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A seguir colocaremos diversos ensaios do Autor para que possamos deixar 

claro a importância da cabeça. Além da importância em si, onde fica o cérebro, 

origem do pensamento, consciência e sistema nervoso que controla todo o 

corpo, ainda temos um outro conceito no que se refere a cabeça, que 

denominamos Autossimilaridade. Neste texto iremos ver diversas doenças e 

suas soluções de acordo com o autor todos referentes a cabeça. Depois 

entraremos no assunto da Autossimilaridade com textos e vídeos explicativos. 

Todos os ensinos colocados aqui estão no GEP para consultas. Recomenda-se 

consultar ao máximo o GEP para todos os casos. 

Sobre a Terapia relacionado com a cabeça 
 
Por falar em cabeça, hoje em dia é preciso usar muito a cabeça para podermos 
viver. A época não é mais tranquila como antigamente, por isso somos 
forçados a usar a cabeça. E se usamos a cabeça, surgem aglomerações de 
toxinas nesta região. Geralmente são as toxinas acumuladas nos ombros que 
se dirigem para cá porque usamos a cabeça. 

（Mioshieshu, nº 24, página 23） 

 
 
Recomenda-se aplicar a Terapia no fundo do topo da cabeça (inicialmente). 
Na maioria dos doentes, deve-se pedir para abaixar a cabeça antes de tudo e 
aplicar a Terapia ali. No fundo dele. Aqui é o centro do ser humano e é ele que 
influencia no corpo inteiro. (Começar sempre a Terapia neste ponto) 

（Mioshieshu, nº 24, página 24 ） 

 
 
O centro da cabeça é muito sujeito ao acúmulo de toxinas. Como digo sempre, 
a parte traseira da cabeça rege a emoção e a região frontal rege a razão, e 
aqui é exatamente o meio deles. Por isso, é necessário aplicar a Terapia aqui. 
E há muita gente que se queixa da dor ou desconforto no centro da cabeça, e a 
razão é a mesma. 

（Mioshieshu, nº 24, página 39） 

 
 
Enfim, na parte de cima, o principal são os ombros, e depois, em volta do 
pescoço. E há muita gente que tem toxinas no fundo da cabeça. As toxinas se  
dirigem para lá quando a pessoa fica preocupada o tempo todo. E também 
quando a pessoa usa a cabeça (trabalhos, de acordo com a profissão onde 
maior parte do trabalho é realizado com a cabeça, ou seja, pensamentos, 
lógica, raciocínio). Como está escrito nos livros, memorizar, ler livro, estudar, 
enfim, o trabalho de pensar utiliza a região frontal da cabeça. A parte traseira 
da cabeça é responsável pela emoção. Porém, a preocupação usa tanto a 
emoção como a inteligência, por isso atinge o topo da cabeça. Há muita gente 
que sente peso ou desconforto aqui no centro, e nesse caso é aqui. Se aplicar 
na sequência na parte traseira da cabeça e na medula oblonga, qualquer 
doença se cura. 

（Mioshieshu, nº 24, página 24 ） 
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2. Quando as toxinas do ponto profundo da cabeça se dissolvem e são 
eliminadas, dói muito 
 
Melhorar da cabeça significa eliminar logo as toxinas dos remédios da cabeça. 
Por isso é muito bom que a pessoa tenha febre e dor de cabeça lancinante. 
Quando as toxinas do ponto profundo da cabeça se dissolvem e são 
eliminadas, dói muito. É porque fica próximo aos nervos. Quando é no lado de 
fora da cabeça, não dói tanto. A dor lancinante vem do fundo da cabeça, por 
isso é muito bem-vinda. 

（Mioshieshu, nº 26, página 5） 

 
 
3. Nada é tão complicado quanto a aglomeração de toxinas na parte 
traseira da cabeça (medula oblonga) 
 
As pessoas de hoje introduzem os remédios no corpo e usam a cabeça, por 
isso as toxinas dos remédios se aglomeram a parte traseira da cabeça. 
Quando examino pessoas que têm algum problema, não necessariamente 
doença mental, 90% das vezes é por esta causa. Invariavelmente está com um 
dos lados da medula oblonga inchada e dura. E têm febre baixa e desconforto. 
E por causa da febre perde o apetite e apresenta sintomas de neurastenia 
como o de ficarem deprimidas. E quando estas toxinas se dissolvem e as 
pessoas começam a tossir e expelir catarro, ficam parecendo tuberculosas. Por 
isso, aplicando-se a Terapia nelas, na maioria das vezes se curam. Mas estas 
toxinas são muito renitentes e não é tão fácil assim. Exigem muita persistência. 
No caso de outras doenças, as toxinas são poucas e a cura é muito rápida, 
mas este caso é o mais difícil.  

（Mioshieshu, nº 22, página 13） 

 
 
O mais complicado é que sempre têm aglomeração de toxinas na medula 
oblonga. Não há ninguém que não o tenha. Há diferença na quantidade, mas 
sempre a têm, seja em forma de haste, seja em forma de pedra. Não há 
ninguém em que a medula seja totalmente mole. Portanto, as pessoas de hoje 
em dia são todas doentes. Hoje em dia, quem vive 70, 80 anos é longevo, mas 
quando tal aglomeração de toxinas é eliminada, viverão seguramente mais de 
100 anos. Portanto, é realmente uma coisa extraordinária. Prolongar a vida não 
é nada complicado. 

（Mioshieshu, nº 24, página 48） 

 
 
Portanto, a partir de agora, deve-se ver a medula oblonga do doente em 
primeiro lugar. Com certeza um dos lados está inchado e quente. Quando isso 
se cura, quase sempre dá diarreia. Aplicando-se a Terapia aqui, a aglomeração 
se desfaz e vai para o estômago, por isso dá um pouco de enjoo. É por isso 
que é expelido. Memorizando bem essa sequência, notarão com clareza. 
Portanto, o mais importante é a parte traseira da cabeça.  

（Mioshieshu, nº 22, página 2） 
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COMPLEMENTO 
 
 
 
 
 
 
4. Transformações decorrentes da Terapia aplicado na parte traseira da 
cabeça que é preciso ter em mente 
 
Há diferença entre a parte frontal da cabeça e a parte traseira. No caso da 
parte traseira, as toxinas são eliminadas com a disenteria ou hemorroida, mas 
o que é preciso ter em mente é que (conforme Mioshieshu no 22, página 9) 
quando se aplica a Terapia na parte traseira da cabeça, a pessoa sente o 
estômago embrulhado. Às vezes sente leve náusea e enjoo, mas é porque as 
toxinas dissolvidas vão para o estômago, e é preciso aplicar a Terapia aqui 
também.  

（Mioshieshu, nº 24, página 4）   

 
 
Vou falar rapidamente à guisa de informação, mas há um nó na parte traseira 
da minha cabeça. A causa foi o remédio colocado no dente, que foi se 
deslocando, aglomerando-se na parte traseira da cabeça. Por isso, vivo o 
tempo todo com incômodo na cabeça. No ano retrasado descobri a razão e 
apliquei a Terapia ali, e o aglomerado foi se dissolvendo aos poucos, 
reduzindo-se a quase metade. Era duro como osso. Pensei: ué, osso num lugar 
desse? Apertei, mas não doía. Nos últimos tempos reduziu-se a quase metade. 
Então, recentemente comecei a ter tontura. Fiquei bastante zonzo. Estranhei e 
quis saber onde estava a causa. O que aconteceu foi que, com a dissolução 
das toxinas da parte de trás da cabeça, ocorreu a purificação proporcional para 
cá (região frontal da cabeça). Então, dissolvi as toxinas da parte frontal da 
cabeça e eis que a tontura diminuiu bastante. Com isso, fiquei enjoado e a 
partir de hoje de manhã comecei a aplicar a Terapia no estômago. É que as 
toxinas da parte frontal da cabeça se dissolveram, entraram no estômago e me 
causaram enjoo. Por isso desta vez apliquei a Terapia no estômago. Feito isso, 
antes de eu sair de casa tive vontade de evacuar, e depois disso melhorei. 
Quando estava dissolvendo as toxinas da parte de trás da cabeça também 
fiquei enjoado, mas no caso de hoje, eram da parte frontal da cabeça. Desta 
vez veio aqui (estômago), e depois disso evacuei. Como era de se esperar, era 
mole e malcheiroso. E realmente vem daqui (parte posterior da cabeça) para cá 
(parte frontal da cabeça) e depois para cá (estômago). Isso acontece com 
qualquer pessoa, portanto, dissolvam aqui, que o estômago fica aliviado. 
Foram as toxinas da parte frontal da cabeça que foram se dissolvendo. E se 
dissolver as toxinas de um lugar, ocorrerá a purificação proporcional na outra 
parte da cabeça. Elas vão para cá, e depois vão para baixo. Pode-se dizer que 
é bem feito. E desde que as dissolvi, fiquei com muito apetite. Portanto, é muito 
curioso que a parte posterior da cabeça tenha relação com o apetite. 

（Gosuijiroku, nº 8, página 1） 
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O mais importante é a parte posterior da cabeça. As toxinas da parte frontal da 
cabeça também vêm da parte posterior da cabeça, e quando as toxinas da 
parte frontal da cabeça se dissolvem, elas vêm da parte posterior da cabeça. 

（Mioshieshu, nº22, página 16） 

 
 
Havia uma empregada que tossia demais. Examinando-a, notei uma 
aglomeração de toxinas na medula oblonga. Dissolvendo-a, a tosse parou. E 
quando as toxinas se dissolvem, para onde vão? Vão para os pulmões e são 
expelidas em forma de tosse e catarro. 

