Terapias Tradicionais Milenares
Holopuntura: A Quintessência da União de
Técnicas
Resumo:

Holopuntura é uma nova (re)visão sobre as milenares técnicas da Acupuntura, Auriculoterapia e Reflexoterapia.

A premissa central é que podemos aplicar estímulos em micro-regiões (pontos) e com isso obter reações globais, despertando os próprios recursos naturais de auto-harmonização.

Introdução:

Holopuntura: A Quintessência da União de Técnicas

Com a Pulsologia de Nogier (muito prática e de rápido aprendizado) ou analisando a reação do cliente ao toque em pontos-chaves, de pronto obtém-se a avaliação de quais seriam os desequilíbrios e quais as micro-regiões a serem estimuladas para despertar em nossos Clientes todos os seus recursos de Auto-Harmonização.

À disposição, uma vasta gama de opções de estímulos distintos, tais como o toque, imãs, cores, sons e até as famosas agulhas, dentre outras. O trabalho pode ser realizado tomando-se regiões corpóreas (orelhas, pés, pontos de acupuntura) que atuam como um microcosmo da pessoa atendida, um "espelho" de mão-dupla, que tanto reflete o estado global de harmonia, quanto intervém terapeuticamente, mediante estimulação. O mapeamento das zonas reflexológicas foi quintessenciado ao máximo,
devido ao resgate da milenar abordagem dos Cinco Movimentos Chineses, que traduz o trabalho em uma síntese quase que poética e de fácil compreensão.

Material e Metodologia

PULSOLOGIA DE NOGIER e REFLEXOTERAPIAS
Resumidamente, a Pulsologia de Nogier começou com o próprio, que é conhecido
como o Pai da Auriculoterapia, que é a opção de Reflexoterapia mais estudada..
Por ter o hábito de tomar o pulso de seus clientes, Nogier, durante seus trabalhos
de auriculoterapia, percebeu certos "sinais", como se fossem "trancos" ou súbitas
"sumidas" da pulsação.
E que isso ocorria justamente quando estava com algum estímulo (por exemplo,
uma ponta metálica...), passando por sobre uma região reflexa desequilibrada.
É como se uma "onda" passasse por debaixo de nossos dedos, enquanto tomamos
a pulsação. Alguns percebem essa "onda" em seu pico, ou seja, como um "tranco"
no pulso do cliente. Outras vezes, percebemos essa "onda" quando ela "cai", como
se fosse uma súbita "sumida" do pulso.
É uma sensação que dura cerca de 1 segundo, mas que é nitidamente percebida,
como puderam constatar em nossa aula presencial, durante o Holística 2004.
Atentem que não altera a QUANTIDADE de batidas cardíacas, mas sim, a
INTENSIDADE com que a percebemos, como se uma "onda" passando por debaixo
de nossos dedos, enquanto tomamos a pulsação. Alguns percebem essa "onda" em
seu pico, ou seja, como um "tranco" no pulso do cliente. Outras vezes, percebemos
essa "onda" quando ela "cai", como se fosse uma súbita "sumida" do pulso. É uma
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sensação que dura cerca de 1 segundo, mas que é nitidamente percebida.
É importante que TREINEM BASTANTE, de preferência, com várias pessoas
diferentes, pois "localizar" o pulso varia bastante em cada caso. Para os casos
difíceis, apliquem a tática de fazer toques circulares na região entre as
sobrancelhas, que de pronto, a percepção do pulso se torna muito mais nítido. Um
detalhe que pode fazer a diferença: TIREM OS METAIS DOS DEDOS E PULSOS:
relógios, anéis, pulseiras, etc, em algumas pessoas simplesmente some com o Sinal
de Nogier. Em muitos casos, pode-se até sentir a pulsação, mas nada de perceber o
Sinal de Nogier... Se for esse o caso, experimente tirar os metais próximos, tanto do
cliente, quanto os seus.
A Pulsologia de Nogier, todos teremos a oportunidade de constatar, é MUITO útil
para a prática das reflexoterapias.
REFLEXOTERAPIAS
Diferentemente da visão da acupuntura pelo corpo, cujos pontos existem o tempo
todo, quer estejam "abertos" para tratamento, ou não... nas zonas reflexológicas só
surgem pontos SE e SOMENTE SE, estiverem refletindo um desequilíbrio
energético.
