FORMAS DE USO DO PHOTON EMITTER E ÁGUA SOLARIZADA
•

ABSCESSO – Água solarizada azul, deixando o abscesso imerso por algum tempo.

•

ABUSOS SEXUAIS – Água solarizada índigo (nos casos excitáveis) ou água solarizada laranja (nos
casos de debilidade).

•

AFONIA – Tratar com azul sobre a garganta, fazendo 4 aplicações de 5 minutos (cada) com intervalos de
2 minutos. Complementar com meio copo de água solarizada (beber) e o restante para gargarejar.

•

AFTA – Água ou açúcar solarizado, ¼ de copo de 3 em 3 horas. Azul ou índigo, Prata Coloidal.

•

ALCOOLISMO – Use o vermelho trabalhando a superfície ao redor do umbigo durante 10 minutos.

•

ALUCINAÇÕES, LOUCURA, ILUSÕES, MELANCOLIA, MANIAS, HIPOCONDRIA, DEMÊNCIA SENIL,
HISTERIA, EPILEPSIA – Água solarizada índigo (nos casos excitáveis) ou água solarizada laranja (nos
casos de debilidade).

•

AMAUROSE – Luz violeta ou índigo e vermelha.

•

AMENORRÉIA – Usar azul no 1º chakra durante 10 minutos, fazendo girar o foco da luz sobre o baixo
ventre (direita e esquerda). Termine fazendo uma aplicação de 10 minutos sobre a tireóide.

•

ANEMIA – Respirar o vermelho; expor-se ao sol no horário do infravermelho ou do laranja; 6 a 8 copos
de água solarizada vermelha, diários, entre as refeições; vermelho na aura; alimentos vermelhos; luz
laranja sobre o baço; vermelho nos ossos longos por 5 minutos em cada parte (pé, perna, coxa).

•

ANESTESIA – Luz índigo sobre a área.

•

APENDICITE – Usar azul sobre o apêndice durante 20 minutos, terminando com uma aplicação sobre o
Plexo Solar.

•

A – ASMA – Água solarizada azul ou índigo; luz azul ou índigo no peito, nas costas (pulmões) e na
garganta.

•

B – ASMA CRÔNICA – Respiração do laranja; água solarizada laranja de 10 em 10 minutos durante uma
hora; luz laranja sobre o peito, as costas (pulmões) e a garganta. Em ataques, se necessário, repetir esse
tratamento a cada 3 a 4 horas, até que tenham aliviado. Nos intervalos saudáveis, recomenda-se comer
muita laranja e beber água solarizada laranja entre as refeições.

•

C – ASMA (CASOS AGUDOS) – Branco e Violeta durante 15 minutos cada sobre o peito e o alto das
costas. Termine aplicando o Vermelho por 10 minutos no Plexo Solar. O vermelho pode ser substituído
por laranja nas contra-indicações.

•

ATAQUE DE BÍLIS – Água solarizada amarela, 3 doses a cada 2 horas. Isto remove a bílis.

•

AUTO-INTOXICAÇÃO – Tratar os intestinos com amarelo e laranja, 10 minutos cada.

•

AZIA – Um copo de água solarizada amarela.

•

BAÇO – Usar amarelo sobre a região durante 3 minutos, fazendo intervalo de 5 minutos, para cada
aplicação de 10 minutos.

•

BEXIGA – Tratar com azul e com amarelo na base das costas, sendo de 10 minutos cada aplicação.
Termine com água solarizada.

Obs.: Se houver incontinência, usar o verde e o violeta, 10 minutos cada, sobre o 4º Chakra.
•

BÓCIO – Luz azul na garganta e gargarejo 2 a 3 vezes ao dia com água solarizada azul.

•

BRONQUITE – Usar o branco desde o alto do peito até o externo, sendo de 10 minutos o tempo de
aplicação. Depois usar o azul sobre o 1º Chakra durante 5 minutos. Luz laranja no estômago, nos
intestinos e nos pulmões (costas), um de cada vez. Luz laranja nas vias respiratórias. Respiração da cor
laranja e água solarizada laranja e violeta.

•

BRONQUITE AGUDA – Água solarizada índigo.

•

CÂIMBRA – Leite solarizado, primeiro com o azul e depois com o violeta. Para bebês, uma colher de
sobremesa. Para crianças maiores ½ a 1 copo. Para adultos 1 copo.