（Mioshieshu, nº 18, página 68） 

 
 
5. Sobre a quentura da parte frontal da cabeça e a Terapia Japonesa EHT 
 
Ao curar as doenças, eu sempre toco na testa. Pela quentura da testa dá para 
saber mais ou menos. 

（Mioshieshu, nº 23, página 19） 

 
Qualquer pessoa tem a parte frontal da cabeça quente. As pessoas que têm 
anemia cerebral têm testa fria, mas nas pessoas normais (que não têm anemia 
cerebral) ela sempre é quente. Esta quentura é inevitável até certo ponto, mas 
há pessoas que têm calor na parte interna e as que têm calor superficial. Nas 
pessoas que têm calor na parte interna quando tocada, ela continua quente 
indefinidamente, mas nas pessoas em que o calor é superficial, não. Para falar 
a verdade, a quentura superficial também não é boa, mas pode-se dizer que 
não tem nada demais. Pensando muito, as toxinas se aglomeram aqui. 

（Mioshieshu, nº 24, página 49） 

 
 
Tocando aqui, sentirá quentura (fronte). Não há quem não tenha quentura; 
quase sempre têm. Há dois tipos de quentura: a que vem de dentro e a que é 
causada pelos gânglios linfáticos. É preciso perícia para distinguir as duas, mas 
de modo geral se dividem em quentura superficial e quentura interna, esta 
última proveniente do interior da parte frontal da cabeça. E quando a quentura 
é superficial, vem dos gânglios linfáticos. Portanto, nas pessoas com quentura 
superficial, geralmente são os gânglios linfáticos que estão quentes. 

（Mioshieshu, no 22, página 8） 

 
 
E outra coisa importante é que as mulheres estão propensas a histeria. Ficam 
depressivas. Irritação, cabeça pesada ou desconforto na cabeça (...) são 
causados por quê? Mulheres assim têm sempre a parte frontal da cabeça 
quente. Quando a parte frontal da cabeça é quente, causa irritação. Ora, se a 
parte frontal da cabeça é quente, é porque há toxinas ali. E de onde vêm estas 
toxinas? De baixo. Portanto, ao mesmo tempo em que se aplica a Terapia na 
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parte frontal da cabeça, deve-se aplicá-lo também nas partes íntimas (baixo 
ventre). Ao se aplicar a Terapia nas partes íntimas, a quentura da parte frontal 
da cabeça também arrefece. Com isso a pessoa sente-se aliviada. Mas as 
pessoas não se dão conta disso. Isto não tem nenhum problema, pois é 
Terapia e é aplicado à distância (que pode variar entre 30 cm e 1 metro). 
Portanto, nesses casos deve-se ter em mente que é para aplicar em baixo ao 
mesmo tempo em que se aplica na cabeça. Com isso o efeito se duplica. 
(algumas pessoas confundem achando que é para aplicar com as duas mãos, 
mas na realidade é para aplicar em cima na fronte e embaixo, baixo ventre, 
seguidamente, ora em um ora em outro) 

（Mioshieshu, nº 24, página 39） 

 
   
Algumas pessoas têm tosse quando se aplica a Terapia na testa. 

（Mioshieshu, nº 18, página 68） 

 
 
 
Curso de Terapia – Volume 09 
 
6. Têmporas 
Falemos agora de pessoas que têm as têmporas quentes. Neste caso é muito 
desconfortável. Em pessoas assim deve-se aplicar a Terapia pelos lados. 

(Mioshieshu, nº 22, página 5） 

 
 
 
7. Gânglios linfáticos (pescoço) 
 
Quanto aos gânglios linfáticos, quando aqui fica quente logo passam para a 
parte frontal da cabeça. Esta quentura é a que mais afeta a parte frontal da 
cabeça. É porque as toxinas localizadas aqui se deslocam o tempo todo para a 
parte frontal da cabeça. Por isso, todas as pessoas que têm problemas na 
cabeça – que ficam depressivas, irritadiças ou com desconforto – são assim 
por esta razão. Portanto, a neurastenia, frequentemente comentada, também 
tem como sua principal causa os gânglios linfáticos. 

（Mioshieshu, nº 24, página 41） 
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FIGURA 1 
 
Na figura acima podemos ter uma ideia bastante aproximada do que seriam os gânglios 
linfáticos. A figura não está inteiramente completa, a próxima dá uma ideia melhor. 

 

 
FIGURA 2 

 
Toda a parte em azul corresponde aos gânglios linfáticos. Resumindo seria a parte de frente da 
orelha até a base do pescoço, a parte de baixo da orelha até a base do pescoço e por fim a parte 
logo atrás da orelha até a mesma base. As toxinas que ficam alojadas aí vão para a parte frontal 
da cabeça (testa) em função do grande uso da mesma, através dos trabalhos onde se usa muito 
a cabeça, estudo, análises, enfim, o uso intenso dos pensamentos como atividade rotineira 
devido as características de determinadas atividades. 

 
 
E para se aplicar a Terapia nos gânglios linfáticos, aplica-se pelos lados (lateral 
da cabeça, de cima para baixo cfe a figura acima). Conforme o caso, 
recomenda-se colocar dois ou três dedos e aplicar a Terapia sem fazer força. 
Assim as toxinas se dissolvem bem. 

（Mioshieshu, nº 22, página 14） 
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As toxinas acumuladas em volta do pescoço fatalmente causam quentura (no 
sentido de calor, provocar calor). Elas se dissolvem, transformando-se em 
catarro. Portanto, para o ser humano o pescoço é muito importante. E dentro 
do pescoço também se situa o ponto vital. (Em alguns casos as amigdalas, 
nódulos ao longo do pescoço e em outras ocasiões pontos febris e os gânglios 
linfáticas já mostrados na figura anterior) 

（Mioshieshu, nº 24, página 40） 

 
 
Há pessoas com problemas nas pernas e nos quadris que melhoraram depois 
que lhe aplicaram a Terapia no pescoço. 

（Mioshieshu, nº 24, página 65） 

 
 
Aplicando-se a Terapia nesses pontos (região occipital/ gânglios linfáticos/ 
parte frontal da cabeça/ têmporas/ topo da cabeça), a maioria das doenças 
físicas melhora bastante.  

（Mioshieshu, nº 22, página 14） 

 
 
 
 
 
II. Destrinchando sintomas relacionados com a cabeça 
 

1. A calvície é hereditária? (Mioshie) 
 

Interlocutor: a) A calvície é hereditária? 
b) Dizem que a redução das atividades das células capilares causa a calvície. 
É verdade? 
c) A calvície não congênita, mas causada pela febre alta, tem cura? 
d) Uma pessoa calva pode usar peruca? 
 
 
Resposta: É hilário. É sabido que a pessoa se torna calva com a redução das 
atividades das células capilares, mas a questão é: por que há redução de tais 
atividades? A calvície é hereditária muitas vezes, mas também não é 
absolutamente certo que ela seja passada por hereditariedade. Meu pai era 
calvo, mas eu não. Se fica calvo, é porque tem toxinas na cabeça; se eliminar 
estas toxinas, o cabelo aumentará. (...) A calvície causada por febre alta ou 
coisas do gênero se cura. (…) Não faz mal usar peruca. 
Interlocutor: Parece que o uso da peruca abafa a cabeça e o cabelo que 
começou a nascer acaba desaparecendo novamente... 
 
 
Mokiti Okada: Isso não é verdade. Se abafando a cabeça a pessoa fica calva, 
os atores de kabuki deveriam ser todos calvos. Essa pessoa deve ter usado o 
tônico capilar. 
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Interlocutor: Desde que começou a perder o cabelo por volta dos 14 anos, 
usou bastante tônico capilar. 
 
Mokiti Okada: O problema está nesse tônico capilar.  
 
 
 
2. Uma moça que perdeu quase todo o cabelo (Mioshieshu, nº 4, pag.51) 
 
Interlocutor: Uma moça de 15 anos que se tornou membro em abril de 1950 
está atualmente totalmente sem cabelo por causa da alopecia e assim 
permanece há 3 ou 4 meses. Ela tinha sintomas discretos desta doença desde 
3 ou 4 anos, e veio se submetendo a tratamentos médicos tais como 
eletroterapia, portanto, deve ser a ação de purificação, mas se continuarmos 
fazendo a Terapia, o cabelo voltará a crescer? Por favor, nos indique o ponto 
de aplicação a Terapia.  
 
Resposta: Todo o cabelo – isto é um problema. A alopecia é curável. Demora 
muito porque dificultaram a cura com diversos tratamentos como  
eletroterapia e remédios. Se não tivessem feito isso, teria se curado até que 
rapidamente. Com paciência se cura. Pois Deus fez com que nascesse cabelo 
na cabeça. Se não nasce é porque as toxinas dos remédios – seja dos pais, 
seja dela mesma – estão solidificados. É como se tivessem jogado fertilizante 
no terreno em que nasce grama. Portanto, à medida que os fertilizantes são 
eliminados, começará a nascer. Como atacaram muito de diversas formas, 
demorará. Mas nem tanto. Pense que vai levar um ou dois anos, que é quase 
certo que se curará. A região de aplicação é a cabeça como um todo. E depois, 
em volta do pescoço... mais ou menos isso é o bastante. 
 