Notem bem o diferencial: se localizamos pontos pelo corpo (acupuntura
sistêmica...), isso em nada define o nosso trabalho.
Contudo, se localizamos pontos nas zonas reflexas, automaticamente temos e AO
MESMO TEMPO, tanto a noção de qual é esse desequilíbrio (devido à sua
correspondência nos mapas reflexológicos), como, também, detectamos o local
exato que está aberto a ser estimulado terapeuticamente.
E COMO localizar estes pontos ? Bom, temos duas opções: 1) aparelhagem
eletrônica de boa qualidade e bem regulada; 2) PULSOLOGIA DE NOGIER.
Muitas pessoas até gostam de aparelhinhos fazendo "bip", mas, com toda
sinceridade, a pulsologia de Nogier é muito mais precisa... Além de mais precisa, é
bem mais simples: basta tomar o pulso e uma ponta metálica para servir de
"antena" a ser passada sobre as regiões reflexas.
Inclusive, para quem gosta de agulhas, esta ponta metálica pode ser justamente a
ponta de uma micro-agulha auricular, a ser aproximada por uma pinça...
Com um pouco de prática, a detecção do ponto e a aplicação da micro-agulha se
torna um procedimento rápido e preciso.
Não gosta de agulhas ? Ótimo: temos muitos outros estímulos eficientes.
Imãs (lado norte e lado sul), esferas "ouro" e "prata", cromopuntura (aplicação de
cores nos pontos...), softlaser, toque terapêutico nos pontos (ou com dedo, ou com
pontas, tipo "apalpador de pressão" com mola...), etc, etc...
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A Pulsologia de Nogier também nos socorre quando for o caso de escolher qual é o
estímulo adequado. Por exemplos:
Lado norte ou lado sul, do imã ? Esfera ouro, ou esfera prata ? Polo positivo ou
negativo ? Qual das cores aplico no ponto ? Qual das regulagens em hertz eu aplico
?
Basta testar cada opção que deseja aplicar, por sobre cada ponto localizado e
verificar qual faz com que o pulso reaja nitidamente...
Por esse mesmo método, pode-se testar inclusive, fitoterápicos.
Paul Nogier, por ser médico e absolutamente contrário a que não-médicos utilizem
auriculoterapia, passou a testar medicamentos através da pulsologia e da
aproximação destes dos pontos auriculares.
Como somos TERAPEUTAS HOLÍSTICOS, o que NÓS testamos são os fitoterápicos.
Digamos que já detectamos na orelha, os pontos/ desequilíbrios (via de regra, de
uns 3 a no máximo, 5...).
E que estamos em dúvida entre algumas opções de fitoterápicos que podemos
recomendar...
Se estiverem em forma "picada", podemos pinçar um pouco e aproximar desses
pontos identificados, para perceber a reação do pulso.
Notarão que alguns em nada alteram; outros, até somem com o pulso e, de
repente, um deles torna a pulsação "limpa", nítida, forte, reagindo com "tranco" à
aproximação.
Pronto: terá detectado qual(is) é (são) o(s) fitoterápico(s) adequado(s) ao momento
do cliente.
Muitas vezes, a combinação de uma ou mais amostras juntas pode melhorar a
reação ao pulso, muitas vezes, não, até se anulam, indicando que é melhor optar
por chás separados...
CLARO: se forem ter amostras de fitoterápicos em seus consultórios,
OBRIGATORIAMENTE tem que ser de origem definida, ou seja, com NOTA FISCAL DE
COMPRA, e rotulagem contendo laboratório e farmacêutico responsável. E, NUNCA,
JAMAIS, NEM EM SONHO, vendam estes produtos. E, obviamente, só podem ser
recomendados produtos de VENDA LIVRE, ou seja, sem necessidade de receita
MÉDICA.
AURICULOTERAPIA
Chamamos de Auriculoterapia à técnica de análise e tratamento reflexológico por
meio de estímulos no pavilhão auricular.
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Sua origem data de milênios, tendo sido encontradas pinturas egípcias descrevendo
o seu uso; Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, detalhou seu uso
para dores de dente, faciais e ciáticas. analgesia para nevralgias odontológicas,
faciais e ciáticas.