•

PEDRAS NA VESÍCULA BILIAR – Primeiro, respiração do rosa pela manhã. Depois, beber água
solarizada laranja. Luz laranja nos pés (5 minutos), subindo pela face posterior das pernas até as

primeiras vértebras lombares (5 minutos neste trajeto em cada perna). Em seguida, luz laranja no baço e
na vesícula biliar.
•

CÁLCULSO RENAIS – Usar o laranja, durante 15 minutos sobre o abdômen. Termine fixando o foco
sobre o 2º Chakra durante 5 minutos.

•

CALVÍCIE – Tratar com azul sobre o couro cabeludo alternando com violeta. Violeta sobre o 4º Chakra.
Aplicações de 15 minutos cada. Beber e molhar o couro cabeludo (azul + violeta).

•

A – CÂNCER – É necessária uma mudança de consciência, com a eliminação da crueldade (para com os
outros ou consigo próprio), da mágoa, do ódio. Respiração do rosa e do verde. Água solarizada verde, 4
copos ao dia. Coloca-se uma compressa de seda amarela ensopada de água e sal sobre a parte afetada e
projeta-se luz verde sobre a mesma. Isto cria uma radioatividade altamente refinada e elétrica que cura os
tumores.

•

B – CÂNCER DE MAMA – Luz verde sobre o tumor. Iredel tratou diversos casos de tumores com a luz
verde, todos com resultados conclusivos.

•

CASPA – Água solarizada violeta alternada com a azul. Beber e molhar o couro cabeludo. Visualização
do violeta e depois do azul no couro cabeludo. Com o aparelho, usar branco e azul sobre o couro
cabeludo durante 10 minutos cada.

•

CATARATA – Respiração do rosa, ambiente rosa, roupa rosa. Antes de iniciar a sessão, inundar a sala
com a luz rosa. Compressa (com pano índigo) ensopada em água solarizada índigo e colocada em ambos
os olhos e testa, 1 vez. Em seguida, luz índigo nos olhos (fechados), a 20 cm e na testa (Chakra frontal) a
10cm, enquanto se pede ao paciente que respire profunda e lentamente o índigo, depois aplica-se o
branco também sobre os olhos fechados (duração de 10 minutos). Após, projeta-se o índigo pelas mãos
para a cabeça do paciente. Trabalhar os intestinos com a cor branca durante 10 minutos. Sessões 2 a 3
vezes por semana. Se o mesmo puder comparecer apenas uma vez por semana, dê-lhe uma viseira
índigo.

•

A – CEGUEIRA (causada por choque traumático) – Banhos de luz, primeiro amarela e depois laranja (15
minutos cada). Depois com o verde iluminando a maca, banho de luz violeta, 2 vezes ao dia.

•

B – CEGUEIRA – Usar o verde durante 20 minutos sobre os olhos (fechados) e o violeta por 30 minutos
abaixo da 5º vértebra dorsal. Depois, também use o azul sobre o 5º Chakra.
Obs.: O tratamento só deverá ser feito se ainda não houver dano orgânico.

•

A – CHOQUES TRAUMÁTICOS (causando amnésia, tonteira, etc.) – Banho de luz violeta.

•

B – CHOQUES ( EMOCIONAIS ) – Trabalhar o azul sobre a 6º vértebra cervical durante 10 minutos.

•

CIÁTICA – Luz violeta em toda a coluna e, depois, na região lombar.

•

CONVULSÃO INFANTIL – Luz índigo no rosto e na cabeça.

•

A – CÓLERA (fase inicial) – Água solarizada azul, 1 ou 2 copos. Compressa de água solarizada azul fria
no umbigo, e em seguida, luz azul neste mesmo local. Devem ser evitadas as carnes e comidas quentes,
sendo substituídas por vegetais e frutas.
(Fase Avançada) - Água solarizada e banho de luz laranja.
B – CÓLERA (temperamento) – Usar violeta sobre o abdômen durante 20 minutos e, durante o mesmo
tempo, verde sobre o 4º Chakra.

•

CÓLICAS – Água solarizada azul, 1 copo a cada 10 minutos. Máximo de 3 doses, e então deixa-se a
natureza completar a cura.

•

COMOÇÃO – Cor violeta sobre o abdômen durante 20 minutos e vermelho no 4º Chakra, também por 20
minutos.
Obs.: Comoção é o estado que sobrevêm em conseqüência de um choque recebido pela cabeça, afetando
a massa cerebral e produzindo tontura, atordoamento, perda momentânea do movimento e da voz.
Quando é muito intensa ocorrerá perda dos sentidos.

