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Estudos em Reumatologia 
Visão técnica, prevenção e tratamento de doenças reumatológicas. 

a FIBROMIALGIA, segundo a 

Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional 

(BRQEE/BRCEE): 

 

A fibromialgia é um exemplo clássico de reumatismo, mais precisamente, de 

um reumatismo nos músculos. 

Os reumatismos descrevem-se em BRQEE/BRCEE como síndrome Bi ou 

Síndrome Pei. A síndrome Bi é uma estagnação da energia (Yü Qi) e 

manifesta-se como dor aguda. Tal estagnação produz uma pseudoplenitude, 

que se pode confundir com uma plenitude real. 

Quando uma estagnação de energia evolui no tempo, produz uma estagnação 

do sangue (Yü Xue). O Yü Qi conduz ao Yü Xue. A estagnação do sangue 

chama-se Síndrome Pei. Quando o sangue se estagna, por causa da estagnação 

da energia, aparece a hipóxia (diminuição do oxigênio circulante) e 

consequentemente a irritação nervosa (primeiras células que sofrem perante a 

falta de oxigênio) e a dor. Assim que começa a existir destruição de 

parênquima (tecidos), a zona afetada torna-se reativa aos agentes 

climatológicos ou energias perversas. 

Cada vez que há destruição do tecido, achamos uma zona de ressonância, 

chamada cicatriz energética (microlesões não diagnosticáveis 

radiologicamente, razão pela qual a medicina ocidental não consegue 

identificar a origem dessas lesões e da dor daí resultante). 

 

Poderíamos definir a síndrome Bi ou síndrome Pei como a estagnação 

energética e/ou sanguínea capaz de produzir dor, parestesia ou 

incapacidade funcional. 

 

Dentro desta classificação podemos incluir múltiplos quadros clínicos 

diferentes. Portanto, para entender a síndrome reumática há que fazer uma 

divisão de todos estes tipos de dor. Vamos classificar a dor de tipo reumática 

em três grandes grupos, ainda que cada um deles se subdivida em vários: 

 

1. Síndrome Bi ou Pei exógeno: Bi Pei Wai; 

2. Síndrome Bi ou Pei exógeno-endógeno: Bi Pei Wai Nei; 

3. Síndrome Bi ou Pei endógeno: Bi Pei Nei. 
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REUMATISMO DOS MÚSCULOS 
É um reumatismo muito frequente. As suas características são: 

- Dor intensa ao nível do parênquima muscular com incapacidade 

funcional. 

- As dores assentam-se no tecido muscular e tendinoso e são muito 

incapacitantes. 

- Estas dores levam o paciente a um estado de cólera, de excitação, de 

irritabilidade etc. 

- Normalmente são executivos ou pessoas muito estressadas e 

competitivas. 

 

 

A fibromialgia é um exemplo claríssimo da estagnação ou déficit do Qi de F. 

Quando o Qi de F não se difunde e não aquece os músculos, o frio e o 

vento depositam-se nos músculos. O frio produz dor aguda e o vento produz 

a erraticidade.  

 

 

A verdadeira etiologia da fibromialgia, na sua imensa maioria, é uma 

emoção violenta, um choque emocional forte, etc. Além disso, devemos 

considerar que aparece com mais frequência em mulheres, que têm menos 

Yang de F do que os homens e, portanto, são mais propensas a ter 

insuficiências de Yang de F.  

 

 

Há, portanto, que potenciar 

nelas o Yang do F. 

 

 

A fibromialgia é uma Síndrome Pei com predomínio de vento frio. O frio 

produz estagnação e o vento produz multiplicidade. Não há sinais 

inflamatórios nem edematosos (frio) e há múltiplos pontos dolorosos 

(vento). Portanto, numa fibromialgia, além de outros pontos, devemos 

tratar o frio e o vento. 