Caído em esquecimento até os meados de 1951, quando o francês Paul F. M. Nogier
iniciou suas pesquisas, dando tamanho grau de desenvolvimento à técnica, que
passou a ser considerado o "pai da Auriculoterapia".
Acupunturista e quiropraxista, ele notou que diversas pessoas que sofriam de dor
ciática tiveram seus sofrimentos cessados com cauterizações na orelha feitas pela
"leiga" madame Barrin. Esses resultados empolgaram Nogier, passando ele a
observar que na orelha há regiões doloridas espontaneamente ou ao toque, sempre
que no corpo também houver dor. Verificando a ocorrência dessas regiões,
culminou por observar que elas pareciam desenhar uma forma fetal invertida no
pavilhão auricular. Com o correr das pesquisas, foi-se mapeando a que zona
corporal correspondia cada porção da orelha, tendo sido publicadas na década de
50, as suas conclusões iniciais e seus tratamentos por estímulos de agulhas na
aurícula, com grande repercussão entre os acupunturistas, pois estes já estavam
acustumados a esse tipo de instrumento. Tal sucesso chegou até a China, que
rapidamente levantou um mapeamento auricular, inundando a Europa com suas
orelhas de plástico e "posters" de "auriculo-acupuntura". Tudo isso contribuiu para
que se confundisse a Acupuntura* com essa "nova" técnica, mas as diferenças são
gritantes: enquanto para primeira, os pontos existem o tempo todo, quer sirvam
para tratamento ou não, na orelha eles não existem, a princípio, só vindo a surgir
em correspondência a um desequilíbrio no corpo, facilitando ao máximo o
diagnóstico, tornando praticamente impossível de se errar. Outro fator de distinção
e, provavelmente, a maior descoberta de Paul Nogier, foi a técnica de diagnóstico
pelo pulso, específica para a Auriculoterapia. Enquanto na pulsologia chinesa
tomam-se ambos os pulsos simultaneamente e por meio de extrema sensibilidade,
distinguem-se informações sobre a condição energética de cada órgão-meridiano,
na técnica de Nogier, basta tomar-se um dos pulsos e com uma ponta de metal ou
de aparelhagem eletrônica, "passeia-se" por todas as regiões reflexas auriculares e,
onde houver desequilíbrio, haverá uma alteração no pulso, que inicialmente
chamou-se R.A.C. (reflexo aurículo cardíaco) e hoje em dia se conhece como R.A.N.
(reflexo arterial de Nogier) ou V.A.S. (sinal autônomo vascular).
No Brasil, a esmagadora maioria dos que trabalham com a Terapia auricular
desconhece quase que totalmente o trabalho francês; quando muito, estão a par do
primeiro livro publicado de Nogier, o qual já há muito está desatualizado, com suas
"receitinhas" de pontos específicos para cada tipo de tratamento. Em compensação,
os brasileiros desenbvolveram uma abordagem somatopsíquica do tratamento
auricular, a que denomino Calatonia Auricular, bem como o teste de fitoterápicos
pela orelha e, ainda, o uso das freqüências de ressonância para a estética, além de
desenvolver a Ressonância Biofotônica ou Biorressonância onde os estímulos são
dados por meio de luzes comuns (não laser) e ritmos, trabalhos estes, nacionais e
pioneiros...
PONTOS DE ALARME SISTÊMICOS
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As tradições milenares chinesas trouxeram aos nossos dias a teoria dos, assim
traduzidos, "meridianos", que são caminhos de energia que circulam junto ao corpo
e que refletem nosso estado holístico (físico, emocional, social, etc, etc...). Em tese,
são infinitos... Contudo, como nosso objetivo é ser pratico, trabalharemos com 12
principais.
Em termos de 5 Movimentos Chineses, temos os meridianos FOGO: coração,
intestino delgado, circulação e sexo, triplo aquecedor...
Eles são responsáveis pela "temperatura" de nossas emoções, entre outras coisas.
Como meridianos TERRA, temos o do baço-pâncreas e do estômago.
Respondem pela nossa reflexão, pelos pensamentos...
Já os meridianos MADEIRA são os do Fígado e da Vesícula Biliar.
Atuam na exterização das emoções, especialmente, a raiva...
Temos os meridianos METAL: Pulmão e Intestino Grosso.
Agem na interiorização de nossas emoções, tanto na serenidade, quanto na
tristeza, baixa-estima...