•

CONSTIPAÇÃO – Usar amarelo durante 10 minutos sobre o Plexo Solar.
Obs.: Se houver diarréia, será melhor usar verde ou azul. Recomende cuidado com a alimentação e o
uso de água solarizada.

•

CONTUSÕES – Tratar com laranja e com verde durante 10 minutos cada; fazer 3 aplicações com cada
cor.

•

CONVULSÕES – Veja tratamento para epilepsia.

•

A – CORAÇÃO – Se for para estimular, use o vermelho ou rosa; se for para acalmar, use o azul. Serão
duas aplicações de 10 minutos cada.

•

B – CORAÇÃO (palpitações) – Tratar com azul sobre o peito esquerdo e com vermelho sobre o Plexo
Solar. Termine com o amarelo sobre o abdômen. As aplicações são de 10 minutos cada.

•

C - CORAÇÃO (hipertensão) – Usar azul ou verde por 10 minutos sobre o coração; repetir a aplicação
por 3 vezes, dando intervalos de 5 minutos.

•

D - CORAÇÃO (hipotensão) – Fazer o tratamento anterior, porém com o vermelho.

•

E – CORAÇÃO (doenças) – Respiração do rosa e depois do verde. Luz verde no coração.

•

CÓRNEA CRONICAMENTE ULCERADA – Tratada como em “Granulações nas pálpebras”.

•

CORTES, EQUIMOSES E QUEIMADURAS – Compressas de água solarizada azul.

•

CORIZA – Água solarizada verde e banho de luz verde. Se necessário, conte também com o auxílio do
índigo.

•

CRUPE – Banhos de luz verde e azul.

•

COSTAS (dores) – Trabalhar os INTESTINOS e a vesícula biliar, por 10 minutos cada: usar o verde
durante 30 minutos também nas costas.

•

DEBILIDADE – Usar laranja, sobre o 6º Chakra e o violeta no 7º Chakra. Serão 10 minutos de aplicação
para cada cor.

•

DELIRIUM TREMENS - Banho de luz índigo e água solarizada índigo.

•

DEMÊNCIA SENIL – Água solarizada índigo quando o paciente é agitado,ativo; água solarizada laranja,
quando há fraqueza, desânimo, depressão.

•

DENTES (dor) – Luz azul sobre a parte externa afetada durante 20 minutos.
Obs.: Recomendar tratamento dentário e água solarizada para evitar cáries.

•

DESCARGA INVOLUNTÁRIA DE ÁGUA – Luz violeta e depois verde focalizadas na bexiga. É
aconselhável evitar líquidos à noite.

•

A – DESORDENS (glândulas endócrinas) – Usar vermelho na base da coluna vertebral durante 20
minutos.

•

B – DESORDENS (nervos) – Tratar por 30 minutos com a cor verde o 4º Chakra, fazendo intervalos de 5
minutos.

•

C – DESORDENS (emocionais) – Usar o azul sobre a fronte e as têmporas durante 15 minutos.
Obs.: Não repetir a aplicação no mesmo dia.

•

D – DESORDENS (mentais) – Usar violeta durante 10 minutos, no 6º e 7º Chakra.

•

DEPRESSÃO – Banho de luz amarela, luz amarela no Plexo Solar (tempo no pêndulo). Verde + azul +
rosa na coluna vertebral (massagem por 30 segundos).

•

DIABETES – Tratar com amarelo e verde sobre o Plexo Solar, durante 15 minutos cada. Depois, trabalhe
o fígado durante 10 minutos com a cor amarela. Água solarizada amarela.

•

DIARRÉIA – Água solarizada azul e luz azul nos intestinos.

•

DIFTERIA – Luz azul sobre o Plexo Solar, garganta e a base da nuca, durante 10 minutos em cada local;
terminar com verde sobre o peito, durante o mesmo tempo.
Obs.: Esta doença também é conhecida por grupe pseudomembranoso, angina diftérica ou garrotilho. É
uma moléstia aguda contagiosa, que se caracteriza pelo desenvolvimento de pseudomembranas
na garganta.

•

DIGESTÃO DIFÍCIL – Tratar com amarelo sobre o abdômen e depois com vermelho, com aplicações de
20 minutos cada.

Obs.: Se houver diarréia decorrente de alguma inflamação, não recomende água solarizada.
•

DISENTERIA – Água solarizada azul (ou leite solarizado em azul, no sol, por 10 minutos). Deve-se evitar
a carne e os amidos.