 
3. Pessoa acometida por alopecia (Chijo Tengoku, nº 36, página 15) 
 
Interlocutor: Ela começou a perder o cabelo gradativamente a partir de trás da 
orelha esquerda, desde outubro de 1950 aproximadamente, e por volta de abril 
de 1951 já estava totalmente sem cabelo. Nesse ínterim, na parte que perdeu o 
cabelo mais cedo estavam começando a nascer pelos grossos que pareciam 
ter sido cortados na ponta, mas mesmo eles já tinham caído todos por volta de 
abril. No verão começou a nascer uma penugem sem cor na cabeça inteira, 
mas não dava sinais de crescer nem escurecia, o que a deixava aflita. 
Desde meados de outubro de 1951 está recebendo o Tratamento diariamente, 
e agora que estamos em abril a pele ficou um tanto áspera e talvez esteja 
escurecendo. 
 
Onde devemos nos concentrar ao aplicar a Terapia? Até começar a receber a 
Terapia, o tratamento tinha ênfase na desinfecção e esterilização.  
 
Resposta: Isto é uma doença chamada alopecia, e a Terapia deverá se 
concentrar na cabeça.  
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Normalmente se cura em dois a três meses, mas como fez a desinfecção e a 
esterilização, a cura foi retardada. Mas pode estar certo de que demorará de 
um a dois anos. 
 
4. Criança cujo cabelo não cresce, é macio e castanho (Mioshie) 
 
Interlocutor: Uma criança de 14 anos teve erupções na cabeça quando tinha 
um mês de idade e curou-se temporariamente com a lavagem com água 
oxigenada, mas desde então o cabelo não cresce mais que um centímetro e 
meio. Mesmo que cresça, se arrebenta. O pelo é muito macio e castanho. Por 
que será? 
 
Resposta: Tem muitas toxinas na cabeça, que estão impedindo o crescimento. 
Irá curar-se com a Terapia.   
 
 
5. A alopecia tem origem espiritual? (Mioshie) 
 
Interlocutor: Caso de um homem de 34 anos que se tornou membro em 
outubro de 1949. Com o surgimento de dois pontos de queda de cabelo do 
tamanho de uma moeda de 1 centavo de iene por volta de junho de 1948, 
passou a receber a Terapia e no final do ano passado estava com boa 
quantidade de cabelo, mas no início de fevereiro começou a cair. Agora 
aumentou para uns cinco pontos. Ultimamente está com algumas erupções 
pequenas semelhantes à acne, que coçam um pouco. Será que a alopecia é 
decorrente das toxinas? O irmão e a irmã mais novos, já falecidos, também 
tiveram a mesma doença. Será que tem causa espiritual? E se tiver, o que 
devemos fazer? Por favor, nos ensine.  
 
Resposta: Não é espiritual. Trata-se de uma linhagem que tem toxinas 
especiais. Neste caso, precisa perder cabelo quanto for necessário para se 
curar. A alopecia sempre se cura, e quanto mais rápido for eliminado o que 
deve ser eliminado, mas rápido se cura. 
 
 
6. Mulher cujos fios de cabelo ficam grudados entre si, formando uma 
barra (Mioshie) 
 
Interlocutor: Uma mulher de cerca de 50 anos se queixa de que, ao lavar o 
cabelo, independentemente do tipo de água, os fios sempre ficam grudados um 
no outro, formando uma barra, impedindo a lavagem. Será espiritual ou é por 
causa das toxinas? E será que se curará com a Terapia? 
 
Resposta: Neste caso a pessoa tem muitas toxinas na cabeça. São toxinas 
dos remédios. O cabelo está contaminado por toxinas. Cura-se com a Terapia. 
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7. Pessoa que ficou impossibilitada de trabalhar devido à dor de cabeça 

extrema （Mioshieshu, nº 7, página 25） 

 
Interlocutor: Homem de 44 anos. Sente a cabeça pesada e perdeu a 
disposição até para conversar com as pessoas, não consegue mais nem 
segurar os objetos, nem trabalhar. Ficou sob os cuidados médicos durante um 
mês, tomou cerca de 20 doses de injeção de substância desconhecida, mas 
não melhorou. Fez cerca de 10 sessões de acupuntura na cabeça, além de 
moxabustão nos quadris e nas pernas. Converteu-se em outubro de 1948. Em 
alguns dias a cabeça fica pesada; em outros sente um desconforto como se 
tivessem metido algo dentro da cabeça. Quando isso acontece, parece que a 
cabeça não é dele, ele não consegue raciocinar como quer; além disso às 
vezes tem tremor no corpo inteiro e sente um nó na garganta. Não tem força no 
abdômen e treme. Tem preguiça de tudo. 
 
Resposta: Obviamente isto vem das toxinas dos remédios. Vinte doses de 
injeção de substância desconhecida – isto está afetando muito. E acupuntura – 
foi isto que fez mal, pois foi direto na cabeça. São estas toxinas dos remédios, 
embora haja outras também. Estes sintomas são da solidificação das toxinas 
na cabeça. Por isso fica assim. Fica sem disposição para trabalhar, e não 
consegue pensar naquilo que quer pensar. Não consegue organizar o 
pensamento e por isso não tem vontade de fazer nada. Isto é curável, mas 
demora bastante. Será gradativo. Deve haver uma aglomeração de toxinas na 
região occipital. E também em volta do pescoço. Deverão aplicar a Terapia 
com a máxima paciência. Recomendo que a própria pessoa o faça. Isso irá 
curá-lo. 
 
Também passei por isso; as toxinas dos remédios de um antigo tratamento de 
dente foram para a cabeça. É mais ou menos assim. Portanto ou a pessoa 
enlouquece ou se suicida. Por mais que tente, não consegue pensar. Acaba 
pensando em outra coisa. Surgiu a dor, as toxinas dos remédios foram subindo 
à cabeça e acabaram se solidificando ali. 
 
 
 
8. Mulher que sente uma dor como se estivesse sendo pendurada pelo 

centro da cabeça e é emocionalmente muito instável （Chijo Tengoku, nº 

41, página 11） 

 
Interlocutor: Minha mãe (59 anos) sente uma dor como se estivesse sendo 
pendurada pela cabeça e é emocionalmente muito instável, ficando muito feliz 
ou triste por coisas insignificantes e não para de alternar riso com choro, o que 
está nos deixando aflitos. Mas por outro lado à noite está conseguindo dormir 
um pouco mais tranquilamente, o que é motivo de gratidão. 
Gostaria de pedir-lhe que nos ensine os pontos vitais da Terapia na situação 
atual.  
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Resposta: A causa disto é a aglomeração das toxinas dos remédios na cabeça 
e não é espiritual. Portanto, se aplicar a Terapia principalmente no ponto da 
cabeça onde é mais quente, melhorará aos poucos.  
 
 

9. Pessoa com tumor dentro da cabeça （Mioshie） 

 
Interlocutor: Um universitário saudável e que não apresenta nenhuma 
anormalidade física furta as coisas alheias inconscientemente e só percebe 
quando lhe chamam a atenção. Examinado no hospital, foi-lhe dito que há um 
grande tumor no cérebro. Será que ele poderá ser salvo?  
 
Resposta: Isto se cura facilmente. Não se trate com médico, que será 
desastroso. É comum surgir “tumor” no interior da cabeça, mas se aplicar a 
Terapia de fora ele será eliminado em forma de ramela e secreção nasal. 
 
Interlocutor: Será que tem relação com espíritos? 
 
Resposta: Às vezes as toxinas se acumulam por causa da possessão 
espiritual, mas normalmente as toxinas se acumulam simplesmente. 
 
 
 
 
 
10. Moça diagnosticada com câncer do cérebro (Mioshieshu, nº 4, página 

84） 
 
Interlocutor: Minha irmã mais nova (19 anos) foi diagnosticada com otite 
média em fevereiro de 1951 e está em tratamento ambulatorial, mas desde por 
volta de abril começou a ficar cambaleante e a cair. Por volta de agosto passou 
a ter várias crises de escurecimento da vista por dia. O médico disse que era 
câncer do cérebro e que ela seria operada. Voltou para casa, começou a 
receber a Terapia Japonesa a partir de setembro e graças a isso o edema e o 
inchaço do pescoço que tinha na época desapareceram. Atualmente a medula 
oblonga está em purificação e não consegue mexê-la. Ainda está cambaleante 
e quando caminha não consegue se equilibrar, sem querer anda rápido, 
parecendo embriagada. Assim que adoeceu, tomou vários tipos de injeções, e 
há aspectos que sugerem causa espiritual. Como devemos proceder? 
 
Resposta: Cirurgia por causa do câncer do cérebro – é estranho. Na medicina 
dizem que o câncer do cérebro mata. O câncer do cérebro mata relativamente 
rápido. Por isso o temem. Parece que isto não tem relação com o espírito. Não 
é epilepsia. A causa é mesmo as toxinas localizadas aqui – há uma 
aglomeração entre a região occipital e a medula oblonga. Aplicando-se o 
Tratamento aqui, será curada – é isto aqui. Ainda há aglomeração aqui. 
Aplicando-se a Terapia aqui, se curará. Não é nada grave.   
 
 



  

EXCLUSIVO PARA ALUNOS ASSINANTES DA ULTRACIÊNCIA 
SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO. 

11. Sobre a causa da hidrocefalia （Chijo Tengoku, nº 6, página 15） 

 
Interlocutor: Imagino que a hidrocefalia tenha causa espiritual, mas qual será 
a causa?   
 
Resposta: Tem um pouco de causa espiritual, mas de modo geral é física. É o 
acúmulo de água na cabeça. A Terapia Japonesa resolve. Quando é espiritual, 
uns se curam, outros, não. São pessoas que na outra encarnação bateram a 
cabeça e morreram de hemorragia interna séria, e as que, ao morrerem 
afogados, engoliram água e ficaram de ponta cabeça. Não é possessão 
espiritual. 
 