 

 



 

 Protocolo/proposta de tratamento com Cristais RPE para paciente com Fibromialgia. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional – Évora 2016 3 

 

 
 

 

 

Reumatismo dos ossos 

É uma estagnação ou déficit do Qi de R. O frio, o vento e, sobretudo, a 

humidade atacam os ossos. Quando a humidade ataca os ossos, produzem-se 

depósitos, deformações, alterações do parênquima ósseo, «bicos de papagaio» 

etc. Caracteriza-se pela degeneração progressiva de todo o sistema ósseo e 

articular. É a artrose ocidental. 

 

 

• Tratamento 

-Diante de qualquer destes reumatismos devemos utilizar uma técnica capaz 

de, por um lado, potencializar o terreno onde assenta o mal e, por outro, 

eliminar o fator patogênico. 

-Devemos recordar que nos processos de estagnação, a utilização dos 

CRISTAIS RPE ou da moxibustão é, frequentemente, muito mais importante 

que a agulha. 
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A moxa (Artemisa vulgaris) neutraliza o frio (Yin), dissolve a humidade 

(as flemas) e estimula o Yang. 

 

 

 

Os CRISTAIS RPE neutralizam o frio (Yin), dissolvem a humidade (as 

flemas) estimulam o Yang e promovem o equilíbrio dinâmico energético 

em todo o corpo (tratamento distal em pontos específicos de acupuntura) 

e em especial nas áreas da lesão (tratamento local em pontos ASHI). Com 

a sua frequência energética de 10.000 Angström restituem às células o 

aporte de sangue de que necessitam e com o sangue os desejados calor, 

oxigénio e nutrientes de que a célula necessita para sobreviver e se 

reproduzir devidamente. Ao recuperarmos células reparamos tecidos e 

estruturas. Ao recuperarmos estruturas recuperamos a saúde e o bem-

estar. 
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O protocolo de atuação é o seguinte: 

 

A. Realizar tabela e identificar emoções e sua valorização no momento 
 

MEDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RAIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

APATIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREOCUPAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRISTEZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Observações: 
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B. Regulação Quântica energética e Emocional, colocando um CRISTAL RPE  

B1. Regulação Quântica Energética e Emocional (RQEE)                       

(5MC; 7TR;  6BP;  39VB) Cristais RPE colocados bilateralmente. 
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B2) Realizar RQEE e manter os CRISTAIS RPE nos pontos mencionados 20 a 30 

minutos e retirá-los em seguida. 
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B3) Tratamiento base (geral) 

Colocar os pontos 8BP(Diji) e F6(ZhongDu) segundo a TÉCNICA de 

REINICIAÇÂO, com agulha de acupuntura com ponta virada para 

coração e tonificar fortemente durante 20 segundos. Repetir duas vezes 

o procedimento bilateralmente e manter agulha por 10 minutos no 

ponto. Em seguida retirar agulha e seguir para procedimento C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O que se deseja fazer com a aplicação desta técnica é reiniciar bio 

energeticamente o meridiano e o órgão (BP) para que o mesmo assuma 

as suas funções. 
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C) Realizar protocolo de liberação do Shen- Técnica Wu Xing, 

utilizando Cristais RPE, nos 6 pontos indicados na figura, iniciando na 

seguinte ordem: 

1º- Ponto do Rim na aurícula esquerda; 

2º- Ponto do Fígado na aurícula direita; 

3º- Ponto do Coração na aurícula esquerda; 

4º- Ponto do Baço na aurícula esquerda; 

5º- Ponto do Pulmão na aurícula direita; 

6º- Ponto do Rim na aurícula direita. 

 

 

“…Abrir a Mente, criando sincronicidade, permitindo que a Natureza 

realize seu trabalho…”  
Prof. Raúl Breves 2008 Mogi de Cruzes, São Paulo, Brasil     

 

“…Ao observar as reações fantásticas nos animais percebemos que a 

Mente é o nosso problema”…  
Prof. Raúl Breves 2010 Mogi de Cruzes, São Paulo, Brasil   

 

 

Esta técnica tem como fundamento harmonizar as 5 unidades 

bioenergéticas e abrir os pontos de acupuntura para a colocação dos 

Cristais Radiónicos/RPE nos locais seguidamente identificados 

protocolarmente. Desta forma harmonizamos Corpo e Mente e 

potenciamos os efeitos terapêuticos dos Cristais Radiónicos/RPE nos 

pontos de acupuntura 

 