•

DISPEPSIA – Respiração do amarelo pela manhã, beber meio copo de água solarizada amarela entre as
refeições. Luz amarela no plexo solar. Se o raio fundamental do paciente for o vermelho, usa-se a água
solarizada índigo e a luz índigo sobre o estômago. Tratamentos: 2 vezes ao dia, durante 1 ou 2 meses
consecutivos.

•

DOENÇA DE PARKINSON – Trabalhar com azul em todo o corpo durante 30 minutos; termine com
violeta com a cabeça durante 15 minutos.
Obs.: Em casos crônicos, usar a cor verde durante 15 minutos, percorrendo toda a coluna, acima e
abaixo.

•

DOENÇAS FEMININAS – Água solarizada azul.

•

DOR DE CABEÇA NEVRÁLGICA – Banho de luz verde, luz verde na cabeça e na coluna. Se gerada pela
insônia ou falta de descanso, usa-se o índigo ou o violeta. Nesse caso, pode-se usar também uma
viseira.

•

DOR DE GARGANTA – Gargarejo de água solarizada azul a cada três horas.

•

ECZEMA – Usar azul sobre a parte afetada durante 10 minutos, se for eczema seco. Se for úmido, revezar
com violeta. Faça duas aplicações por sessão e recomende água solarizada.

•

ENURESE – Faça o mesmo tratamento dado às desordens emocionais, trabalhando também a bexiga.
Como complemento, use violeta no 4º Chakra.

•

ENVENENAMENTO GRAVE – Água e leite solarizados com azul.

•

EPILEPSIA – Tratar com azul sobre a cabeça, coluna e Plexo Solar, sendo 10 minutos de aplicação para
cada região. Depois trata o abdômen com verde durante 5 minutos e termine com esta cor sobre o 4º
Chakra por 5 minutos.
Obs.: Para casos de prostração (água solarizada laranja). Para casos de excitação (água solarizada
índigo).

•

ERISIPELA – Luz verde no local afetado. Se houver grande sede, beber água solarizada azul.

•

ESCORBUTO – Água solarizada violeta alternada com azul. Recomendam-se frutas cítricas e verduras
frescas.

•

ESPASMOS - Água solarizada azul e banhos de luz azul.

•

ESTERILIDADE – Tratar o 1º Chakra durante 10 minutos com azul, terminando com vermelho por mais
10 minutos.
Obs.: Estas aplicações deverão ser feitas, estando a pessoa com as pernas abertas, pois “banha-se”
também os órgãos genitais com as cores recomendas.

•

A – FEBRE – Banho de luz verde ou azul. Azul sobre a fonte e as costas (15 minutos cada local).

•

B – FEBRE ERUPTIVA – Como visa expelir do corpo matéria danosa do organismo, nunca se deve tentar
impedir tal processo. Apenas procura-se controlar os sintomas da febre com água solarizada azul e com
banho de luz azul.

•

C – FEBRE MALEITOSA – Água solarizada amarela, banho de luz amarela e luz amarela no estômago e
intestinos.

•

E – FEBRES REMITENTES E INTERMITENTES – Luz e água solarizada azuis.

•

FÍSTULA – Usar azul durante 10 minutos no local e mais10 minutos sobre o 5º Chakra.

•

FLATULÊNCIA – Tratar com vermelho sobre o abdômen durante 15 minutos; depois mais 10 minutos
sobre o 1º Chakra, ½ copo de água solarizada amarela entre as refeições. Se acompanhada de febre,
água solarizada azul e banho de luz azul ou respiração do azul devem ser usados primeiro, e repetidos a
cada 3 horas.
Obs.: No caso de contra-indicação do vermelho, usar rosa ou laranja.

Obs.: Flatulência é um sintoma que sobrevem no curso de várias moléstias, especialmente de dispepsia e
caracteriza-se por excesso de gases no estômago e intestinos.
•

FRIGIDEZ – Tratar o cóccix com azul durante 15 minutos, terminar com vermelho por mais 15 minutos
sobre o Plexo Pélvico.

•

A – FURÚNCULO – Primeiro, luz índigo sobre a área (para trazer para fora a matéria doente da ferida), e
depois a luz verde sobre o local supurado.