 
12. A causa do acúmulo de água na cabeça da criança, que aumenta de 

volume （Mioshie） 

 
Interlocutor: É por causa espiritual que se acumula água na cabeça da 
criança, aumentando o seu volume?   
 
Resposta: Não, isto é quase sempre físico. Pode haver causa espiritual em 
uma em dez mil pessoas, portanto, não dá para dizer que não há, mas de 
modo geral é física. Nestes casos está cheia de toxinas. Há casos em que as 
toxinas acumuladas são muito duras, e outros em que elas são moles. As 
moles são fáceis de se curar. 
 
Interlocutor: Parece que não ocorre em adultos...   
 
Resposta: Sim, é mais comum em crianças. Já nascem com coisas a mais. 
Enquanto o bebê fica de ponta cabeça dentro da barriga da mãe, as toxinas 
entram pelo cordão umbilical e se acumulam. 
 
 
 
 
 
13. Menina que tem convulsões frequentes desde que bateu forte a 

cabeça e desmaiou, e tem QI de uma criança de dois ou três anos （

Mioshieshu, nº 6, página 21） 

 
Interlocutor: Hisa Yajima (tornou-se membro em 1947, 10 anos). Em setembro 
de 1946 caiu de uma altura de um metro, bateu forte a região occipital e 
desmaiou. Teve febre uma semana depois, e na ocasião tomou injeção de 
medicamento de nome ignorado. Desde então tem constantemente convulsões 
fortes, e quando estava à beira da morte recebeu Terapia e foi salva (da 
morte). Desde então foi melhorando a olhos vistos, mas por volta do quinto 
mês recebeu a nova purificação. O seu aspecto na ocasião era a de agonia da 
morte: todo o corpo ficou gelado, roxo e retesado, o rosto ficou contraído e nem 
conseguíamos olhá-la, mas graças à proteção ultimamente o corpo está mais 
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quente, corado, e principalmente a face está com cor boa. A compleição física 
é até melhor que a de crianças normais, mas a capacidade mental é 
equivalente à de crianças de 2 ou 3 anos. A família inteira se tornou seguidora 
da Terapia Japonesa. Será por causa das toxinas dos remédios? Ou será que 
há alguma relação com os espíritos? Pedimos a orientação.   
 
Resposta: Isto não é por causa das toxinas dos remédios. As toxinas dos 
remédios não fazem isso. São mesmo os coágulos da hemorragia interna 
decorrente da batida na região occipital. As funções intelectuais não estão 
conseguindo se desenvolver. Portanto, deve-se aplicar bem a Terapia na 
região occipital – com paciência. Com isso, irá melhorando aos poucos. Deve 
apresentar os sintomas semelhantes aos da possessão espiritual. 
 
 
14. Rapaz que diz ter tido crise de epilepsia e estar ultimamente com 

pouco apetite, dor de cabeça, cabeça enevoada, falta de ar e exaltação （

Mioshieshu, nº 6, página 72） 

 
Interlocutor: Masuo Furukawa (membro da Terapia em julho do ano passado, 
27 anos). Quando tinha 16 anos, durante os exercícios físicos, teve crise de 
epilepsia e nos dois a três anos seguintes teve a mesma crise uma vez por 
ano. Ele está preocupado com isso. A cabeça dói e fica enevoada, sente 
languidez no corpo e foi diagnosticado com neurastenia. Teve doença renal 
também e houve anos em que passou o verão inteiro com travesseiro de gelo 
pois o sangue lhe subia à cabeça. Fez banho de assento com mostarda 
durante meio ano, fez diversos tratamentos por medicamentos e assim 
continua até os dias de hoje. Faz dois anos que não consegue trabalhar. 
Recebe Terapia desde que se tornou membro (Terapeuta), mas não há 
mudanças visíveis, ainda assim começou a responder às vezes quando 
interpelado. Está acamado desde setembro do ano passado; ultimamente está 
comendo menos e de manhã come no máximo uma tigela de arroz. Mesmo 
que lhe ofereçamos mais, recusa-se alegando dor de cabeça. Após a refeição 
sente o peito oprimido, tem dificuldade de respirar e até precisa fazer força 
para respirar. Sintomas como afogueamento também ocorrem várias vezes ao 
dia. E fica matutando sobre uma coisa indefinidamente. Gosta de leite de cabra 
e o toma há muito tempo, e toma um pouco de sonífero também. O avô dele 
tinha tendência a neurastenia e teve uma morte não natural, e o pai deste 
também teve morte nas mesmas condições. Gostaria que nos ensinasse sobre 
a causa e os pontos de aplicação da Terapia. 
  
Resposta: Este caso tem causa espiritual e física. E também há muitas toxinas 
de remédios. As causas são as toxinas dos remédios e a causa espiritual. Se 
tem afogueamento, há toxinas na cabeça e ocorre a purificação nela, portanto, 
deve-se aplicar bem a Terapia na cabeça. Banho de assento – isto não serve 
para nada, pelo contrário, faz mal. Como tem muitas toxinas na cabeça, deve-
se concentrar na cabeça. O mais importante é a cabeça. E como há muitas 
toxinas na cabeça, fica propenso a ser possuído por espíritos. Como há 
espíritos de antepassados que querem ser cultuados, deve-se cultuá-los 
devidamente. Não pode ser só o avô. O fundamental é isso. Procedendo 
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assim, com certeza se curará. E as pessoas da família deverão ler-lhe os 
Ensinamentos com frequência. Com isso, com certeza de curará. 
 
Nota do Editor: Mesmo nas questões ditas “espirituais”, onde no Japão se 
aceita comumente que espíritos possam atrapalhar ou mesmo intervir na vida 
do ser humano, note que a causa sempre são as toxinas medicamentosas, ou 
seja, resolvendo a questão da eliminação das toxinas remove-se a causa dos 
problemas, mesmo os casos considerados espirituais.  
 
Nota 2: Recentemente tivemos um caso no espaço Okada da Ultra Ciência, na 
nossa Sede em São Caetano do Sul, onde foi atendida uma jovem com maioria 
dos sintomas acima, porém os ataques eram diversas vezes ao dia, 3 em 
média por dia. E nesses ataques havia evacuação muitas vezes. Imagine isso 
na vida de uma adolescente, que estuda e ainda tem tarefas extraescolares, a 
vida seria uma inferno. Após 3 meses de Terapia Japonesa EHT a jovem 
nunca mais teve qualquer problema de epilepsia, além de ter se tornado 
Terapeuta e ministrara em si mesma, ainda ajuda a ministrar nos demais, e 
isso já faz um ano, onde não teve mais qualquer problema, além de ter 
aumentado seu desempenho escolar e nas outras atividades. Atualmente 
ministra em quase toda a família, como avós, tios, primos, mãe e pai. 
 
 
 
15. Moça que teve meningite aos seis meses de vida e desde então está 

acamada, sem poder se locomover （Mioshieshu, nº 8, página 16） 

 
Interlocutor: Moça de 17 anos. Aos seis meses de idade, teve gripe e desde 
então ficou dias com febre alta. Diagnosticada com meningite, ficou tomando 
injeções e remédios. Desde então submeteu-se a diversos tratamentos e 
xamanismos durante 15, 16 anos. Submeteu-se à cirurgia ortopédica e tomou 6 
doses de injeção na medula espinhal, mas não surtiram nenhum efeito e 
mantém-se acamada e impossibilitada de se locomover há muitos anos. 
Passou a receber o nosso Tratamento no verão de 1951, e eu (pai dela) nos 
tornamos membros (Terapeutas) e estou fazendo o Tratamento nela. 
Gostaria que me orientasse sobre os pontos vitais da Terapia.   
 
Resposta: Neste caso pararam a purificação com a injeção e os remédios na 
ocasião da meningite. Com certeza devem ter resfriado com gelo. A meningite 
é a purificação da parte frontal da cabeça. Estancaram a purificação daqui. Por 
isso os braços e as pernas ficaram imóveis. A causa está mesmo dentro. A 
causa foram todos os tratamentos feitos. Se não os tivessem feito... E além 
disso fizeram a cirurgia ortopédica – onde foi? Seis doses de injeção na medula 
espinhal – isto também fez mal. É por isso que evoluiu mal. Se não tivesse 
isso, meningite não é nada. Quero muito curá-la. O ponto vital é aqui dentro (da 
parte frontal da cabeça). Como estão aglomeradas aqui, deverá aplicar aqui, 
mas não pode fazer força. Relaxe os músculos. Só uma coisa: não dá para 
saber como fizeram a cirurgia ortopédica? Desde que não tenham feito nada de 
grave neste aspecto, ela se curará. Será que cortaram os tendões dos 
membros? Não dá para saber? 
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Interlocutor: Operou a parte paralisada das pernas e a virilha direita.  
 
Resposta: E no lado esquerdo?  
 
Interlocutor: Não foi operado.   
 
Resposta: O lado esquerdo também não se mexe? Então faça principalmente 
aqui (gânglios linfáticos do pescoço), pois há aglomeração de  
toxinas aqui. Isso deverá curá-la. Não faça força. (Existe um outro ensaio 
explicando também que como as toxinas estão no centro da cabeça, além da 
ministração pelo centro da fronte deve-se ministrar também no topo da cabeça, 
visando o centro do cérebro) 
 
 
16. Quando os olhos ficam injetados no caso de meningite, é sinal de que 

a fase crítica já passou （Mioshieshu, nº 4, página 47） 

 
Interlocutor: Menino de 11 anos. Está com dor de cabeça desde dia 7 de 
novembro e após uma sessão de Terapia teve febre, a dor de cabeça se 
intensificou, mas fora a dor de cabeça alivia-se em pouco tempo. Depois de 
seis sessões de Terapia no centro da cabeça, a febre baixou para cerca de 37 
graus, mas permanece com dor leve. Três dias e três noites após a ocorrência 
da purificação, o grau de debilitação se intensificou e ambos os olhos ficaram 
injetados, passando a produzir ramela amarela.   
 
