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Introdução: 

 

1) Fígado/Vesícula Biliar: 

- Músculos, tendões, olhos, visão, unha, lágrima, tremores; 

- Fatores de coagulação, armazena e regula a circulação do sangue 

livre, permeabilidade dos vasos; 

- Reatividade, raiva, grito, cólera, stress, ódio, ciúme, indecisão(VB) 

 

  2) Coração/Intestino Delgado  Rege a Mente 

- Língua, rosto, maçã do rosto; 

- Bombeia e governa o sangue; 

- Euforia, inteligência, risos, pensamentos, alegria, sono 

 

3) Baço Pâncreas/Estômago  Energia Adquirida 

- Tecido conjuntivo, boca, lábios, pálpebra caída; 

- Absorção, transformação e distribuição dos alimentos, controla 

o sangue dentro dos vasos; 

- Reflexão, preocupação, obsessão, canto 

 

4) Pulmão/Intestino Grosso  Energia Vital 

- Pele, poros, respiração, pêlos, cabelo (brilho), nariz, olfato; 

- Estoca umidade que o BP produz; 

- Saudosismo, tristeza, melancolia, choro, angustia 
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5)Rim/Bexiga  Energia Ancestral 

- Ossos, dentes, ouvido, orelhas, cabelo (queda), olheira, fraqueza 

de membros inferiores;  

- Comanda o cérebro, reprodução; 

- Proteção, medo, pânico, vontade, ambição, coragem  
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Casos Clínicos: 

 

  Com base nesses 5 órgãos e vísceras faço um relato de 3 casos clínicos de 

pacientes tratados em meu consultório, com Cristais Radiônicos, seus tratamentos, 

evoluções, conclusões e depoimentos. 

 

 

 

 

 Caso Clínico 1 – Fibromialgia: 

Paciente A.P.L. 32 anos, sexo feminino, enfermeira 

 Sempre trabalhando no período noturno, na UTI do hospital Santa Casa, 

com dores intensas pelo corpo, com queimação nos pés e nas mãos, mal conseguia 

escrever, cortar carne, segurar objetos e nem dormir. Tomava Quinino, Fluoxetina, 

Profenid e Tramal mesmo com todos esses medicamentos as dores não aliviavam. 

Em seu rapport comentou que as dores começaram depois de sua gestação, 

quando o irmão ameaçou matar a criança e a ela, por isso, precisou mandar prender 

o irmão para poder viver em paz e terminar a gestação. 

Tratamento:  

Ancora/ 5 órgãos (yin)/ tensão/ cicatriz psíquica (francesa)/ intenção 

  -Cicatriz psíquica orelha esquerda = traumas ocorridos posterior a 6meses 
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Conclusão: 

Após a primeira sessão, as dores já cessaram muito em torno de 70% e 

logo após a quarta sessão as dores cessaram quase que por completo, retornando ao 

seu trabalho super tranquila e feliz por estar se sentindo muito bem. 
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Depoimento: 

Muitas das minhas dores começaram depois que tive meu filho que hoje 

tem 8 anos. Desde então consultei com vários médicos sempre fazendo exames sem 

diagnósticos. Há 1 ano e meio atrás consultei com um neurologista no qual me deu 

o diagnóstico de fibromialgia, o qual passei a tomar muitos medicamentos, contudo 

sem resultados. 

Resolvi então fazer acupuntura, embora tivesse muito medo das agulhas, 

mas para minha surpresa, fiz somente meu tratamento com cristais na orelha e no 

corpo. A partir dessa data passei a ter uma qualidade de vida bem melhor, com  

menos dor, ou seja, quase nada.  

Na parte pessoal, antes de fazer meu tratamento sempre estava com dores, 

estressada, sem animo para fazer nada, pois sentia dores em todo o corpo, 

decepcionada com a medicina porque ninguém conseguia descobrir o que tinha e 

nem sequer podia brincar com meu filho. Depois do tratamento fiquei mais 

confiante em minha recuperação, pois consegui ver uma luz no fim do túnel e tirei 

coisas que ficavam sempre remoendo em minha cabeça. 

Na família, sempre todos muito preocupados comigo, marido nervoso, 

mãe angustiada, filho crescendo e não podendo acompanhar seu desenvolvimento, 

não saía de casa para passear ou nem mesmo ir a um mercado. Depois todos viram 

minha melhora inclusive meu filho que nunca me deixa esquecer os horários, hoje 

quinzenais, pois diz que adora me ver muito bem, alegre e sem dores. 

Na parte social, não sinto-me tão pesada e não carrego mais o mundo em 

minhas costas. Era sempre sufocada por dizer não, agora digo não, sem remorso e 

nem peso. Consegui até a me separar, tal foi a minha mudança com o tratamento. 

Hoje as minhas amigas e enfermeiras que trabalham comigo, comentam sobre meu 

estado geral, que nem pareço mais mesma pessoa que vivia faltando ao trabalho, 

cheia de dores, triste e angustiada. Sempre que posso, recomendo e falo sobre meu 

tratamento o quanto mudei que foi em torno de 95%. 
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 Caso Clínico 2 – Endometriose: 

Paciente N.C. 24 anos, sexo feminino, estudante  

Chegou ao consultório relatando dores lancinantes nas costas e na região 

abdominal, tomando vários medicamentos fortíssimos, inclusive antidepressivos 

para poder conseguir dormir, desanimada, com muito desgaste físico e emocional, 

totalmente insegura, pois nenhum método de tratamento mostrou-se eficaz e antes 

de submeter-se à cirurgia, me procurou para fazer um tratamento com acupuntura. 

Em seu rapport disse que quando a mãe estava no quarto mês de gestação 

caiu de barriga e foi muito traumatizada, quando pequena, pelo seu irmão. 