E Rim e Bexiga, como meridianos do movimento ÁGUA.
Assim como as águas se adaptam ao meio e buscam aprofundar, assim estes
meridianos lidam com aquilo que nos é de importância vital, tal como medo,
sobrevivência, sexo...
Atentem que os nomes dos meridianos, em sua versão ocidental, correspondem aos
nomes de certos órgãos e vísceras. Mas, a verdade é que não correspondem
APENAS a estes órgãos, mas sim, a inúmeras funções que a ciência jamais atribuiria
a estas "partes".
Por exemplo: a raiva, na visão dos 5 movimentos, tem relação com o meridiano de
fígado... Mas, certamente que a ciência jamais vai associar raiva com o órgão
fígado...
Felizmente, não temos que dar satisfações aos cientistas e podemos nos valer de
mais de 5 mil anos de tradições...
Mas, em termos PRÁTICOS, como saber quais meridianos estão carentes de
equilíbrio ?
Bom, como somos Terapeutas Holísticos, JAMAIS nos valeremos de "tabelinhas
doenças-pontos-de-acupuntura"...
Isso é coisa de médico... Os médicos é que precisam fazer exames de laboratórios,
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descobrir qual a doença e seguir uma tabelinha de pontos, da mesma forma que
seguem tabelas de correlação medicamento-doença...
Aliás, sempre é bom frizar: pela LEI, doença é monopólio médico...
Por isso que nós, TERAPEUTAS HOLÍSTICOS, tratamos das PESSOAS (jamais de
"doenças"...) e de seus desequilíbrios "energéticos"...
COMO saber qual(is) meridiano(s) precisa(m) de tratamento ?
Muito simples: basta "perguntar" aos próprios meridianos !
E para fazer isto, basta tocar em determinados pontos, os chamos PONTOS DE
ALARME, e saber do cliente se os mesmos estão (ou não...) doloridos ao toque...
Claro, todo ponto de alarme é relativamente dolorido... Mas, na prática, notarão 1
ou 2 que estarão MUITO sensíveis...
Ou seja, como trabalharemos com 12 meridianos, teremos 12 pontos de alarme a
tocar, durante a avaliação...
Acreditem, quando tiverem prática, esse é um procedimento de 1 a 2 minutos...
Uma vez detectado QUAL o ponto de alarme mais sensível, trabalharemos em seu
meridiano correspondente...
Para tanto, temos que localizar em seu trajeto, qual o ponto que está aberto a
receber estímulos...
E, para sabermos isso, bastará tocarmos por seu trajeto, até detectarmos com o
ponto que estiver mais sensível ao toque...
Ou seja, de novo, "perguntamos" ao meridiano...
Uma vez localizado (são bi-laterais, um de cada lado do corpo, simetricamente...),
basta estimular por cerca de 1 minuto...
Para estimular, pode-se fazer uso do toque (apertar com os polegares e circular
sobre o ponto...), pode-se aplicar agulhas, imãs, cores, enfim, uma infinidade de
estímulos possíveis, todos igualmente eficientes.
Uma vez feito o estímulo, basta voltar a tocar no ponto de alarme correspondente e
terão uma "surpresa": ele não está mais sensível ao toque !!
Ou, se ainda estiver, é muito pouco...
Pode-se "reforçar" a aplicação, atuando agora no meridianos que estava em "2o
lugar" em sensibilidade ao toque em seu ponto de alarme...
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Ou seja, da mesma forma: toque pelo trajeto do meridiano, até localizar um ponto
sensível, que será justamente o que necessita de estimulação.
E pode voltar a conferir nos pontos de alarme que estarão todos "normais", sem a
sensibilidade de antes em relação ao toque !
Ou seja, esse método substitui tanto a pulsologia chinesa (que só seria necessária
se você fosse tratar o imperador, pois este não pode ser tocado...) e também
elimina a necessidade de "tabelinhas de pontos"...
E nem terão que trabalhar em muitas regiões: os pontos de alarme, ficam todos na
parte frontal do corpo... E os pontos dos 5 movimentos, estão localizados entre os
dedos das mãos até o cotovelo, e dos dedos dos pés, até o joelhos...
Como puderam observar, os pontos de alarme tendem a ser sobre os órgãos dos
quais recebem o nome ocidental...
É o caso do estômago, baço-pâncreas, fígado, rim, intestinos grosso e delgado...