Resposta: Isto, inicialmente, era meningite. Meningite leve. A meningite já 
passou da fase crítica, portanto, já está melhor. Os olhos injetados indicam que 
passou da fase crítica. São as toxinas que se dissolveram e começaram a sair. 
17. Criança que teve meningite aos dez meses de vida e não fala e nem 

ouve （Chijo Tengoku, nº 23, página 17） 

 
Interlocutor: Menina que completa três anos este ano. Teve meningite quando 
tinha cerca de dez meses de vida e estancaram a purificação com o tratamento 
médico. Quando era pequena, não deu para perceber, mas ainda não fala e 
não ouve também. O funcionamento da cabeça é igual ao das crianças 
normais. O pai desta criança morreu louco; o irmão mais velho dela morreu de 
meningite por volta de 80 dias de vida e o segundo irmão também morreu 
apresentando os sintomas de meningite aos 45 dias de vida. Será que existe 
alguma relação com as pessoas que morreram? Será que se curará? Recebe o 
nosso Tratamento há cerca de três meses, e houve duas ou três vezes em que 
durante a sessão virava-se ao som do trem.  
 
Resposta: Neste caso o funcionamento do cérebro parou porque solidificaram 
as toxinas com gelo e outros expedientes na ocasião da meningite, portanto, 
aplicando-se pacientemente a Terapia Japonesa, com certeza se curará. 
Obviamente deverão dissolver bem a aglomeração de toxinas em volta do 
pescoço e nos ombros. Não é espiritual, mas sim genético. Deixando-a 
exercitar-se quanto for possível, ocorrerá a purificação e se curará 
rapidamente. 
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18. Criança que começou a ter crises de epilepsia desde que teve 

meningite aos quatro anos （Mioshieshu, nº 4, página 95） 

 
Interlocutor: Menino de dez anos. Aos quatro anos teve gastrenterite aguda e 
meningite, e o médico o salvou quando não havia esperanças, mas em 
setembro do mesmo ano passou a ter convulsões, sendo diagnosticado com 
epilepsia adquirida. Uma vez por mês sem falta tem crise antes do amanhecer, 
com convulsão forte e enurese. Após a crise queixa-se da dor de cabeça. Vai 
mal nos estudos, é travesso e dá trabalho aos familiares. Quando está com 
intestino desarranjado, fica sujeito a ter crise. Qual será a causa disto? Será 
que o fato de parar a purificação da meningite também provoca tais sintomas? 
Como devemos proceder para que ele seja salvo?  
 
Resposta: Pararam a purificação da meningite. Por isso, as toxinas estão 
aglomeradas na parte frontal da cabeça. Por isso ocorrem sintomas 
semelhantes aos da epilepsia. A convulsão forte é porque que o interior da 
parte frontal da cabeça – o cérebro – está sobrecarregando muito os nervos. E 
depois, a enurese: o nervo que controla a vontade de urinar está na parte 
frontal da cabeça, e como ocorre a purificação aqui, esse nervo fica 
entorpecido. Por isso deixa escapar a urina. Durante a crise, como ocorre a 
purificação intensa aqui, fica inconsciente. É por causa da dissolução das 
toxinas. O desempenho na escola obviamente é ruim. Aplicando-se o nosso 
Tratamento dentro da parte frontal da cabeça se curará totalmente. Neste caso 
também, não se deve fazer força de jeito nenhum (na mão que ministra a 
Terapia). Quando começar a melhorar, sairá ramela e secreção nasal; se isso 
acontecer, irá se curar. Às vezes sai catarro. Irá se curando com essas 
secreções. 
 
Diz que quando está com intestino desarranjado, tem crise: é porque a barriga 
está ligada à cabeça e quando ocorre a purificação aqui ocorre também na 
barriga. Por isso, aplicando-se a Terapia aqui, às vezes a barriga ronca. É 
porque as duas formam um par. 
 
 
19. Sobre a encefalite japonesa 
 
Este ano (1953) está tendo um surto muito grande de encefalite japonesa, e 
segundo consta é várias vezes maior que no ano passado (1952), mas para os 
nossos seguidores a encefalite japonesa é muito bem-vinda. 

（Mioshieshu, nº 25, página 43） 

 
Como eu digo sempre, as toxinas se acumulam na região occipital por causa 
da insolação na cabeça. Essas toxinas, na maioria das vezes, vêm das costas. 
O ser humano tem muito mais toxinas nas costas do que em outras partes. Por 
que tem mais toxinas nas costas? É porque o ser humano não dorme de 
bruços e sim de costas. Por isso elas se acumulam nas costas. E as toxinas 
que se encontram em toda a extensão das costas e nos ombros sobem quando 
o sol atinge a cabeça. E como o corpo do ser humano é bem feito, quando 
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chegam à região occipital, são expelidas. Elas atravessam o cérebro e saem 
em forma de ramela e secreção nasal. Por isso, quando eles saem, sempre 
estão misturados com sangue. É o sangue carregado de toxinas daqui. Saindo 
o que tem de sair, ele se curará. 

（Mioshieshu, nº 25, página 36） 

 
Como a medicina resfria a cabeça nessa ocasião, as toxinas se solidificam em 
alguma parte da cabeça. Por isso, como sequela, fica como um aleijado. 
Quando se solidifica aqui (parte frontal da cabeça), perde a visão; se se 
solidifica nas laterais, perde a audição, e se for no pescoço, paralisa as mãos. 
Portanto, se não fizer nada, é certo que sairá o que precisa sair e se curará. E 
o índice de mortalidade também é consideravelmente alto. Parece que é 
superior a 10%. Dizem que o pernilongo é o vetor, mas isso é um absurdo. Se 
é que o pernilongo é o vetor, em Tóquio as regiões de Honjo e Fukagawa 
deveriam ter os índices de incidência mais altos. No entanto, Honjo e 
Fukagawa têm os índices mais baixos. Pelo contrário, as outras regiões têm 
índices maiores. E se o pernilongo é o vetor, não ocorreria no inverno, mas 
está ocorrendo também no inverno, portanto, é realmente hilário. É muito citada 
nos depoimentos, e é muito fácil identificar a encefalite japonesa porque a 
medula oblonga não se mexe. Portanto, recomendo que tenham encefalite 
japonesa. Sua inteligência melhorará. Os escolares melhorarão de 
desempenho se contraírem encefalite japonesa. Tornar-se-ão ótimos alunos. 
Na verdade, é até melhor os adultos a contraírem do que as crianças. 

（Mioshieshu, nº 25, página 43） 

 
 
20. Evolução da purificação da criança que contraiu encefalite japonesa e 

consulta a respeito disso （Mioshieshu, nº 2, página 41） 

 
Interlocutor: Por volta de 27 de agosto, minha segunda filha (14 anos) 
apresentou febre baixa e foi à escola em 01 de setembro, mas durante a 
reunião matinal escureceu-se lhe a visão e desde a tarde desse dia ficou 
acamada. Teve febre de 42,2 graus e dor de cabeça terrível e começou a se 
debater. Diante deste estado anormal, imediatamente o instrutor aplicou-lhe a 
Terapia. Nesse ínterim teve náusea algumas vezes, mas não vomitou nada. Os 
olhos não estavam injetados. Disse que o seu hálito é muito ruim. Após 
permanecer neste estado dois ou três dias, a febre não ficava abaixo de 40 
graus e foi perdendo a audição. Cerca de uma semana após o início da 
doença, passou gradativamente a dormir profundamente. Não tem nenhum 
apetite e só toma pequena quantidade de água e chá. As fezes, que eram 
normais, passaram a ficar moles, e a frequência de urinação, que era de 5 a 6 
vezes ao dia, começou a aumentar. Por volta de 11º ou 12º dia após o início da 
doença, a febre oscilava em torno de 39 graus, sendo de 38,5 graus a mais 
baixa. Durante a noite, passou a ter diarreia de 5 a 6 vezes e a excretar grande 
quantidade de urina de cor escura. Não tem praticamente nenhum apetite. Por 
volta do 13º ou 14º dia começou a ficar um pouco consciente e passou a se 
alimentar de cerca de duas tigelas de água de arroz, um pouco de leite de vaca 
e um bolinho de arroz. A menina é fraca por natureza e já teve sarampo, 
pneumonia aguda, doenças oftalmológicas etc. Os avós dela morreram de tifo. 
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Tendo em vista os sintomas, parece-me que se trata de meningite tuberculosa, 
mas o que será? A evolução acima é boa?  
 
Resposta: Está evoluindo bem. Não há com o que se preocupar. Melhorará 
gradativamente. Parece ser um pouco diferente da meningite. Se for meningite, 
a cabeça parece rachar. Isto é encefalite japonesa. Das muito graves. A 
audição melhorará. As toxinas dissolvidas entraram nos ouvidos. Começou a 
dormir a partir de uma semana depois - na meningite isso não acontece. Não 
dorme. A falta de apetite é inevitável. O trânsito intestinal não é problema. Está 
indo muito bem. Demora porque é muito grave. Mas daqui a pouco melhorará 
bem. Como há muitas toxinas dos remédios também, demora bastante. Em tais 
ocasiões, a purificação das toxinas dos remédios também pega carona. Não é 
meningite tuberculosa. É encefalite japonesa. E não tem relação com o espírito. 
E aplique bem o nosso Tratamento na região occipital. No início deve ter sido 
bastante dura – embora não percebessem por que estava deitada de costas – 
mas é isso, portanto, não precisa de maneira alguma se preocupar. 
 