  

No caso de alguma das emoções estar desregulada é o momento de 

trabalhá-la. 
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MEDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RAIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

APATIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREOCUPAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRISTEZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

D- Protocolo Base - Pontos corporais a aplicar com Cristais 

Radiónicos/RPE: 

 

D1. Abrir tratamento com 6R (abertura de YinQiaoMai); 

D2. Técnica Shu-Mu do órgão correspondente, neste caso B18 (Ganshu) e 

F14 (QiMen). Como falamos de uma estagnação do Qi, não de uma alteração 

do metabolismo, devemos estimular o ponto Shu do dorso. Para eliminar a 
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estagnação temos que dar Yang. Devemos estimular intensamente o ponto Shu 

do dorso correspondente à área afetada. 

Além disso, se existe um componente de frio ou humidade poderemos utilizar 

moxibustão no Shu do dorso; 
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D3. Técnica Yuan-Luo do órgão correspondente. 

Se não há vazio, não há lugar para a estagnação. Portanto, devemos 

potencializar o órgão com a energia da víscera acoplada. 
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D4. Ho da víscera. 

O ponto terra do acoplado trata a EU. VB34 (YangLingQuan); 

 
 

D5. Técnica Rong-Shu (Iong-Iu). 

O ponto Rong (Iong) F2(XingJian) é o ponto acelerador (ponto fogo), e em 

todas as estagnações temos que acelerar. O ponto Shu (Iu) F3(TaiChong) 

coloca-se porque nos órgãos é também Yuan (Iu-Yuan), ponto de absorção. 

 

Quando se combinam dois tipos de reumatismos, o tratamento começa sobre o 

reumatismo mais profundo, para que, à medida que vá melhorando, 

comecemos a tratar o reumatismo mais superficial. Portanto, se o paciente 

tivesse um reumatismo de ossos, que é o mais profundo, combinado com 

qualquer outro reumatismo, deveríamos tratar da profundidade para a 

superfície. 

Por exemplo, no caso de um reumatismo com componente exógeno e 

componente endógeno: 

— o componente exógeno é o frio-vento exógeno. Não há humidade porque 

não tem sinais inflamatórios. Trata-se de dores agudas que mudam de 

localização. 
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— o componente endógeno é a estagnação (insuficiência) de Qi de F (Yu Qi 

de F). Se o F tem energia e o seu Qi chega aos músculos, o frio e o vento não 

se depositam nessa área. Como o paciente tem o terreno do F debilitado 

depositam-se nos músculos o vento e o frio exógeno. 
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1. Para tratar o frio: 
1.1. Colocar CRISTAIS RPE no R Yang: DM4 (Mingmén), B23 (Shènshu); 

poderia adicionar-se o RM6 (Qìhai) 
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1.2. Colocar CRISTAIS RPE no Taiyang com B60 (Kunlún), diariamente. 
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1.3. Não se faz moxa em pontos fogo de nenhuma área porque a dor é 

dispersa. 

 

 
2. Eliminar o vento: 
2.1. Tonificar o sangue: BP6 (Sanyinjiao), RM4 (Guanyuán) e P9 (Tàiyuan). 

 
 

 
(já anteriormente indicado) 
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2.2. Liberar o vento: VB20 (Tianchong), B12 (Fengmén) e DM16 (Fengfu). 
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2.3. Não colocar CRISTAIS RPE nos pontos fogo em momentos de dor 

difusa. 

 

3. Tratamento da Estagnação do F: 
3.1. Xi de F: F6 (Zhongdu). 

 
 

 

 

3.2. Shu-Mu do F: B18 (Ganshu) (Shu do dorso), e F14 (Qimen). (Já mencionados) 

3.3. Yuan do F e Luo de VB: F3(Tàichong) e VB37 (Guangmín). (Já mencionados) 

3.4. Ho da VB: VB34 (Yánglíngquán). (Já mencionados) 

3.5. Iong-Iu: F2 (Xíngjian) e colocar CRISTAIS RPE em F3 (Tàichong).  
(Já mencionados) 

4- Colocar CRISTAIS RPE nas zonas onde se localiza a dor (os chamados 

pontos ASHI). 