Tratamento prescrito por Nogier: 

Córtex pré frontal/ córtex parietal/ área psíquica/ gráfico com 3 cristais em 

VC5. 

Endometriose = problemas relacionados com a mãe na concepção de 

Nogier 
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Conclusão: 

Quando chegou ao consultório na segunda sessão, disse que passou a 

semana super bem que esqueceu até de tomar o antidepressivo, e após a terceira 

sessão comecei a tratar o seu emocional e está se sentindo muito bem. 
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Depoimento: 

Há dois anos comecei a sentir fortes dores na região abdominal, que os 

médicos suspeitaram de apendicite, feitos os exames nada constataram e me 

aconselharam a procurar um ginecologista, o qual diagnosticou endometriose. 

Passei a fazer o tratamento usando anticoncepcional direto para não menstruar e 

assim livrar-me das fortes cólicas, mas nada resolvia, pois todo mês tinha os 

escapes com muita dor. Indicaram-me então a fazer acupuntura, mas procurei 

alguém que não fizesse uso de agulhas, pois tinha muito medo delas, foi aí que 

conheci os Cristais Radiônicos. 

Na parte pessoal, as dores incomodavam muito, me deixando irritada, 

sentimental, precisei passar a tomar antidepressivos para poder dormir. Meses se 

passaram e não obtinha nenhum resultado, até que o ginecologista chegou a  

conclusão que precisava fazer uma vídeo laparoscopia, fiquei insegura, pois é uma 

cirurgia, onde como todas as outras tem seus riscos. Após fazer o uso dos cristais, 

obtive um grande sucesso, pois as dores foram diminuindo, hoje ao menstruar não 

tenho mais cólicas e o mais importante, sem dores. 

Na família, minha mãe estava muito nervosa, pois não sabia mais o que 

fazer comigo e preocupada com a quantidade de medicamentos que estava 

tomando. Agora meus pais me vêem mais feliz, sem dores, por isso estão confiantes 

em meu tratamento. 

Na parte social, iniciei meu tratamento relatando o meu desgaste físico e 

mental, com fortes dores em todo o meu corpo, principalmente em minhas costas, 

também relatei sobre o meu temor para com tudo e minha total insegurança na vida. 

Hoje, não faço mais uso dos antidepressivos, meu namorado está surpreso comigo, 

pois antes do tratamento não conseguia fazer coisas como, viajar sozinha, andar de 

Kart, ir aos parques de diversão, fazer minha carteira de motorista, por um pavor 

horrível e total insegurança. Hoje já faço tudo isso, já matriculei-me em uma auto-

escola e às vezes fico abismada comigo mesma, das coisas de como eu era antes do 

tratamento e agora, a diferença é visível para todos. Pensar que fui para tratar a 

endometriose e melhorei no setor físico, mental e emocional, nunca imaginava esse 

poder dos cristais radiônicos.  
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 Caso Clínico - 3 Herpes Labial: 

Paciente L.C.K. 50 anos, sexo fem. dentista 

Sofria com herpes labial desde os 18 anos, ocorria na região mediana do 

lábio inferior, sempre do mesmo lado, com fortes dores, queimação, lábio inchado e 

com prostração, febre e além de tudo tinha alergia ao herpes. Após o aparecimento 

das vesículas em torno de 2 horas o lábio já estava o dobro do tamanho não 

podendo nem trabalhar com muita vergonha do seu rosto. 

Tratamento: 

Ponto de estomago/ boca/ gráfico com 3 cristais no ponto aranha 

(original feito com laser).  
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Conclusão: 

Dia seguinte estava como se o herpes já fizesse 5 dias de instalação, 

sem edema, sem dores, sem febre e sem mal estar. A duração do herpes era de 10 

dias até a sua cicatrização total e ainda uns 2 dias com rachadura e sangramento 

labial. 

Depoimento: 

Na parte pessoal, familiar e social antes tinha herpes a cada 3 meses, 

quando tinha uma baixa de minha imunidade ou tomava muito sol na praia. Ficava 

muito irritada, brava e nervosa, pois ficava sem trabalhar uns 10 dias, além da 

aparência horrível, sem dizer como poderia me apresentar aos meus pacientes com 

minha boca muito inchada e deformada. Em casa precisava separar tudo desde 

louças a toalhas. Agora estou muito bem e super agradecida, pois de 10 dias sem 

poder trabalhar, com vergonha do meu rosto, minha melhora passou para 5 dias e 

no segundo dia já pude retornar ao trabalho. E o mais importante nesses dois 

últimos anos não tive mais recorrência do herpes, somente com 2 aplicações e isso 

me deixou muito feliz, só tenho a agradecer a esses maravilhosos Cristais 

Radiônicos. 
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Conclusão: 

 

                      De acordo com as teorias da medicina oriental, o espírito 

(shen) reside dentro do coração e do cérebro. O espírito é afetado pela saúde metal 

e física de uma pessoa. A alma não pode adoecer, porque é o que há de perfeito em 

nós, a alma evolui, aprende. Na realidade, boa parte das enfermidades são 

exatamente o contrário: é a resistência do corpo emocional e mental à alma. 

Quando nossa personalidade resiste aos desígnios da alma, adoecemos. Portanto, o 

tratamento de doenças deve se concentrar em despertar o espírito (shen), abrindo os 

orifícios sensoriais e estimulando o cérebro. A eficiência dos Cristais Radiônicos, 

supera em muito o uso das agulhas nos tratamentos, pois trabalhamos muito o nível 

emocional do paciente, onde se tem o início de todas as doenças físicas. Os Cristais 

Radiônicos vão apagando rapidamente lembranças e reações desagradáveis e tem 

facilitado bastante os trabalhos dos acupunturistas e aurículo-terapeutas, 

beneficiando muitos pacientes.  
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