 
21. Idoso com pescoço retesado, olhos injetados e febre alta (Mioshieshu, 

nº 1, página 17） 

 
Interlocutor: Idoso com mais de 60 anos (membro) teve uma febre muito alta 
em 28 de julho, sofreu com uma dor de cabeça terrível, ficou com o pescoço 
retesado e às vezes a consciência ficava obnubilada, mas alguns dias depois a 
febre abaixou um pouco e a consciência voltou ao normal. Mas continua com 
febre em torno de 39,5 graus, sem muita diferença entre parte da manhã e 
parte da noite. Consegue balançar a cabeça para os lados, mas para frente e 
para trás ainda sente um pouco de dor, e a resposta verbal também às vezes 
não tem sentido. Ambos os olhos estão injetados e principalmente o olho 
esquerdo lacrimeja e solta ramela. Não tem secreção nasal. 
 
Quando aplicamos a Terapia, essa parte (principalmente o pescoço e a região 
frontal da cabeça) começa a esquentar e algum tempo depois transpira 
abundantemente, com o que a febre abaixa, mas com o tempo volta a ter febre 
alta. Parece ser encefalite japonesa. Não tem histórico de grandes doenças 
além da doença cardíaca. 
 
Gostaria que nos orientasse sobre onde aplicar o Tratmento e demais 
recomendações.  
 
Resposta: Isto parece ser encefalite japonesa. As toxinas se aglomeram aqui 
(região occipital). Com paciência melhorará. Está começando a sarar. As 
toxinas estão começando a se dissolver, portanto, melhorará. Só demora um 
pouco, pois estão duras. Por um momento fica mole, mas volta a endurecer-se. 
Por isso, deve-se aplicar cerca de dez vezes ao dia, a intervalos de 20 a 30 
minutos. Assim, se curará em 2 a 3 dias. Devem ter feito apenas uma vez por 
dia, achando que é igual a outras doenças. 
 
Interlocutor: Fizemos diariamente.  
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Resposta: Bem – está ótimo. Como é uma grande purificação, é muito bom. 
Quem estava fazendo o tempo todo? 
 
Interlocutor: Eu, não, mas os meus familiares estão fazendo.  
 
Resposta: Mas como fazem força, demora a se dissolver. 
 
 
 
22. Homem de meia idade, que não tem memória do que aconteceu depois 

de adoecer, e ficou até hemiplégico temporariamente （Mioshie） 

 
Interlocutor: Homem de 44 anos. Desde por volta de setembro do ano 
passado estava com vista embaçada e ficou tomando injeção, mas então a 
cabeça ficou obnubilada e ficou paralítico do lado esquerdo, tendo dificuldade 
até para se locomover. Este ano começou a poder movimentar aos poucos os 
membros. Mas por volta de setembro a purificação voltou a se intensificar, os 
membros ficaram entrevados, não percebe direito a vontade de urinar ou 
evacuar e não ri nem fica zangado, parecendo um boneco. Em 4 de novembro, 
quando tentou se levantar para jantar, cambaleou, bateu a região occipital na 
quina da coluna e caiu, perdendo os sentidos. Recobrou os sentidos depois de 
cerca de uma hora de Terapia, de madrugada vomitou várias vezes algo como 
suco gástrico e foi aos poucos voltando à normalidade, articulando as palavras 
claramente. No terceiro dia os membros estavam perfeitos e a mente também 
estava lúcida, e atualmente só os olhos estão um pouco embaçados. Ele 
próprio não se lembra de nada do que aconteceu em cerca de um ano e dois 
meses desde que adoeceu. Qual é a razão disto?   
 
Resposta: Isto foi causado pelas injeções. O medicamento subiu à cabeça, 
deixou-a enevoada e depois se aglomeraram nos membros. Que coisa terrível. 
 
 
 
23. Sobre o derrame cerebral e AVC 
 
Quanto mais a pessoa é saudável, mais sujeita ao AVC ela é. Não ocorre com 
pessoas debilitadas. Uma pessoa tuberculosa e magra jamais terá AVC. O 
AVC acontece com pessoas fortes e coradas, de pele gordurosa. 

（Mioshieshu, nº 24, página 3） 

 
 
As pessoas com AVC, pelo contrário, têm ombros relaxados. Em pessoas 
assim as toxinas do corpo passam pelos ombros e se acumulam no pescoço. 
Por isso os ombros estão relaxados e são muito saudáveis. 

（Mioshieshu, nº 24, página 14） 

 
 
Em compensação, as pessoas com AVC sempre têm aglomeração de toxinas 
em volta do pescoço. Ou é no lado direito, ou é no lado esquerdo. E depois têm 
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na região occipital, mas neste caso também fica ou no lado direito ou no lado 
esquerdo. Ou seja, as toxinas, que deveriam dirigir-se para baixo, dirigem-se 
para cima, onde se aglomeram. Quando elas se dissolvem repentinamente e 
entram na cabeça, ocorre o derrame cerebral. E as pessoas que têm o lado 
direito duro ficam com os membros esquerdos paralisados. No caso do AVC, 
excepcionalmente, as toxinas não estão aglomeradas nos ombros, e sim no 
pescoço, como acabei de dizer. 

（Mioshieshu, nº 24, página 3） 

 
 
No AVC também há pessoas que têm as toxinas nas laterais do pescoço e as 
que têm na região occipital (medula oblonga). Essa aglomeração de toxinas se  
dissolve causando o derrame cerebral, mas tais pessoas são fáceis de se 
identificar, pois possuem uma aglomeração em forma de haste não apenas 
quando já está com AVC como também quando ainda não o teve. 

（Mioshieshu, nº 24, página 41） 

 
 
Interlocutor: A dieta dos pacientes de AVC deverá ser vegetariana?   
 
Resposta: A dieta vegetariana é recomendada. O AVC é mais frequente entre 
pessoas com dieta carnívora. A dieta carnívora sempre deixa o sangue mais 
grosso.  

（Mioshie） 

Interlocutor: O AVC é hereditário?   
 
Resposta: Sim, é hereditário. Ele se cura mesmo que seja a terceira vez, como 
no caso do Sr. (nome omitido). Não é grande coisa. 

（Mioshie） 

 
 
 

24. Mesmo os membros têm AVC, mas é leve e cura-se rapidamente （

Mioshie – Gokowaroku, nº 16） 

 
Interlocutor: Não apenas o próprio como também a família são todos 
membros devotos, mas repentinamente recebeu a purificação de AVC. Parece 
que ficou um tanto balançado justamente porque até agora era fervoroso. 
Como devemos orientá-lo neste caso?   
 
Resposta: Mesmo os membros da Terapia têm AVC. Mas quando a pessoa é 
devotada (dedicada, interessada, praticante), é leve. E cura-se com rapidez. O 
Sr. Shibui também teve AVC no ano passado. O Sr. Shibui teve AVC três 
vezes, mas já melhorou. Na primeira vez surgiu um tumor atrás do pescoço e 
saiu um monte de sangue carregado de toxinas, e na segunda vez surgiu 
também um tumor no lado externo da coxa e saiu o sangue carregado de 
toxinas. Tanto o avô como o pai dele tiveram AVC, portanto, é genético. Ele 
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sendo assim, compromete a credibilidade, por isso eu também tive que me 
esforçar muito (risos). 
 
Interlocutor: É hereditário mesmo?   
 
Resposta: Sim, é hereditário. Ele se cura mesmo que seja a terceira vez, como 
no caso do Sr. Shibui. Não é grande coisa. 
 
 
 

25. Idoso com AVC que tem dor no ombro direito e expectora muito （

Mioshie） 

 

Interlocutor: É um membro (homem de 63 anos ）que teve AVC. Desde o 

começo estamos aplicando-lhe Terapia, mas recentemente começou a ter dor 
no ombro direito e está expectorando muito. Os membros direitos ainda estão 
paralisados. Será que terá cura total? E qual será o ponto vital da Terapia?   
 
Resposta: Se está expectorando bastante, ótimo. Há sangue carregado de 
toxinas e aglomeração de toxinas no ombro direito, que se dissolve e se 
transforma em catarro. Se expectorar o que tem de expectorar, começará a se 
mover livremente. Os pontos vitais são onde dói, ou onde, mesmo que não haja 
dor, é duro quando pressionado. E existe aqui (entre a nuca e o queixo) a raiz 
do AVC, portanto, deve-se aplicar bem o Tratamento aqui. Os vasos 
sanguíneos daqui se rompem e o sangue carregado de toxinas sobe para a 
cabeça, descendo para os membros do lado oposto. 
 
 
 
26. Sobre o “AVC inverso” 
 
Existe o que chamam de “AVC inverso”, no qual o sangue derramado dos 
vasos vai para os membros do mesmo lado em vez de ir para a cabeça. Mas 
neste caso é leve. A pessoa fica com paralisia em vez de ter derrame – só por 
isso já vale um prêmio Nobel. 

（Mioshie） 

 
 
Interlocutor: Homem de cerca de 45 anos. Há cerca de quatro anos começou 
a ter espasmo nos braços e pernas do lado direito. Diz que nunca teve derrame 
cerebral, mas atualmente tem espasmo bastante forte tanto de dia como de 
noite e diz ainda que sente peso na região occipital e tem músculos retesados. 
Será “AVC inverso”? E onde devemos nos concentrar ao aplicar a Terapia?  
 