 

E- Tratamento complementar – Drenar a humidade e metabolizar as flemas 
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E1) Restaurar o equilíbrio metabólico central 

12RM(Zhongwan)  36E(Zusanli)  4IG(Hegu) 

(Também conhecido em BRQEE/BRCEE como “Regular Centro e Yangming”) 
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 Protocolo/proposta de tratamento com Cristais RPE para paciente com Fibromialgia. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional – Évora 2016 23 

Quando utilizados em conjunto, estes três pontos acupunturais auxiliam-

nos a restaurar o equilíbrio metabólico central do corpo. 

12RM(Zhongwan)  36E(Zusanli)  4IG(Hegu) 

 

E2)  40E(Fenlong) 3BP(Taibai)  25E(Tianshu)  

(Também conhecido em BRQEE/BRCEE como Metabolizar flemas e regular 

o intestino grosso) 
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40E(Fenlong) 3BP(Taibai)  25E(Tianshu)  

(Também conhecido  em BRQEE/BRCEE como Metabolizar flemas e regular 

o intestino grosso) 

 

E3)  9RM(Shuifen) Abrir e permear vias da água 
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Resumindo, para além dos pontos anteriormente indicados, no caso da 

fibromialgia, que é uma doença crónica de origem emocional e manifestações 

físicas, há ter em conta:  

 

1-  Data de início da dor pois a mesma revelar-nos-á a origem emocional 

do problema físico. Sempre há que identificar a origem do “trauma” ou 

“acontecimento traumático” para conseguir a partir daí anular a emoção 

que originou a FIBROMIALGIA. 

2- Reorganizar a vida por forma a não estar tão sujeita a estímulos nocivos 

que potenciam o sofrimento emocional que deu origem ao 

trauma/emoção inicial traumatizante. 

3- Libertação do passado passando o paciente a focar-se no aqui e agora. 

4- Com o tratamento resulta desde logo a melhoria dos padrões de sono, 

assim que com uma noite de sono mais efetiva tendo em conta a 

qualidade e a qualidade do mesmo. 

5- Resultado desse melhor dormir haverão menos contraturas musculares, 

melhor disposição e reequilíbrio dos padrões de sono vigília. 

6- Trabalhar a qualidade de vida aprendendo a organizar as emoções. 

7- Permita-se a mudanças. 

8- Deixar de ser controladora e permitir-se que por vezes as “coisas sigam 

o seu rumo” 

 

Com a adoção das sugestões anteriormente apresentadas e a aplicação do 

protocolo ilustrado também nas linhas acima deste documento, uma vez por 

semana durante um ciclo de10 semanas, a paciente conseguirá: 

1- Recuperar a alegria de viver, a felicidade da mesma e da sua família 

que tanto bem lhe quer. 
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2- Recupera a qualidade de vida devido à ausência de uma dor 

constante. 

3- Consegue deixar de valorizar tanto a dor e o constante controlo da 

mesma sobre ela. 

4- Melhores noites de sono e melhores dias de felicidade e bem-estar. 

5- Estar presente para os bons momentos da vida, apreciando o aqui e 

agora. 

6- Redução da ansiedade e da tristeza anteriormente presentes na sua 

vida. 

7- Recupera a autonomia, o desejo de viver, ser feliz e fazer feliz os 

seus entes queridos. 

8- VIVER, AMAR, SER FELIZ e PROPORCIONAR FELICIDADE 

através da sua alegria e brilho pessoal. 

 

 

Recorde sempre que na vida só há uma e uma só lei que impera sobre todas as 

outras: 

TUDO MUDA E TUDO MUDARÁ! 

Por isso, a forma como muda só depende de nós, das nossas atitudes e 

desejos… das nossas ações e intenções… 

 

O PASSADO FICOU LÁ ATRAS, O FUTURO AINDA NÃO CHEGOU, 

MAS O FUTURO MOLDA-SE A CADA SEGUNDO COM AS NOSSAS 

ATITUDES, DESEJOS, DESAFIOS, ACÇÕES. 

