th Ct. 2nd floor Miami, FL – 33166
Phone: (305) 477-4148
E-mail: info spiritist.com
Website: www.spiritist.com
CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE E AMOR
1440 JF Kennedy Causeway suite 321 North Bay Village, FL, 33141
(Grove by the Bay Building, em frente ao Canal 7 de
TV , amplo e stacionamento atrás do edifício )
Contact:Marcia Rigonatti (954) 806-6478 /
Vanessa Medeiros (305) 519-3161
Website: www.cefamiami.com

POMPANO BEACH
CHRISTIAN CHARITY SPIRITIST CENTER
1500-C East Atlantic Boulevard
Pompano Beach, FL – 33060
Contact: Marcelo Espírito Santo
Phone: (954) 785-5005
Email: info@spiritistcenter.com
Website: www.spiritistcenter.com

CIRCULO FUERZAS AMIGAS
1470 NW 107 Avenue, Suite J
Doral, FL 33172
Contact: Maria Isabel Puerto (305) 225-0398

PORT SAINT LUCIE
PORT SAINT LUCIE SPIRITIST CENTER
1692 SE Village Green DR
Port Saint Lucie, FL 34952
Contact: Luciano:
Phone: (954) 650-8395
E-mail: info@pslspiritistcenter
Website: www.pslspiritistcenter.org

FRATERNITY & LOVE SPIRITIST CENTER
1440 JF Kennedy Causeway suite 321
North Bay Village, FL, 33141
Contact: Marcia (954) 806-6478 /
Vanessa (305) 519-3161
Email: info@cefamiami.com
Website: www.cefamiami.com

NOVA YORK / NEW YORK
Spiritist Group of New York
Allan Kardec Spiritist Center
Long Island Spiritist Doctrine Studies

CONSCIOUS LIVING SPIRITIST GROUP
683 NE 125 Street
North Miami, FL – 33161
Contacts: Suzana Simoes (786) 3575651 /
Marcelo Netto (305) 4966504

Canada
JASSG - Joanna de Angelis Spiritist Study Group
Joanna de Angelis - Spiritist Study Group
1357 B Dundas Street West
Toronto - On - M6J 1Y3
416-532-7896 (message)
info@joannadeangelis.ca

ST. PETERSBURG
THE SPIRITIST SOCIETY OF FLORIDA
5042 22 Avenue North,
St. Petersburg, Florida 33710
E-mail: ylimoges@aol.com
Website: www.spiritistsocietyfl.com
TAMPA
TAMPA BAY SPIRITIST CENTER “ANDRE LUIZ”
5811 Memorial Hwy, Suite 102,
Tampa, Florida – 33615
Email: info@centerandreluiz.com
Website: www.centerandreluiz.com

Irlanda / Ireland
Spiritism Study Group of Ireland
spiritismireland@gmail.com

Contact in Brazil: celsojrezende@terra.com.br
www.aguavitalizada.com.br
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“Na sua maioria, os médiuns são
pessoas comuns, espíritos comuns
que erraram muito no passado, em
várias situações, e não somente na
prática das questões espirituais. Não
podemos considerar todos os médiuns
como espíritos especiais, detentores
de conhecimento notável ou invulgar,
tampouco tê-los na conta de grandes
iniciados do passado. Pelo contrário,
são seres profundamente necessitados
de reajuste através do trabalho
constante em favor de si mesmo e do
próximo. Nada mais que isso.”

“In most cases, mediums are ordinary
people, ordinary spirits who have
made a lot of mistakes in the past,
in many ways, and not only in the
practice of spiritual matters. We must
not regard all mediums as special
spirits, possessors of remarkable or
unusual knowledge, or have them in
the account of great initiates of the
past.
On the contrary, they are
beings deeply in need of readjustment
through constant work for themselves
and others. Nothing more than that”.
(Magos Negros, by the spirit of Pai João de Aruanda,
psychographed by Robson Pinheiro, page 256)

(Magos Negros, pelo Espírito Pai João de Aruanda,
psicografado por Robson Pinheiro, pag. 256)
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Posfácio / Afterword

“Existe uma “terra” pouco conhecida e explorada,
que como o pássaro do dilúvio que volta para Noé
com a boa nova, já tomamos conhecimento.
Nesta “terra” estão os fenômenos físicos mediúnicos,
que quando forem devidamente estudados,
desenvolvidos e aplicados com sabedoria e a
Filosofia Religiosa do Amor,
serão o bálsamo das dores humanas.”
Celso J. Rezende