O QUANTO de pressão aplicar para testar seu grau de sensibilidade, aí é questão de
prática...
Há clientes que um toque muito leve já basta para conseguir testar os pontos...
Outros, necessitam de maior pressão, pois tem menor sensibilidade...
Na verdade, os colegas terão que praticar bastante... Essa é a única forma de
aprenderem de verdade...
Recapitulando: iremos tocar os pontos de alarme e perguntar ao cliente qual(is)
está(ão) mais sensível(is).
Sugiro, por uma questão de praticidade, que testem "de cima para baixo"...
Ou seja: pontos de alarme dos meridianos do Pulmão, Vesícula Biliar, Coração,
Fígado, Baço-Pâncreas, Rins, Estômago, Intestino Grosso, Triplo Aquecedor,
Intestino Delgado, Bexiga e Circulação e Sexo..
Uma vez detectado QUAL o ponto de alarme mais sensível, irão (bilateralmente...)
pesquisar pelo toque, o caminho do meridiano correspondente.
Basta seguir pelos trajetos dos 5 movimentos chineses, ou seja, será dos dedos em
direção ao cotovelo (se for meridianos que passam pelos braços...), ou até os
joelhos (se forem meridianos que passam pelas pernas...).
Uma vez detectado, pelo toque, qual o ponto mais sensível no trajeto do meridiano,
bastará estimulá-lo, por exemplo, tocando com a ponta do polegar
(simultaneamente, pois são 2 pontos simétricos, bi-laterais...). Estimulem os pontos,
quer seja com os dedos, ou com agulhas, ou com imãs, ou com cores, ou com
diapasões, ou com cristais, etc, etc,... durante cerca de 1 minuto e voltem a testar o
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mesmo ponto de alarme correspondente.
Via de regra, 1 minuto basta para equilibrar, o que pode ser constatado voltando a
tocar no ponto de alarme correspondente, que estará agora, sem a mesma
sensibilidade (dor...) quando tocado.
Caso ainda persista a sensação dolorosa no ponto de alarme, repita a operação
também no trajeto do meridiano "2o colocado", quanto à dor no ponto de alarme...
Caso ele não esteja mais dolorido, a aplicação já pode considerar-se encerrada.
Caso ainda esteja, repita a mesma operação, ou, passe para o "2o colocado" dentre
os meridianos cujos pontos de alarme correspondente estavam mais sensíveis ao
toque.
Resultados

Comparativamente às correntes teóricas que baseiam-se em tabelas préconcebidas que relacionam sintomas a pontos específicos para estimular, a
Holopuntura mostrou-se muito mais dinâmica e adaptável a cada Cliente e de
resultados bastante eficientes, especialmente no tocante à ampliação da autoconsciência. Do ponto de vista legal, a Holopuntura igualmente mostrou-se mais
adequada, justamente por possibilitar ao terapeuta Holístico trabalhar com
Acupuntura e Reflexoterapias em formato absolutamente diferente da aobordagem
praticada pela classe médica, evitando-se, assim, polêmicas judiciais.
Discussão
A Holopuntura beneficia o Cliente com perceptíveis resultados. E igualmente
privilegia o Terapeuta Holístico que a ela se dedica, graças à eliminação da artificial
e desnecessária complexidade que vem sendo impingida atualmente às técnicas,
resgatando a simplicidade e naturalidade de suas essências fundamentais.
Como podem notar, com a Holopuntura, caso estivéssemos trabalhando com
agulhas, bastaria 2 agulhas (1 ponto de cada lado do corpo...), ou, quanto muito, 4
agulhas ( 2 pontos, que como são bilaterais, traduzem-se em 2 pontos de cada lado,
totalizando, 4...)
Esse festival moderno atual de transformar os clientes em "alfineteiros", enfiando
um monte de agulhas, com toda a sinceridade, é absolutamente desnecessário...
Usam muitas agulhas, pois não tem a técnica de "perguntar" aos pontos de
alarme... Como não fazem isso, acabam "somando" um monte de "tabelinhas de
pontos", resultando em um MONTÃO de agulhadas...
Se bem feito, até dá resultado... Só que podemos trabalhar de forma MUITO mais
sutil, como esta que estamos propondo aqui, na Holopuntura.
Eu trabalho faz mais de 20 anos assim e garanto que funciona bem.