•

B – FURÚNCULO (abscesso) – Tratar com verde sobre o local e depois sobre o abdômen (exatamente
sobre o umbigo); em seguida trabalhar a linha mediana do corpo (até 5 cm de cada lado). Aplicações com
10 minutos de duração para cada local, (Tintura de raiz de Bardana).
Obs.: Só da segunda sessão em diante é que devemos usar o laranja localmente, durante 30 minutos.
Havendo supuração, de imediato use o amarelo na parte afetada. Até que o pus seja drenado,
trabalhe com o verde. Para finalizar o tratamento, use localmente o laranja e o azul (10 minutos de
aplicação para cada).

•

GARGANTA (problemas) – Gargarejo com água solarizada azul e luz azul na garganta.

•

GRANULAÇÕES NAS PÁLPEBRAS – Luz índigo sobre o rosto, viseira azul. Deve-se ingerir apenas
alimentos/bebidas leves e frios, evitando tudo quanto aquece.

•

GOLPE DE FRIO – É tratado com vermelho, caso não haja febre.
Obs.: Se o paciente sofrer de hipertensão, use o laranja durante 10 minutos no local, verde sobre a
cabeça e azul sobre o peito. Verifique se existe febre ou inflamação e proceda de acordo ...

•

GONORRÉIA – Luz azul sobre as vértebras lombares e os órgãos genitais por 50 minutos. Terminar a
aplicação com verde nos locais indicados por mais 20 minutos.

•

HEMORRÓIDAS – Quando acompanhada de prisão-de-ventre, beber água solarizada amarela.
Externamente, molhar o local com água solarizada azul e focalizar sobre o mesmo a luz azul. A luz
amarela jamais deve ser usada sobre o local, principalmente quando há sangramento. Tratar com
vermelho sobre a 5º vértebra cervical durante 10 minutos; Azul sobre as vértebras lombares e sacro por
mais 10 minutos.
Obs.: Vermelho se não houver contra-indicação.

•

HÉRNIA – Tratar o local com azul por 15 minutos.
Obs.: Nos casos agudos use o verde durante 20 minutos. O tratamento mínimo é de duas semanas e
terminará com a aplicação da cor azul.

•

HÉRNIA DE DISCO – Massagem na coluna com violeta (1 minuto) ou o tempo indicado pelo pêndulo (que
não deve ultrapassar a 5 minutos).

•

HIDROPISIA – Usar azul sobre a área afetada e no 5º Chakra, durante uma semana, com duração de 15
minutos de aplicação nos locais indicados.
Obs.: Chama-se hidropisia a inchação parcial ou total do corpo, sem sintomas de inflamação das partes
inchadas.

•

HIPOCONDRIA – Banho de luz índigo nos casos excitáveis, e luz laranja nos casos de prostração.

•

HISTERIA – Como em “Hipocondria”.

•

ICTERÍCIA – Água solarizada azul e índigo. As doses devem ser reguladas pela severidade do caso.

•

ILUSÕES – Como em “Hipocondria”.

•

INFLAMAÇÃO DO CÉREBRO – Luz azul na cabeça.

•

INFLAMAÇÃO DOS OLHOS – Como em “Granulação das pálpebras”.

•

INFLAMAÇÃO INTESTINAL – Água solarizada azul, cujas doses devem ser reguladas conforme a
gravidade da doença.

•

INFLAMAÇÃO RENAL – Se causada por pedras nos rins, luz laranja sobre os rins, um de cada vez,
enquanto bebe-se água solarizada laranja.
Obs.: Outros tipos de inflamações usar azul (com dor usar índigo).

•

INFLUENZA – Banho de luz azul ou verde, água solarizada verde.

•

INSÔNIA – Banho de luz azul, índigo ou violeta, inclusive 30 minutos antes de dormir. Essas luzes
também na coluna. Roupas azuis, lâmpada individual azul e respiração azul.

•

LARINGE – Meio copo de água solarizada azul a cada meia hora. Gargarejo com água solarizada azul e
luz azul na garganta.

•

LEUCORRÉIA – Banho de luz violeta e luz violeta sobre o ventre.

•

LOUCURA – Primeiro tratamento como em “Obsessão”. Banho de luz violeta, roupas violeta, viseira
violeta, permanência em quarto violeta.

•

LUMBAGO – Cor amarela sobre o abdômen durante 15 minutos; azul na base das costas e sacro durante
20 minutos.

•

MANIAS – Como em “Hipocondria”.

•

MAL DE POTT – Luz rosa sobre a fonte e as costas durante 20 minutos; terminar com azul por 10
minutos. No local (vértebras), usar azul + verde (tempo tirado no pêndulo).
Obs.: Mal de Pott é a osteíte tuberculosa das vértebras. É uma moléstia particular à infância.

