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 A senhora IYS – 50 anos – Veio ao meu consultório em fevereiro deste 
ano (2010) para tratar tosse crônica seca geralmente acompanhada de 
náuseas e vômitos. Dores articulares dos dedos das mãos, punhos, 
cotovelos, joelhos e dores plantares em ambos os pés. E também apresentava 
um quadro clinico de Psoríase, foi tratada com as técnicas de Body Talk e o 
resultado mostrado pela seqüencia das fotos 1 e 2, intervalo de 2 meses entre 
elas.  
  
 Foi portadora de psoríase durante últimos 15 anos, apesar de todas as 
tentativas de tratamento não obteve resultado positivo.  
 
 As fotos 3 (24/2/2010) e 4 (26/04/2010) mostram o resultado do flanco 
esquerdo. As fotos 5 (24/2/2010) e 6 (26/04/2010) mostram o resultado do 
flanco direito antes e depois do tratamento.  
 
 O tratamento foi feito com técnicas de Body Talk (BT) Systems, sem uso 
de medicamentos. 

 
Londrina (PR), 06/05/2010 
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Psoríase - Emoção à flor da pele 

 
 A psoríase é considerada uma doença psicossomática que não tem 
cura. As fotos feitas antes e depois do  tratamento (Body Talk System) mostra 
que existe luz no fim do túnel, a cura. Se a cura é para todos, não sei.  
 
 As lesões são placas esbranquiçadas, variáveis em tamanho e 
localização. Cada paciente tem seu padrão de lesões e distribuição pelo corpo. 
É comum o afetado usar mangas compridas na tentativa de esconder suas 
“vergonhas”. Afeta 1,5% da população mundial. 
 
 A psoríase pode ser apresentar de várias formas e com diferentes níveis 
de gravidade. Pode atingir a pele em grau mínimo bem como, nos casos 
graves, afetar toda a pele, incluído mãos e pés. 
 

Meu primeiro tratamento - surpresa 
 
 Tratei de uma senhora que tinha coceira generalizada que apesar de 
estar tomando Prednisona 100 mg/dia e Hidroxizina 100 mg/dia a 3 meses a 
coceira não regredia.   
 Ao fazer o exame físico percebi que tinha lesões características de 
psoríase, medindo 2-3 cm de diâmetro, localizadas no alto do peito e costa, 
nos braços e nas coxas. Algumas lesões pequenas nas pálpebras que 
machucavam seus olhos. 
 Conversando com ela descobri que era muito raivosa e nervosa. Na 
época (15 anos atrás), usei técnicas de Programação NeuroLinguística (PNL) 
para resolver a raiva e o nervosismo dela. A primeira emoção resolvida foi 
nervosismo e ela me disse que a coceira tinha reduzido a metade. Na sessão 
seguinte foi resolvida a raiva generalizada e a coceira cessou por completo. A 
partir daí gradativamente fui retirando a medicação e ela permanecia 
assintomática.  
 
 Após 30 dias, numa consulta de rotina avaliei sua pele. As lesões da 
psoríase dos braços, das pernas e do tronco tinham quase desaparecido – 
melhorou 80%. Durante 5 anos a acompanhei, neste período sua pele 
permanecia normal. Tratei outros pacientes com resultado semelhante. 

 
IMPORTANTE 

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 
 

As informações disponíveis no site www.pnl-uptime.med.br possui caráter informativo e educativo. 
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