“There is a “ land “ little known and explored, and
like the bird that came back to Noah
bringing the good news,
we already heard about it.
In this “land” dwells all psychic phenomena,
that once wisely studied,
developed, applied and followed by the
Religious Philosophy of Love,
it will be the nectar of all Human suffering. “
Celso J. Rezende
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“O Espiritismo marcha no mundo
inteiro a passos de gigante; todo dia
reúne alguns dissidentes pela força das
coisas; e, se de nossa parte podemos
alcançar alguns grãos na balança desse
grande movimento que se opera e que
marcará nossa época como uma nova
era, não será melindrando nem nos
chocando frontalmente com aqueles
que queremos conquistar. É por esse
raciocínio, e não pelas injúrias, que
nos faremos escutar. A esse respeito, os
Espíritos superiores que nos assistem
dão-nos a regra de proceder e o
exemplo.”

“Spiritism marches at gigantic steps
all over the world. It daily reconquers
some dissidents by the force of things
and if we can add some tiny bits to the
scale of this inexorable movement that
takes place, that will register our time
as a new era, it shall not be by irritating
or frontally attacking those very
persons that we wish to attract, but by
reasoning with them instead of telling
injuries that will make us heard.
The superior spirits that assist us give
the precept and example of that.”
(Spiritist Review, Allan Kardec, december 1858)

(Revista Espírita, Allan Kardec, dezembro
de 1858, pág. 513, FEB)
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Minha história

My story

vida, esta maravilhosa instrutora do caminhar,
me trouxe como o maior de todos os presentes, não o
dom, mas sim a responsabilidade de lidar com algo de tamanha grandeza e significado. E tal êxito devo ao grande
e doce compromisso de todos os irmãos/companheiros de
trabalho.
Em um final de tarde, de um dia de muita tristeza,
me vi abraçado a um poste, perdido no rio de lágrimas
de minha impossibilidade de mudar/ajudar e transformar
o quadro de muita dor, sofrimento e fim de vida de uma
pessoa das mais importantes para mim: meu pai.
Naquele dia e momento fiz uma promessa a mim
mesmo: de me tornar médico e a partir daí me esforçar na
ajuda aos doentes impossibilitados, por qualquer motivo,
de obter ajuda e cura, para o alívio de suas dores físicas e
morais.
Não tive o cuidado e responsabilidade para levar
adiante isto e o tempo foi passando, passando e passando... deixando para trás minha – nisto – irresponsável
juventude, até que aos 42 anos sou acordado e sacudido pela dor, a bendita dor. Não havia me dado conta da
minha desatenção com o prometido ainda que este compromisso venha do pretérito e não só ou apenas, daquele
abraço ao poste até que a dor, por mais uma vez, tenha
visitado minha família.
A partir daí fui buscar entender os porquês de tudo
isto e peregrinando daqui e dali, assentei parada no magnifico e insuperável Lar de Mistrael, dirigido por ninguém
menos que o Sr. Oswaldo Alves e sua inseparável Dª Dora.
As portas se abriram para o nosso caminhar. Ali pude ver e
conhecer, de perto, o que é, de fato, a caridade e o amor
ao próximo, por mais distante que seja ou esteja.
Nasce e se configura nossa história a oportunidade/
compromisso ao aprendizado, conhecimento, e o exercício da doação, do praticar o amor e respeito e atenção vindos através dos trabalhos espirituais com o Dr. Hermann e
sua magnífica equipe.
De lá pra cá, 23 anos se passaram! Estamos, principalmente eu, ainda no caminho do aprendizado.
Este livro vem como um corolário de um grande
esforço onde milhares de atendimentos foram e são realizados todas as semanas. Mas vale salientar o início de tudo
que se deu em um momento de grandes dificuldades em
minha vida, onde diuturnamente era colocado a provas
das mais contundentes. Certa noite minha esposa adoentada e com grande sofrimento de dores, foi o instrumento inicial dos trabalhos d’Ele. Sem nenhum controle e/ou
vontade de minha parte, na madrugada fui surpreendido
com sua presença, que me tomou por inteiro e fez uma
gravíssima cirurgia eliminando, instantaneamente, suas
dores e sofrimento. Eu, sem saber do que se tratava, por
pouco não enlouqueci. Mas, graças ao Grupo do Lar de
Mistrael, conseguimos chegar até aqui.
Um dos maiores ensinamentos para realizar corretamente as ações foi aprender a servir e não do ser servido.
Permita-nos o doce Dr. Hermann com o carinho e aprovação de nosso Irmão Maior, Jesus, que possamos ainda continuar esta luta, cada vez comprometida com as verdades
cristãs e com o carinho, respeito, amor e amizade”
Gratidão, apenas esta palavra cabe em tudo!!!

ife, is a wonderful teacher and it has brought
me the greatest gift ever. It was not only a gift, but the
responsibility to deal with something of such greatness and
meaning. And such success I owe to the great and sweet
commitment of the group. In a late afternoon, in a day
of great sadness, I found myself hugging a pole, lost in a
river of tears due to the impossibility to change, help or
transform that painful situation of losing my dad.