•

MASTITE – Tratar por 5 minutos a região dos ovários com a luz azul; depois sobre os seios por 10
minutos; entre a 5ª e 6ª vértebras dorsais, mais 10 minutos. Termine trabalhando a fronte e as têmporas
com 3 minutos de aplicação para cada. No último dia use o violeta sobre a cabeça.
Obs.: Mastite é a inflamação do seio da mulher, terminada ou não por supuração.

•

MELANCOLIA – Como em “hipocondria”.

•

A – MENINGITE – Usar o violeta sobre a coluna vertebral durante 30 minutos.
B – MENINGITE ESPINHAL – Luz violeta na cabeça, por no máximo 3 minutos, e a seguir da nuca até o
final da coluna toráxica, subindo e descendo. Logo após, luz verde da coluna lombar à coccígea, também
subindo e descendo. Banhos de luz violeta diários.

•

MENOPAUSA – Tratar com azul durante 25 minutos a região dos ovários; com amarelo por 10 minutos a
região dos rins e com verde por mais 10 minutos, a fronte.

•

A – NARIZ (sangramentos) – Usar índigo e/ou violeta no local durante 10 minutos. Fazer 3 aplicações
em cada sessão. Em casos crônicos beber água solarizada índigo ao deitar por uma semana.
B – NARIZ (outras perturbações) – Usar azul e/ou violeta no local durante 10 minutos. Fazer pelo
menos 2 aplicações por sessão.

•

NÁUSEAS – Usar azul durante 20 minutos sobre a região abdominal.

•

NEUROSE – Respiração do violeta pela manhã e em momentos de tensão, banho de luz violeta durante
30 minutos de manhã e à noite.

•

OLHOS (com estrias de sangue) – Como em “Granulações nas pálpebras”.

•

OBSESSÃO – Primeiramente, pronunciar-se a Afirmação do Amor Universal (contida na capa deste índice
terapêutico). Banhos de luz índigo e da cor do Raio Fundamental do paciente. Este repete, diariamente, a
Afirmação do Amor Universal. Lâmpada individual índigo fixada sobre a cama do paciente, de modo a ser
acesa com facilidade à noite, quando se sentir sob compulsão. Antes de dormir, acênde-la por 15 minutos.
Deve banhar de manhã e a noite, diariamente, todos os orifícios do corpo com água solarizada índigo. Ao
finalizar o tratamento de cada chakra, sele-o com a luz branca (de uma lâmpada leitosa ou projetada pela
mão), desenhando no “ar sobre” o chakra um círculo e dentro deste uma cruz (+). Ao final da sessão, sele
a aura do paciente do mesmo modo, porém desenhando esse símbolo em tamanho maior, que cubra todo
o corpo do paciente. Acompanhe tais movimentos com a sua mentalização. Faça isto na frente e nas
costas. Aconselhe-o a visualizar-se cercado por um círculo de fogo e/ou uma bola de luz dourada. Orienteo sobre como limpar-se das energias negativas, como exposto na apostila.

•

OUVIDO (dores) – Luz azul diária no ouvido e 1 gota de água solarizada azul despejadas no ouvido, em
dias alternados, com um conta gotas. Após 2 semanas, continue o tratamento, porém usando o índigo.

•

PALPITAÇÕES – Beber água solarizada azul ou verde.

•

A – PARALISIA – Tratar com amarelo a nuca durante 10 minutos; com azul toda a coluna vertebral e com
o branco a região do sacro e o cóccix.
Obs.: O nervo ciático também deverá ser tratado com amarelo e azul durante 10 minutos para cada cor.
Termine o tratamento sempre com uma aplicação de azul durante 10 minutos no corpo inteiro.
B – PARALISIA (local) - Luz vermelha na área paralisada, e respiração do amarelo.
Obs.: Para hemiplegia, luz amarela atrás da cabeça e na coluna cervical; para paraplegia, luz amarela na
coluna sacra e lombar. Ao recuperar algum movimento, beber água solarizada violeta, focalizar o
rosa à altura do plexo solar nas costas, violeta na planta dos pés, luz índigo rosa à altura do
plexo solar nas costas, violeta na planta dos pés, luz índigo no plexo solar (na frente do corpo) e
depois no chakra laríngeo; após o banho morno, usar toalha índigo esfregando-a sobre o corpo
até que a pele torne-se avermelhada.