Resposta: Isto é “AVC inverso”. Neste caso, quase sempre vem daqui (nuca, 
atrás e abaixo do pescoço). Basta aplicar bem a Terapia aqui. Foi o sangue 
carregado de toxinas daqui que se dissolveu e se aglomerou nos membros, 
portanto, apliquem bem a Terapia nas partes quentes e doloridas dos 
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membros. E também na base do braço. Isto parece ser um tanto maligno, mas 
se tiverem paciência, se curará. 

（Mioshie） 

 
 
 

27. Sobre a Terapia Japonesa EHT no caso de “AVC inverso” （Chijo 

Tengoku, nº 49, página 9） 

 
Interlocutor: Homem de 55 anos. Começou com a sensação estranha no 
modo de andar, e desde então foi perdendo aos poucos o movimento dos 
membros direitos, até ficar com o corpo inteiro retesado há oito anos. 
Há três anos não consegue nem se vestir sozinho. Pensava que era por causa 
da bebedeira de muitos anos, mas o médico disse que foi por causa do 
esgotamento causado pela guerra. O exame de sangue deu positivo e tomou 
de 30 a 40 doses de injeção de Salvarsan. Enquanto isso ficou fazendo 
quiroprática, acupuntura, moxabustão, tratamento termal etc. Aos poucos foi 
ficando curvado para frente, projetando as nádegas para trás; os joelhos 
tremem e não consegue se equilibrar. Os sintomas são muito semelhantes aos 
do mal de Parkinson, mas parece ser também tabes dorsalis. Como gagueja e 
não articula bem as palavras, parece ser também AVC, mas está lúcido. Os 
nervos sensoriais estão sensíveis e os movimentos estão dificultados por 
causa da paralisia dos nervos motores. A cabeça, os lábios e as pontas dos 
dedos têm espasmo, a pressão arterial está baixa; o pescoço, os ombros, a 
barriga, os quadris, as pernas, as virilhas, as mãos e os pés estão totalmente 
duros; a face e o peito dos pés estão inchados, mas uma semana após receber 
nosso Tratamento desapareceram os sinais de iminência da morte que 
estavam aparecendo. E antes urinava várias vezes durante a noite, mas agora 
está mais espaçado. Se antes ficava vários meses sem poder conciliar o sono 
à noite por causa de um pequeno estímulo que causava dor no corpo inteiro, 
ultimamente já não é tanto, pelo que agradeço imensamente. Faz pouco mais 
de meio ano que começou a receber nosso Tratamento, mas diz que 
ultimamente está perdendo forças no corpo inteiro. E se incomoda muito com o 
peso da coberta. Peço humildemente que me ensine sobre a causa da doença 
e o ponto vital do Tratamento.  
 
Resposta: A causa são as toxinas dos remédios e trata-se de “AVC inverso”, 
portanto, à medida que as toxinas forem diminuindo com o nosso Tratamento, 
ele irá se curando. Os pontos vitais são onde está quente ao toque, onde 
apresenta dor, insensibilidade e retesamento. Deverá especialmente desfazer o 
nódulo que há em volta do pescoço. 
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28. Os casos de AVC em que o corpo treme de forma extrema é grave, 
mas quando só o pescoço treme não tem relação com o AVC, mas com 

tensão muscular da região cervical （Gosuijiroku, nº 3, página 45） 

 
Interlocutor: Dizem que o AVC ataca a região cervical, no lado oposto. E 
quanto às pernas?  
 
Resposta: Não são só as pernas que são atingidas. Mas o lado é o mesmo. 
Não acontece de atacar o braço direito e a perna esquerda. Não é a perna, e 
sim o braço. Se o braço estiver ruim, a perna está ruim. 
 
Interlocutor: O que me diz do tremor extremo no caso do AVC?  
 
Resposta: É grave. O nervo está repuxado. 
  
Interlocutor: E ficar tremendo só a cabeça constantemente? 
 
Resposta: O nervo está repuxado.  
  
Interlocutor: Não tem a ver com o AVC? 
 
Resposta: Não. São os músculos da região cervical que estão duros.  
 
 
 
 
 
29. Pontos vitais da Terapia Japonesa no caso de requerer urgência 

devido ao derrame cerebral （Mioshieshu, nº 3, página 2） 

 
Interlocutor: No caso de requerer urgência devido ao derrame cerebral, onde 
será o ponto vital do nosso Tratamento?   
 
Resposta: O derrame cerebral consiste no rompimento dos vasos sanguíneos 
da medula oblonga. Se acabou de ocorrer, há aglomeração de toxinas na 
medula oblonga, portanto, deverá aplicar na medula oblonga e parte frontal da 
cabeça. Isso vai (passando sobre a cabeça e se dirige para o ombro do outro 
lado) assim. É o ombro. Aplicando a Terapia no ombro, o braço fica aliviado. O 
derrame é rápido. Depois de ocorrer o derrame, vai rapidamente (para o ombro 
do lado oposto). Deverá fazer o nosso Tratamento atentando basicamente para 
isso. É sangue carregado de toxinas. Procedendo assim, as toxinas diminuem. 
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30. O motivo de ter hipertensão e o fato de a hipertensão não causar o 

derrame cerebral （Mioshie） 

 
Interlocutor: Há pessoas que se preocupam com a hipertensão, mas acho que 
do ponto de vista deste Ensinamento isto não é problema; o que me diz? E 
como ocorre a hipertensão?   
 
Resposta: A hipertensão ocorre porque aqui (os músculos laterais da 
garganta) está duro. Como eles estão ligados aos braços, quando colocam o 
medidor de pressão no braço, este acusa pressão alta por causa do 
enrijecimento. Este enrijecimento não causa a doença. Era bom se causasse. 
Portanto, será ótimo se tiver amidalite. E quem está com isto duro com certeza 
está com isto (músculos cervicais atrás e abaixo dos ouvidos) duro. E é este 
enrijecimento que causa o derrame cerebral. Como estes dois pontos são 
vizinhos, confundem. Houve no passado uma pessoa que tinha 30 de pressão, 
mas na verdade essa pessoa tinha pressão mais alta. Isto porque atingia 
rapidamente 30 ao colocar o medidor de pressão. Além disso, a escala do 
medidor de pressão vai só até 30. Essa pessoa trabalhou durante 30 anos na 
redação da editora Kodansha, e foi por causa desse tipo de trabalho que estes 
músculos da garganta ficaram duros.  
 
No AVC o sangue que estava aglomerado nos músculos cervicais vai se 
dissolvendo, subindo para o cérebro e descendo para os membros do outro 
lado. E há o que se chama “AVC inverso”, que não é muito falado na medicina, 
no qual o sangue dos músculos cervicais não vai para a cabeça, mas vai direto 
para os membros. 
 
 
 
 
31. Quando a pessoa é acometida pelo derrame, a pior coisa a fazer é 

resfriar a cabeça com gelo （Mioshie） 

 
Interlocutor: Onde devemos aplicar a Terapia quando a pessoa tem derrame?  
 
Resposta: Na cabeça e no pescoço. Aplica-se na cabeça porque o sangue 
carregado de toxinas está sujeito a coagular-se dentro da cabeça. Costumam 
resfriar a cabeça com o gelo quando têm derrame, mas se fizer isso, o sangue 
ficará coagulado dentro do cérebro. Portanto, é melhor que saia o que tem de 
sair.   
 
Portanto, não há necessidade de mandar ficar em repouso. Morrem porque 
resfriam com o gelo. Se não resfriar, não tem como morrer. 
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32. Quando a pessoa fica inconsciente ou demente por causa do derrame 

cerebral, onde as toxinas se aglomeram? （Mioshie） 

 
Interlocutor: Há pessoas que tiveram derrame cerebral e que ficam vários dias 
inconscientes, ou se tornam dementes. Nestes casos, em que condições fica o 
espírito? Por favor, nos oriente.   
 
Resposta: O sangue carregado de toxinas se acumula na parte da cabeça que 
rege a consciência, parando a máquina. Por conseguinte, o espírito também se 
encontra no mesmo estado. As toxinas se dirigem à parte frontal da cabeça, 
que é essencial, solidificando-se. Se resfriar a cabeça, será pior. 
 
 
 

33. Derrame e sangria e outros tratamentos （Mioshie） 

 
Interlocutor: Meu esposo faz 73 anos este ano e desde o início do ano 
retrasado está com hérnia, por este motivo tem dificuldade de caminhar e cai 
às vezes. Em junho do ano passado foi prensado pela porta automática do 
trem e caiu na plataforma. Na ocasião bateu forte o lado direito do quadril e o 
braço direito. Sentiu dor fortíssima e não conseguia ficar de pé. O exame não 
acusou problema nos ossos e tomou quatro ou cinco doses de injeção de 
analgésico. Depois recebeu o tratamento Oxihealer por um mês, o que reduziu 
um pouco a dor local. Em julho do ano passado eu e minha irmã nos tornamos 
membros. Depois disso meu esposo teve problemas mentais e passou a 
mandar que o levássemos a determinado lugar no meio da noite. Ele já tinha 
rins um tanto atrofiados e urinava com frequência, por isso passou a urinar 
durante a noite sem perceber. Surgiu um membro da família que se opõe ao 
tratamento exclusivamente pela Terapia Japonesa e ele passou a se tratar com 
médico, a tomar injeções para a pressão arterial não subir, remédio à base de 
iodo etc., e até por volta de abril deste ano se tratou com médico e com Terapia 
paralelamente. Quando ficava excitado, tomava calmantes. Até que a perna 
direita ficou retesada e ficou com dificuldade de se locomover. O cérebro 
também não dá mostras de melhorar, e o médico diz que foi um derrame leve, 
mas como parecia insinuar que não tem cura e eu percebi o erro na minha 
crença (na medicina, nos remédios e seus tratamentos), decidi que o único jeito 
é recorrer a Deus (A Terapia provocou e ainda provoca esse sentimento de que 
é Divino por ser uma extensão ou Técnica da Grande Natureza que em seu 
estado natural é a própria Verdade, e que por utilizar essas Técnicas e força 
que vem da própria natureza, portanto, algo divino)  e vim para a Terapia 
recusando os tratamentos médicos. 
 