 

 

 

 TUDO O QUE É FEITO COM AMOR É 

SEMPRE MAIS FORTE!  
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O SEGREDO DA FELICIDADE ESTÁ NO 

AQUI E AGORA. 
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As restantes técnicas e métodos complementares de apoio utilizados em 

BRQEE/BRCEE no tratamento da Fibromialgia e de patologias relacionadas 

com REUMATOLOGIA serão os mesmos (Dietética; Higiene Alimentar e 

Hábitos de Vida;  
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PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIETÉTICA em REUMATOLOGIA 

BRQEE/BRCEE 

Considerando que o Wei Qi se encontra enfraquecido, há que se promover o 

equilíbrio. É importante que se saiba que qualquer regime drástico agravará a 

doença. Por exemplo, comer só vegetais crus, só líquidos, fazer jejum. 

NUNCA FAZER UM TIPO DE REGIME MONOVARIETAL. Pelo 

contrário, é muito importante nesta fase nutrir o Baço e o Rim para promover 

a Wei Qi. Rebentos, leguminosas, cogumelos são alimentos que incrementam 

a WEI QI pela via renal. Os cereais integrais bem cozidos (arroz, pão), a fruta 

cozida, sopas quentes incrementam a Wei Qi pela via do Baço. O Jiao Médio 

(Aquecedor Médio) nestes quadros clínicos está sempre enfraquecido, por isso 

é imperativo recorrer a alimentos de fácil digestão, de preferência a uma 

temperatura mais elevada (quentes) e o mais naturais possível (alimentos 

frescos, da época, se possível biológicos e de preferência da zona/região onde 

vive. Deve também dar-se preferência a cozidos, grelhados, um pouco menos 

mas pode comer também assados e evitar frituras e gorduras animais. Pode-se 

consumir alguma proteína animal, mas com moderação pois o excesso de 

carne aumenta a retenção de líquidos e de TAN causando a habitual 

inflamação no organismo. Não me canso de dizer que se deve beber 2 a 3 

litros de água por dia, se possível (de preferência) quente (morna), podendo 

ser sob a forma de tisanas ou chá verde (sem excessos). Deve ser ingerida a 

água em pequenos golos ao longo de todo o dia. 

 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE HIGIENE DE VIDA em 

REUMATOLOGIA BRQEE/BRCEE 

Procure a paz interior, procure equilibrar as emoções. Afastar-se de conflitos. 

Procure reconciliar-se com os próximos. O ódio só faz mal a quem o sente 

(assim como outros sentimentos negativos. 

Recorde que a contrariedade bloqueia o Qi e o Xue, isso leva a uma tendência 

de agravamento da Yinificação do corpo e posterior agravamento do quadro 

clínico (REUMATISMO). Se a paciente se sentir com energia aconselho que 

procure um local onde se pratique Tai Chi Chuan ou QI Kung, natação 

moderada, passeios na natureza às primeiras e ultimas horas do dia, etc. 

Aconselho também que a paciente se liberte de hábitos nocivos do passado 

como por exemplo o álcool, consumo excessivo de carne, tabaco, 

benzodiazepinas, poucas horas de sono e a horas desreguladas… O paciente 

fibromialgico conhece bem os efeitos de não dormir e a dificuldade de o 



 

 Protocolo/proposta de tratamento com Cristais RPE para paciente com Fibromialgia. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional – Évora 2016 31 

conseguir de forma digna e merecida. Os horários são algo muito importante a 

respeitar neste caso. Evite também ir para a cama com aparelhos que O/A 

possam distrair e afastar o sono, bem como deve evitar utilizar o computador a 

partir das 22h. O consumo de água deve ser potenciado pela manhã e tarde e 

reduzido ao máximo ao jantar e depois deste (desta forma evita o habitual 

despertar a meio da noite para urinar). 