•

PARALISIA FACIAL – Tratar o local durante 10 minutos com amarelo; usar azul em seguida e terminar
com vermelho no 1º Chakra e Plexo Solar (vermelho ou rosa).

•

PARALISIA INFANTIL – Iluminar a água do chuveiro com luz vermelha enquanto toma banho; luz
vermelha sobre a área afetada, e respiração do vermelho.

•

PERTURBAÇÕES DO OLFATO – Usar branco durante 15 minutos sobre o nariz e depois o azul pelo
mesmo tempo.

•

PESTE BUBÔNICA – Beber água solarizada azul.

•

PICADAS DE INSETOS – Água solarizada e luz azul sobre a área.

•

POLIOMIELITE - Tratar com azul e branco durante 20 minutos cada, sobre a coluna vertebral. Termine a
sessão usando o verde sobre o pâncreas.

•

PRÓSTATA – Usar azul e branco sobre a região prostática; tratar também a bexiga com vermelho e
violeta. Para cada cor, 10 minutos de aplicação.

•

PNEUMONIA – Vide tratamento para “Bronquite”.

•

PULMÕES – Tratar com violeta, azul e branco sobre os pulmões, com aplicações de 15 minutos cada.
Termine com 5 minutos de verde sobre o tórax.

•

PURGAÇÃO – Beber água solarizada azul.

•

PRESSÃO ALTA – Banho de luz verde e focalizar o verde no coração e/ou na corrente sanguínea. Comer
saladas verdes.

•

PRESSÃO BAIXA – Rosa ou vermelho na corrente sanguínea, como banho de luz e/ou sobre o coração.
Comer alimentos de cor vermelha, laranja e amarela.

•

PRISÃO DE VENTRE – Beber água solarizada amarela, luz amarela circularmente (sentido horário) sobre
os intestinos e respirar amarelo – 2 vezes ao dia.

•

PROLAPSO – Focalizar a luz laranja no joelho indo em direção ao tronco, enquanto o paciente respira
essa cor. Sessões 2 vezes por semana.

•

A – QUEIMADURAS (devidas ao calor) – Usar verde e/ou violeta sobre o local, em aplicações de 10
minutos cada. Intercale estas cores com azul, fazendo uma aplicação por sessão, de 5 minutos.
B – QUEIMADURAS (devida ao Radium ou Raios X) - Usar branco e o vermelho sobre o local, em
aplicações de 5 minutos cada, no total de 4 por sessão.
C – QUEIMADURAS (causadas por frio) – Usar verde localmente durante 10 minutos.
Obs.: Procure registrar a cor que o corpo está precisando e, neste caso, faça uma aplicação de 20
minutos.
Obs. geral: Em todos os tratamentos de queimaduras, devemos observar a frequência de oscilação da
energia responsável pela queimadura.

•

RAIVA – Água solarizada azul sobre a ferida por 2 a 3 horas diárias, e lave-a com esse tipo de água;
conservar uma compressa com água solarizada azul sobre a área; na sessão, luz azul na ferida; beber
água solarizada azul a cada 3 horas nos primeiros dias, e ao melhorar, 2 a 3 doses diárias, e quando
quase curado, apenas uma dose antes de deitar.

•

RAQUITISMO – Tratar com azul sobre o peito durante 20 minutos.

•

REGRAS INTERROMPIDAS – Tratar com laranja sobre o 1º Chakra durante 20 minutos e recomendar
água solarizada.

•

A – RESFRIADOS SECOS – Usar o azul e/ou branco sobre o peito, projetando o foco em direção a
garganta. Esta aplicação deve durar 20 minutos.
B – RESFRIADOS ÚMIDOS – Tratar com laranja e azul sobre o peito e a garganta, com 20 minutos de
aplicação cada.

•

A – REUMATISMO AGUDO – Usar o azul e/ou verde sobre a parte afetada durante 30 minutos.
Recomendar água solarizada azul.
B – REUMATISMO CRÔNICO – Usar as cores verde e laranja nos pontos reclamados e também sobre o
4º Chakra, com 10 minutos para cada cor.

•

RINS – Alternar as cores laranja e azul sobre a região dos rins durante 20 minutos.
Obs.: Nos casos crônicos, trabalhar o verde durante 30 minutos.

•

ROUQUIDÃO – Respirar o azul, luz azul na garganta, beber ½ copo de água solarizada azul 3 vezes pela
manhã e a tarde; gargarejar com essa água.