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Contudo, jamais acreditem em mim, pois o certo é que VOCÊS MESMOS TESTEM e
tirem suas próprias conclusões...
Recordando: a técnica que acabaram de ver, simplesmente elimina aquela história
de "tabelinha de sintomas X pontos pré-definidos".
Ao invez de ficarmos "adivinhando" onde estão os desequlíbrios simplesmente nos
baseando em tabelas de sintomas, nós vamos, LITERALMENTE, colocar a mão na
massa.
Com a ponta dos dedos, tocaremos cada um dos pontos de alarme demonstrados.
À semelhança do que observamos via reflexoterapia auricular, notaremos poucos
desequilíbrios.
Comumente, nosso cliente relatará cerca de 2 ou 3 pontos de alarme sensíveis ao
toque.
Nos ocuparemos, primeiramente, daquele meridiano cujo ponto de alarme tenha
sido o de maior sensibilidade (dolorido).
Seguiremos seu trajeto, também com os dedos, mas somente no trecho relativo aos
5 Movimentos Chineses.
E, novamente, perguntaremos ao cliente para que nos avise qual é o "ponto" mais
sensível ao toque.
Obs: estes pontos são BILATERAIS, ou seja, são em pares, estando um de cada lado
do corpo, simetricamente...
Justamente nestes é que nos ateremos, estimulando-os, bilateralmente, por cerca
de um minuto.
Isso pode ser feito com o próprio toque/pressão da ponta dos dedos, ou, aplicandose outras formas de estímulos, desde agulhas (acupuntura), até cores
(cromopuntura), imãs (magnetoterapia), etc, etc.
Uma vez terminado o estímulo, volte a testar o ponto de alarme respectivo e notará
que a sensibilidade ao toque sumiu... Ou diminuiu muito !
Caso ainda persista, parta para o "2o colocado" de sua lista de pontos de alarme
sensíveis, pesquisando em seu meridiano respectivo e estimulando o ponto que
detectar mais sensível.
Volte a testar os pontos de alarme e notará que a sensibilidade exarcebada de
antes, não mais existe.
Pronto ! Uma bem sucedida estimulação terapêutica.
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Terapias Tradicionais Milenares
Nas reflexoterapias, não há pontos pré-existentes... Os mapas apontam para zonas,
regiões, que estatisticamente, são associadas a centros de energia e/ou caminhos
de energia (meridianos).
Os pontos só surgem SE e somente se, estiverem espelhando um desequilíbrio.
Desta forma, a escolha dos pontos a serem estimulados, jamais se dá simplesmente
pelos sintomas descritos pelo cliente, mas sim, pela reação dos pontos à pulsologia
de Nogier e/ou sensibilidade (dolorida...) ao toque do TH...
Tudo bem que a Holopuntura também dedica parte de suas variantes aos pontos
"fixos" e pré-existentes espalhados pelo corpo,seguindo as tradições milenares
chinesas quanto aos meridianos.
Ainda assim, atentem que a técnica foi revisitada e ganhou muito mais dinamismo
e, ao mesmo tempo, simplicidade.
Afinal, ao invés de nos prendermos a "tabelinhas", literalmente o Cliente é quem
nos dirá quais pontos denotam desequilíbrio, de acordo com a sensibilidade destes
ao toque, nos chamados pontos de alarme.
Isto feito, novamente o Cliente é quem nos dirá quais pontos estimular, de acordo
com a sensibilidade ao toque do TH, que tateia o caminho dos 5 Movimentos, sobre
o meridiano que corresponde ao ponto de alarme que refletiu desequilíbrio.
Conclusões
A Holopuntura possibilita ao Terapeuta Holístico trabalhar resgatando a
simplicidade original das técnicas milenares da Terapia Tradicional Chinesa
(Acupuntura) e das Reflexoterapias (Auriculoterapia inclusa). O enfoque através dos
Cinco Movimentos Chineses e a detecção dos desequilíbrios e respectivas microregiões a serem estimuladas, graças à reação ao toque e/ou à Pulsologia de Nogier,
torna a terapêutica muito mais dinâmica e perfeitamente adaptável a cada
atendimento. A isso se soma a grande vantagem de que esta abordagem está em
total conformidade à legislação brasileira e às NTSV – Normas Técnicas Setoriais
Voluntárias da Terapia Holística.
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