 

 

TAN – Substância ingerida insuficientemente metabolizada e que para o 

organismo representa um organismo estranho. O corpo trata de tentar eliminar 

esse dito corpo estranho através dos mecanismos fisiológicos depurativos 

normais, ou seja: 

- FEZES 

- URINA 

- SUOR 

…E através da ação depurativa dos órgãos internos, em especial o RIM, 

FÍGADO e o PULMÃO. 

 

Para evitar a Humidade e a formação de TAN e por forma a metabolizar o 

TAN já existente no organismo, há que respeitar determinadas regras, sem 

as quais não se conseguirá tratar um paciente que apesente este quadro clínico: 

- REGULAÇÃO ALIMENTAR 

- HIGIENE ALIMENTAR 

- O paciente deve beber um mínimo de 2 (dois) litros de água (mineral e 

de preferência mudar de marca semanalmente). 

- Dependendo da idade, período em que se encontra relativamente ao 

processo reumatológico e da sua capacidade física, deverá o paciente realizar 

exercício físico, intercalando aeróbico e anaeróbico, 3 a 4 vezes por semana e 

com uma taxa cardíaca acima de 155 batimentos por minuto no mínimo 30 

minutos por dia. 
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- Está COMPLETAMENTE PROIBIDA A INGESTÃO DE CARNE DE 

PORCO. 

- Está COMPLETAMENTE PROIBIDA A INGESTÃO DE LEITE E 

DERIVADOS, COCA-COLA E CAFÉ. 

- Está COMPLETAMENTE PROIBIDA A INGESTÃO DE AÇÚCAR 

REFINADO, DOCES DE PASTELARIA ALCOOL E TABACO. 

- PROIBIDO O CONSUMO DE ADOÇANTE-ASPARTAME. 

- PROIBIDO CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS. 

 

A proibição dos alimentos acima mencionados fundamenta-se na necessidade 

de reduzir a sobrecarga tóxica a que o organismo está exposto, que resulta por 

isso numa polimerização e uma acidificação por retenção do CO2 resultante 

da combustão celular. Os alimentos processados provocam inflamação no 

organismo. 

 

 

- Para estar protegido, o ideal é comer um pouco de cada grupo alimentar, sem restringir 

nenhum deles. Equilibrar esses grupos e comer com moderação é o segredo para reduzir 

as chances de desenvolver esta e outras doenças e ajuda no tratamento da 

FIBROMIALGIA, bem como no tratamento de outras patologias reumatológicas.  
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O que é a Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional 

(BRQEE/BRCEE)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional é a 

evolução da Medicina Tradicional Chinesa, da Acupuntura 

Bioenergética, da Acupuntura Emocional. 

 

 



 

 Protocolo/proposta de tratamento com Cristais RPE para paciente com Fibromialgia. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional – Évora 2016 34 

É uma forma muito eficaz, efetiva e eficiente de  

 

 

Medicina Integrativa  
 

 

que reúne los conhecimentos milenares da  

 

 

Medicina Tradicional Chinesa 
 

Com os conhecimentos técnicos e ferramentas da 

 

Medicina Ocidental 
 

Resultando nas  

 

 melhores técnicas de diagnóstico, avaliação e aconselhamento  e 

tratamento por  

 

Técnicos Altamente 

Qualificados. 
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Una de sus grandes armas para combatir la enfermedad y el 

desequilibrio en el cuerpo es 

 

TRATAR CUERPO Y MENTE 

 
Identificando  

 

RAIZ y MANIFESTACIÓN 
 

y por eso mismo tratando y reprogramando para  

 

UNA VIDA MEJOR 
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El creador de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Manuel Lopes Nunes 

Técnico Superior Acupuntura ICA-OIU - Colombo-Sri Lanka 

Técnico Superior Acupuntura ESMTC-Madrid-España/FEMTC/Yunnan 

TCM University 

Técnico Superior MTC ESMTC-Madrid-España FEMTC/Yunnan TCM 

University 

Experto en Acupuntura Emocional (UIMEC Madrid España / /ICA-

Colombo-Sri Lanka. 