Graças à proteção (da Terapia, seus conceitos e ensinamentos), ele está 
acamado, mas tem apetite e come praticamente o normal. Desde que 
começamos, ele dorme nessa sala, mas desde alguns dias atrás está com o 
lado esquerdo da face paralisado, sem muita força para mastigar os alimentos, 
está com o corpo inteiro quente e acúmulo de catarro na garganta, mas como 
não tem força para expeli-lo, fica com ronco. Após receber a Terapia, vomitou 
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duas vezes cerca de dois litros de conteúdo estomacal roxo escuro. Será que 
melhorará? E onde devemos aplicar a Terapia?   
 
Resposta: Jamais se deve aplicar a Terapia em quem está se tratando com 
médico. É como se colocasse água numa peneira. Pedir a Deus para purificar e 
voltar a introduzir o remédio é uma grande falta de respeito. É bem complicado 
este caso. Setenta e três anos – já é idoso, e depois, o tratamento Oxihealer – 
este é o problema. A indecisão também faz mal. Injeção para estabilizar a 
pressão arterial – este é o problema. (Existe um outro ensaio do Mestre Okada 
onde diz que não se pode ir contra as Leis do País, então como é proibido 
qualquer orientação sobre a pessoa deixar de tomar remédios como já foi dito 
no Primeiro Módulo deste Curso, não podemos de forma alguma nem sugerir 
para qualquer pessoa esse tipo de orientação.) 
 
Para começar, no derrame cerebral, pelo menos uma vez a pessoa recupera 
os sentidos. A pressão alta não tem relação direta com o derrame cerebral. A 
propósito, uma colega da minha esposa do curso de nagauta teve derrame no 
banheiro quando estava na casa de Kosaburo. Como eu reprovo a injeção, ela 
tomou injeção escondida no banheiro. Originalmente esta pessoa não tinha 
nada, mas poucos meses atrás o médico lhe disse que estava com pressão 
alta e desde então estava tomando injeção para controlar a pressão arterial. E 
ao aplicar-lhe o nosso Tratamento, ficou ofegante e perdeu os sentidos. A 
respiração ofegante no caso de derrame é indício de que é muito grave. Como 
não é membro, precisava chamar o médico por questão de responsabilidade 
perante o médico, e assim o fiz. Mesmo que a pessoa tenha derrame, pelo 
menos uma vez recobra a consciência. Mas o médico fez a sangria, e em cinco 
minutos ela faleceu. No derrame as toxinas da glândula parótida e da medula 
oblonga se dissolvem, passam pelo cérebro e vão para os membros do lado 
oposto, portanto, de nada adianta fazer a sangria depois de acontecer. A essas 
alturas, já foram para o lado oposto. E o derrame não tem relação direta com a 
pressão arterial. No derrame a causa principal está na medula oblonga, 
enquanto que na hipertensão arterial as toxinas daqui (apontando o ponto duro 
do pescoço na região da amídala) são levadas para o braço, aparecendo em 
forma de valores altos no medidor de pressão. E não há meio de abaixar de 
verdade a pressão arterial, e se abaixá-la com injeção, vem o efeito rebote 
forte. Suponhamos uma pessoa com 20 de pressão. Se cair para 15, algum 
tempo depois chega a 23 pelo efeito rebote. No caso desta pessoa não dá para 
garantir. É melhor tomar distância (ficar longe desses casos em que a pessoa 
toma injeção e ao mesmo tempo quer receber Terapia) na medida do possível. 
Não vai durar muito. Está prestes a morrer.  
 
Mesmo assim, se continuar, ele terá melhor destino após ir para o mundo 
espiritual, mas deverá primeiro receber tratamento médico. 
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SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO. 

 

PARTE 2 – AUTOSSIMILARIDADE 

Agora colocaremos algumas figuras visando nortear o praticante nos conceitos de 

autossimilaridade. 

O mais importante é descobrir o ponto mais quente na cabeça, depois o segundo e 

terceiro ponto. Iniciar a ministração no ponto mais quente, durante mais ou menos 

cinco minutos, aplicando as 3 técnicas. Se não esfriar na primeira vez, repetir uma e 

mais outra vez, totalizando 3 vezes durante uma sessão de meia hora. Se não esfriar 

verificar a questão de estar fazendo força, mirando no ponto certo e se estiver com 

apego.  

 

Quando nos referirmos à Medula Oblonga, será referente a esse desenho: 

 

Figura 3. 

 

Sobre gânglios linfáticos nos referimos normalmente aos cervicais, que ficam no 

pescoço abaixo das orelhas como figura (1) e (2) na página 6 desta apostila. 

 

Figura 4 
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Sobre a Região occipital temos a figura abaixo. Também a título de ilustração 

colocamos abaixo do occipio a medula oblonga para que possam entender bem a 

localização de ambos. 

 

Figura 5 

 

Agora vamos ver a parte frontal do corpo na autossimilaridade. Como se trata apenas 

de uma figura aproximada, e as linhas do cabelo assim como da sobrancelha também 

são aproximadas, pedimos que tomem essa figura apenas como um modelo 

aproximado. Vocês irão verificar que, durante a investigação, os pontos/regiões em 

cada um dos casos podem sofrer uma pequena modificação em relação a essa figura. 

O mais importante é a investigação e os sintomas ditos pelo paciente – tomem isso 

sempre em mente. 

O mais importante é detectar onde está a febre localizada de maior intensidade – por 

isso falamos que o importante é investigar, as regiões da figura são apenas sugestões 

para entendermos melhor o processo e sua distribuição na autossimilaridade. 

 

Figura 6 
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Em relação ao sistema Reprodutor, gostaríamos que considerasse a figura abaixo, e não 

a que está acima não esquecendo que sempre deve se investigar antes: 

 

Figura 7 

 

Com relação a adenoide, que fica na região da parótida (localizada na mesma região, 

porém no centro da cabeça) – essas toxinas que normalmente são expelidas pelo nariz, 

por isso têm constantes problemas sintomáticos nos mesmos, vem da região posterior 

da cabeça, ou seja, na medula oblonga ou nuca: 

 

Figura 8 

 

Aqui são as amigdalas 

 

Figura 9 

 



  

EXCLUSIVO PARA ALUNOS ASSINANTES DA ULTRACIÊNCIA 
SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO. 

Apneia do sono 

Ministração lateral é a melhor. Para isso, imaginar uma linha reta a partir do centro da 

boca (fechada) de frente. Lateralmente é só seguir essa linha (imaginária). Essas toxinas 

que causam a obstrução podem ter a seguinte origem: 

• Nuca – tem de investigar sempre e ministrar apenas se tiver  

 

 

Figura 10 

A seguir, a parte detrás da cabeça, com regiões aproximadas. A melhor forma de não 

errar a localização da parte detrás da cabeça (além da investigação, é claro) é tomar 

por base a altura das orelhas. As orelhas são a base tanto a parte de cima (para a 

região occipital que faz uma meia lua) como a parte debaixo (no caso da medula 

oblonga). A região da autossimilaridade vai até a parte de cima da orelha, abaixo 

corresponde a cabeça, tão somente: 

 

Figura 11 
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Em relação a parte do ombro e topo da cabeça, apresentamos agora a visão aérea vista 

de cima: 

 

Figura 12 

 

Acreditamos de forma geral que possam ter uma ideia bastante próxima do conceito 

que denominamos autossimilaridade. Significando que cada febre ou pondo dolorido 

na cabeça representa uma região no corpo humano. 

Mais uma vez, esse conhecimento ajuda bastante para sabermos onde investigar 

quando uma pessoa nos diz alguns sintomas relacionados a determinado órgão do 

corpo. Na mesma hora já sabemos onde investigar, confirmar se é naquele local 

mesmo o ponto mais quente e a partir daí ministrar. Realmente é mais eficiente, rápido 

e simples ministrar dessa forma.  

Pratiquem o máximo que puderem, para que o conceito fique bem fixado em você de 

forma que tudo acontece automaticamente. 

Muitas vezes ao se investigar a cabeça, com o tempo e prática, já se pode ter uma ideia 

muito boa e aproximada onde no corpo a pessoa tem problemas, em quais regiões, 

causando muita surpresa nelas. Já por muitas e muitas vezes descobrimos coisas em 

pacientes que eles nem se lembravam ou mesmo sabiam. É um conhecimento valioso, 

por isso deve ler com calma, se for o caso repetir a leitura e estudo, e o que faz o 

conhecimento se tornar algo forte, é a prática. 

Um último aviso: todas as figuras estão no GEP, bastando para isso consultar, no celular 

ou computador, para que imediatamente tenha acesso a esse mesmo conteúdo. Toda e 

qualquer apostila nossa encontra-se no GEP para consultas a qualquer momento, dia 

ou hora. Funciona melhor do que ter uma pessoa a seu dispor para ir orientando. 

Bom estudo e excelente prática. 

 