“A

L

Still on that day, I made a promise to myself: to
become a doctor and to help sick people who are unable
for any reason to be helped, to be cured and also relieving
their physical and moral pains.
I was neither careful nor diligent enough to carry it on
my promisse. Time went by, passing and passing... leaving
behind – in this – my irresponsible yout, at age 42, I was
awakened and shaken again by pain, that blessed pain.
I had not noticed my lack of attention to the promise I did
until the pain, once again, visited my family.
From that point I started to peregrinate here and
there in search for answers until I settled in the magnificent
and unsurpassable Mistrael’s home. It was run by Mr.
Oswaldo Alves and his inseparable wife Dora. The doors
were opened for our journey and I was able to understand
the real meaning of charity and love.
Our story and our commitment to learn more
was born. The exercise of bestowal, of practicing love,
respect, and attention through the spiritual work led by
Dr. Hermann and his magnificent team.
Since then, 23 years have passed! We are all,
especially myself, still on a learning path.
This book is an outcome of a great effort where
thousands of attendances have been and are held every
week. But it is worth pointing out the beginning of
everything that happened at a time of great difficulties in
my life, where I was put to the test constantly.
My wife, who was sick and in great pain, was the
initial instrument of his labors.
One night, at dawn, I was surprised by his presence,
which took me completely and made a very serious
surgery, instantly eliminating her pain and suffering. After
that, as I had no idea what happened and I almost went
crazy. But, thanks to the support of Mistrael’s Group, we
made it this far.
One of the greatest teachings in order to work
properly was to learn to serve people rather than to be
served by them.
May the sweet Dr. Hermann allows us to continue
this battle with the affection and approval of our brother,
Jesus. May we all be committed to Christian truths based
on respect, love and friendship. “
Gratitude, that’s all I have to say!
(A medium who prefers to stay anonymous)

(O médium que prefere o anonimato)
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“A verdadeira intenção da cura
é primordial para a realização dos
procedimentos transmitidos neste livro.
Eles não devem ser aplicados por mera
curiosidade ou apenas para testar
sua eficiência.”
Dr. Hermann Koltz

“A strong intention of healing is
paramount in carrying out the
procedures stated in this book.
They should not be applied by
mere curiosity or just to test
its efficiency.“
Dr. Hermann Koltz

Pantocrator / Pantocrator
Mosaico bizantino iconográfico de Cristo (Pantocrator – Aquele que tudo rege), datado provavelmente de 1261, na Basílica de Santa Sofia em Istambul (antiga Constantinopla), na Turquia.

Iconographic byzantine mosaic of Christ
(Pantocrator – The Ruler of All), dated probably
1261, in the Basilica of Hagia Sophia in Istanbul (old
Constantinople), Turkey.

O ícone transmite o dogma cristológico das duas
naturezas do homem: humana e divina - unidas na
única Pessoa do Verbo: Filho de Deus e Deus ele próprio, consubstancial ao Pai.

The icon conveys the Christological dogma of
the two natures of man: Human and Divine - united
in one Person of the Word: Son of God and God
Himself, consubstantial with the Father.

O painel está situado no recinto imperial das galerias superiores da Basílica, e Cristo Pantocrator está
ladeado pela Virgem Maria e João Batista que imploram por sua intercessão a favor da humanidade no
dia do Julgamento Final.

The panel is situated in the imperial enclosure
of the upper galleries of the Basilica, and The Christ
Pantocrator is flanked by the Virgin Mary and John
the Baptist who beg for their intercession on behalf of
mankind on The Judgment Day.

Basílica de Santa Sofia – Istambul, Turquia
Hagia Sophia - Istanbul, Turkey

Imagem/Image: https://www.google.com.br/search?q=cristo+pantocrator+basílica+de+santa+sofia&rlz=1C1CHZL_pt-BRBR713BR713&espv=2&biw=1
093&bih=530&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf3cSp0eXQAhXL
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