Master en Medicina Tradicional China – OUAS – Delaware - EEUU 

Master en Acupuntura BioEnergética y Moxibustión CEMETC/ 

FEMTC/Yunnan TCM University 

Experto en BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional – BRQEE - 

BioRep-Portugal -  Évora-Portugal 

Experto en Reprogramación PsicoEmocional – ABRATEB - São Paulo – 

Brasil 

Profesor/Tutor de Prácticas Clínicas de Alumnos finalistas de MTC – ESMTC 

- FEMTC – Centro de Salud Integral Essential Psynergy, Tres Cantos – 

Madrid – España 
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 O criador dos Cristais Radiónicos/RPE. 
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http://www.medichina.com.br/arquivos/grafico-mae-agosto-2011.pdf
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“Um novo recurso terapêutico está entre nós. Nascido pela generosidade 

divina, ele foi o fruto de observações antigas. Surgiu quando experimentei 

gravar em pequenas esferas cristais, usadas em auriculoterapia, o mesmo 

programa mental que utilizava em minhas sessões de Acupuntura Tradicional 

via Radiónica. 

Ainda é difícil não me surpreender com os Cristais Radiónicos. São tantos e 

admiráveis os resultados que eles, inclusive, estão estimulando pesquisas e 

fazendo uma revolução em várias ideias acadêmicas, principalmente devido 

aos conceitos que eles contêm”… 

 

 “Referente a la creación de los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE, ellos 

surgieron cuando experimenté grabar en cristales, utilizados en aurículo 

terapia, uno de los programas que utilizaba en mis trabajos Radiónicos… 

En resumen, ellos poseen un programa mental que tiene como objetivo la 

ARMONÍA DEL HOMBRE CON SUS ENERGÍAS DE CIELO Y 

TIERRA”.  

      Raúl Breves Sobrinho, SP. Brasil, 2008 
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El Representante en España de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 
 

 

 
Profesor honorifico 

 
 
 

Doctorado 
por la Universidad Internacional de Medicinas Complementárias  

(Colombo, Sri Lanka)  
 
 
 

Master en  
Medicina Tradicional China por la Universidad de Ciencias Avanzadas  

(Florida EEUU)  
y nombrado doctor en Septiembre del 2010 por la misma Universidad. 

 
 
 

El Prof. Francisco Cuatrecasas Barrot  
Es el creador del sistema de salud denominado  

ACUPUNTURA EMOCIONAL 
 

 

PSO. MARQUES DE ZAFRA 2, 2º D 

28028 – Madrid, España 
TEL 915 990 005      MÓVIL 609 356 732 

608 136 543 
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El Representante en México de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

                     Reprogramación Psico Emocional vía Cristales RPE 
 

 
 

M. C., Dra. Elena Castellanos Suárez. 
Teléfono: 70 36 61 17, celular 04455 20 48 24 05. MÉXICO. 

Medica cirujano. 

Ayudante de Investigador en Proyecto de Malariología. Residencia Rotatoria de 

Postgrado en la Secretaria de Salubridad y Asistencia en el Hospital General “Adolfo 

López Mateos”, Edo de México.  

Cedula profesional: 743205 y Reg. Salubridad: 94763. 

 

Instituto Politécnico Nacional IPN: Especialidad de Acupuntura Humana, Cedula de 

Especialidad AEIE 24257, otorgada por la Dirección General de Profesiones, D. F. 

Egresado Distinguido del IPN. Investigación de Farmacodependencias perteneciente a 

la sección de Posgrado e Investigación. Ex miembro del Consejo Técnico Consultivo 

Escolar. Universidad de Medicina Tradicional China y Farmacología de Beijing, 

Instituto Médico Homeopático de México A.C. Curso Básico de Terapéutica 

Homeopática. 

 

Universidad Autónoma de Chapingo: 

Posgrado en Fitoterapia Clínica. Miembro Fundador del Colegio Mexicano de 

Acupuntura A.C. Habana Cuba, Instituto Nacional de Medicina Tradicional China, A.C. 

Laser Terapia en el Tratamiento de las Enfermedades Músculo Esqueléticas. 

Maestría en la Universidad de Valencia España: 

Acupuntura, Homeopatía, Naturismo y Nutrición. 

Yogui Kundalini Certificado internacionalmente. 
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