“A ARTE DA IRIDOLOGIA”

A quem se dirige:
Este curso, destina-se a qualquer pessoa que pretenda aprender este método de
diagnóstico. Nomeadamente, terapeutas, homeopatas, médicos e outros profissionais da
saúde convencional ou complementar.
Para que serve?
Para além de diagnósticos mais completos, um iridologista experiente poderá, em aproximadamente
10 minutos, analisar a saúde geral dum paciente. Através do grau de escuridão da área intestinal nas
irides, poderá ter uma ideia razoável do grau de limpeza do seu sangue.
Poderá determinar se existe um congestionamento do sistema linfático, irritação do sistema
nervoso, anemia nas extremidades, acidez no estômago e se existem problemas em determinados
órgãos.
A partir daí e outras informações adicionais obtidas pelas marcas na irides, o iridologista poderá
fazer um quadro razoável do estado de saúde de alguém que examine.

PROGRAMA DO CURSO
O QUE É A IRIDOLOGIA?
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História da iridologia
Os quatro princípios da cura
Teoria e filosofia
Marcas fundamentais da iridologia
Anatomia do olho
Importância da pupila
A cor do olho e as suas variações
As quatro fases da actividade do tecido
A cura de Hering

SISTEMAS CORPORAIS
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Os cinco canais de eliminação
O sistema respiratório
Glândulas: endócrinas e exócrinas
Sistemas Reprodutores - feminino e masculino
O Sistema Digestivo
O Sistema Nervoso
O Cérebro – Centro de controlo
Circulação dos fluidos corporais: sangue e linfa
O Sistema Estrutural – Postura, Sistema muscular, Os pés e Pernas

CONDIÇÕES MANIFESTADAS E SINTOMAS
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Como se forma a doença
Manifestações subclínicas – sintomas escondidos –
Estado de intestinos - parasitas, embalonamento, prolapso e diverticulos
Limpeza de tecidos - desintoxicação
Oxigenação do corpo – o estado bronquial; asma; catarro
Condições ácidas – Alcalinidade – Reacção metabólica; Métodos para reduzir a acidez; a
acidez e a Doença
Funções glandulares e processos metabólicos – Fobias
Drogas, Medicamentos e Miasmas – Psora, Acumulações, Efeitos colaterais
Cirurgias, e neoplasias
O cérebro – O computador humano
Condições de anemia

PRÁTICA DA IRIDOLOGIA
§
§

Sessão presencial a combinar
Esclarecimento de dúvidas ao longo do processo

ADICIONAIS AO CURSO
Ao de longo de todo o curso, serão introduzidos conceitos e sugestões de Medicina Natural e
Homeopatia, tornando o curso uma fonte de informações para auto-prática e que complementa a
formação dos participantes na arte da cura natural
CERTIFICADO – No final do curso e depois de o aluno responder às perguntas de avaliação, ser-lhe-á
entregue um Certificado de Participação
Material necessário
Lente de aumento
Acesso à Internet
Conta de e-mail

Formato do curso
- Envio das lições às 2ª , 4ª e 6ª Feiras - cerca de 30 lições (link enviado por email)
- No final é entregue ao participante um CD com todas as lições estudadas para futura referência.

Vantagens dos cursos on-line
§ Não tem deslocações
§ Pode rever as lições quando quiser
§ Pode ir fazendo o curso ao seu ritmo
§ O custo é sensivelmente metade do presencial
§ Não tem de faltar ao emprego ou alterar a sua rotina
§ Faz o curso no seu conforto pessoal

Acerca do formador
Carlos Anastácio acumulou uma experiência de cerca de vinte anos de prática de Medicina
Natural e Homeopatia. É membro fundador de HOMEOS – Instituto de Saúde Integral
dedicado à prática e ensino de terapias complementares e à Gestão Emocional.
§

FEDINE – Federação dos Diplomados de Espanha – Curso Superior de Naturopatia Sevilha (Espanha)

§

Curso de Iridologia – Dr. Bernard Jensen (EUA)

§

Dr. Vodder Schule - Drenagem Linfática Manual - Walchsee (Austria)

§

Reconhecido como formador ao abrigo do artigo 31º nº3, do Regime Jurídico da
Formação Contínua de Professores, anexo ao decreto-lei nº207/96, pelo registo
CCPFC/RFO-15514/03, nas áreas e domínios:
D06 Relações Humanas
D10 Práticas de Educação para a Saúde – Prevenção do tabagismo
D12 Práticas de Educação para a Saúde (Gestão de stress)

Preço do curso
140 euros – Total (IVA excluido)
50% - Pagos no acto da inscrição
50% - Pagos com o recebimento da 1ª lição

Outras informações
cursos@homeos.pt
ou
91 723 17 58 – 96 786 10 34