•

RUBÉOLA – Usar o vermelho e o amarelo sobre o dorso durante 20 minutos; terminar com azul.

•

SANGUE (problemas) – Usar o vermelho sobre o plexo solar durante 10 minutos e terminar com
amarelo, numa aplicação de 20 minutos.

•

SARAMPO – Beber água solarizada azul (em caso de sede), se houver delírio, banho de luz azul.

•

SEDE EXCESSIVA – Beber água solarizada azul.

•

SÍFILIS – Usar verde e azul alternadamente sobre o peito durante 20 minutos na primeira semana. Na
segunda semana use apenas o verde (até o término do tratamento). Recomendar água solarizada e banho
de luz verde.

•

SINUSITE – Tratar localmente todo o rosto com azul durante 10 minutos (na primeira semana), fazendo 3
aplicações por sessão. A partir da segunda semana, aplicar o azul sobre a 3ª vértebra dorsal, também por
10 minutos; na terceira semana, aplique o verde sobre a cabeça, seguida de azul sobre os SINS, ambas
por 10 minutos de duração.

•

SURDEZ – Tratar com branco sobre o alto da cabeça, azul sobre as orelhas e ao nível da 5ª vértebra
dorsal. Fazer 10 minutos de aplicação para cada cor e local. Respirar o índigo, lavar o rosto e as orelhas
com água solarizada índigo.
Obs.: Se o mal for de origem emocional, trabalhar também o azul sobre o 5º Chakra.

•

TERÇOL – Como em “Granulações nas Pálpebras”.

•

TÉTANO – Tratar toda a coluna vertebral com violeta durante 30 minutos e encerrar aplicando verde em
todo o corpo.

•

TIFO – Banho de luz, água solarizada azul, luz azul sobre os intestinos.

•

TIFÓIDE – Beber água solarizada azul, luz azul nos intestinos (porém cobrir o estômago com uma tolha
azul).

•

TORCICOLO – Alternar azul e verde no local reclamado durante 10 minutos; terminar com as mesmas
cores sobre a 6ª vértebra dorsal, sendo 5 minutos para cada cor.

•

A – TOSSE COMPRIDA – Luz azul, índigo ou verde na garganta; banho de luz azul, índigo ou verde.
B – TOSSE SECA – Beber água solarizada índigo.
C – TOSSE SOLTA – Beber água solarizada laranja, luz laranja no sistema respiratório. Sessões: 2
vezes pela manhã e uma à tarde.

•

TUBERCULOSE – Usar luz laranja e amarela sobre o peito e as costas com 15 minutos de aplicação
para cada. Terminar a sessão com violeta durante 10 minutos nos locais mencionados.
Obs.: Se houver constipação, aplicar o amarelo sobre o abdômen, fronte e têmporas, com 4 minutos para
cada. Havendo febre, usar azul nos locais indicados.

•

ÚLCERA DO DUODENO – Tratar com azul o abdômen durante 30 minutos; aplicar também na fronte e
têmporas por 5 minutos (cada lado), mais verde no abdômen.
Obs.: Recomende água solarizada com verde.

•

ÚLCERA GÁSTRICA – Cor amarela sobre o abdômen e costas (do meio para baixo) durante 15 minutos
para cada parte; aplique em seguida azul sobre a fronte e têmporas durante 6 minutos (3 minutos cada),
mais verde sobre o local. Água solarizada verde.

•

VARICELA – Como em “Sarampo”.

•

VARÍOLA – Como em “Sarampo”.

•

VESÍCULA BILIAR – Usar laranja durante 10 minutos sobre o plexo solar, fazendo 3 aplicações por
sessão.

•

A – VÔMITO – Beber água solarizada azul.
B – VÔMITOS (da gravidez) – Aplicar o azul e/ou violeta durante 15 minutos (cada cor) em todo o Plexo
Solar.

•

ZUMBIDO – Luz índigo na cabeça e ouvidos, amarelo nos intestinos (movimento circular horário), banho
de luz índigo.

OBSERVAÇÕES FINAIS
1) Quando, em alguns casos, recomendamos água solarizada, isto significa que o paciente deverá fazer uso
dela em casa. Você deve ensiná-lo a solarizar a água;
2) Quando, em outros casos, recomendamos complementar com Photon Emitter ..., e ter a água solarizada
pronta para o uso do cliente.
3) É muito importante associar ao trabalho de aplicação de luzes (Photon Emitter), obtendo-se assim,
resultados mais satisfatórios a curto prazo, no período do tratamento.

