
Iridologia – Os olhos como espelhos da alma 
 
 A Iridologia é a ciência que traça o perfil de um indivíduo através da observação da 
íris (parte colorida do olho). É o estudo de condições de saúde e fraquezas inatas bem 
como de inflamações existentes (localização e estágios em que se encontram) e o 
acúmulo de toxinas nos tecidos do organismo. 
  

Sabe-se que desde a Antigüidade já se acreditava que os olhos poderiam revelar 
informações sobre o estado físico do indivíduo. Hoje sabemos ainda mais. Sabemos que 
os olhos revelam também o estado mental e emocional. A Iridologia surgiu como ciência 
em meados do século XIX e foi aperfeiçoada  mais tarde por Bernard Jensen. 
Atualmente, grandes avanços podem ser observados nesta área.  
 
 Na íris existem mais de 500 mil filamentos, que estão localizados na camada 
vascular e são controlados pelos filamentos nervosos. Estes filamentos, ao interligarem o 
tálamo óptico e a medula espinhal – que é o principal eixo neurológico do corpo humano 
– recebem as mensagens enviadas, de forma que a íris, através dos sinais se transforma 
numa tela de projeção do organismo físico-biológico, psíquico e mental, um micro-
sistema da personalidade.  
 
 A Iridologia permite avaliar, através da estrutura e pigmentação das fibras da íris, 
tanto a saúde física do corpo quanto as influências psíquicas e emocionais que afetam o 
ser humano, possibilitando a identificação das causas básicas dos desequilíbrios 
observados. 
 
 Desta forma, faz-se uma avaliação diferenciada e personalizada a fim de identificar 
e tratar as raízes as raízes dos problemas nos seus diversos níveis e aspectos, de modo 
ágil e objetivo, formulando um programa específico com as modalidades terapêuticas 
necessárias e um programa completo de saúde que seja apropriado a cada organismo. 
 
 A Iridologia é uma ciência conhecida mundialmente e está disponível em várias 
cidades brasileiras.  
 
 

Nesta foto pode-se perceber a presença de um 
anel leitoso ao redor da íris, indicando altos níveis 
de colesterol. 
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