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Este texto foi escrito para todos os profissionais que utilizam a Calatonia em 
sua prática clínica, com o objetivo de ampliar a consciência sobre seus efeitos, 
facilitando o reconhecimento das reverberações que este método pode trazer. 
A Calatonia e os toques sutis têm sido bastante descritos, e muitos profissionais 
têm associado a essas técnicas os meridianos chineses ou os nadis indianos. 

A prática da Calatonia tem sido utilizada no Brasil há mais de 60 anos, como 
auxiliar das possibilidades de Integração Psicofísica, desde sua introdução no 
Brasil, por Pethö SANDOR, como prática coadjuvante em vários processos de 
restauração do equilíbrio (SANDOR, 1984); sendo ensinada em muitos cursos 
de várias profissões, necessitando de formação específica para sua utilização. 
(FARAH, 2008). 

A Calatonia é realizada em ambiente adequado, por aproximadamente 20 
minutos para que ocorra a circulação da energia ao redor do corpo. O paciente 
deve estar deitado confortavelmente, com roupas desapertadas e aquecido. 
Solicita-se ao paciente que esvazie a mente e preste atenção à sua respiração, 
ou no lugar onde está sendo tocado e observe as reações. Ao relaxar, a formação 
reticular no tronco cerebral, ligada à percepção, permite a emergência de conte-
údos psíquicos arcaicos, reprimidos, ignorados, doloridos, agradáveis, prazerosos, 
com possibilidades criativas. O paciente pode, então, entrar em contato com os 
conteúdos inconscientes da sua vida psíquica (SANDOR, 1984), integrando-os à 
sua psique, através do seu processo de individuação, como C.G. Jung formula e 
descreve na sua teoria de Psicologia Profunda. (JUNG, 1984). 

Durante a Calatonia o paciente pode se desligar de uma percepção conscien-
te e dormir, o que na realidade é apenas um desligamento ou estado alterado 
de consciência, ou inconsciência. O terapeuta continuará realizando os toques e 
observando, podendo surgir respostas neurovegetativas, fasciculações, movimen-
tações musculares pequenas e/ou intensas, coceiras na pele etc. (SANDOR, 1984).

Os toques são sutis e monótonos de 1 a 3 minutos (cada toque), como se 
estivesse segurando uma bolha de sabão (DELMANTO, 1997). Ao longo de várias 
sessões o paciente pode ser capaz de liberar tensões profundas, assim como os 
significados relacionados com a palavra grega khalaó, verbo que indica “rela-
xação” e “alimentação”, significa também “deixar ir”, como se “desamarrasse as 
tampas de um odre”, “abrisse uma porta”, “perdoasse aos pais”, “afastasse do 
estado de ira, fúria, violência” (SANDOR, 1984). 

De modo geral, não se conversa durante os toques da Calatonia, apenas ao 
seu término, solicitando que o paciente se espreguice calmamente, respire fundo 
e sente lentamente. O terapeuta pergunta, então, se há alguma observação que 
gostaria de fazer. Isto facilita tanto dar tempo para o paciente voltar do relaxa-
mento como para que vá treinando a auto-observação dos processos interiores, 
fundamental no autoconhecimento. No processo de individuação é importante 

Figura 1.
Pethö Sandor, publicação do CID. 
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a expansão da consciência, para que os conteúdos que emerjam naturalmente 
sejam integrados à totalidade psíquica (SANDOR, 1984). 

Por outro lado, a mente do terapeuta precisa estar vazia, evitando interferir, 
tanto quanto possível, no campo da energia psíquica do paciente. Observando 
suas eventuais reações numa atitude de receptividade e aceitação, sem críticas, 
sem finalidades para o paciente. O terapeuta será coadjuvante e facilitador do 
processo de integração do paciente, fazendo a ponte entre o consciente e o 
inconsciente, como um psicopompo, enquanto o paciente não estiver apto a 
fazê-lo, como Jung formula na sua teoria simbólica (JUNG, 1957/1987).

 É necessário que o terapeuta se ligue a um terceiro ponto (MACHADO, 1994), entre 
o paciente e ele mesmo (terapeuta), para que nesta triangulação a energia psíquica 
de ambos possa fluir sem impedimentos, e a conexão cósmica ocorra naturalmente. 

O terapeuta necessita apenas estar vazio, cheio de luz ou de energia de cura, 
ou do desejo de ajudar as pessoas, mas até este desejo pode ser desapegado. É 
necessário cultivar a humildade, a compaixão, a intenção correta e a proporção 
adequada. Deixando de lado querer que o paciente faça isto ou aquilo dentro 
da expectativa do terapeuta, para que efetivamente possa ocorrer o processo de 
cura e integração psicofísica e espiritual. O terapeuta é transparente, não como 
sendo invisível, mas como um diamante, que reflete a luz.

A Calatonia leva o paciente a integrar os três níveis do ser humano: físico, 
psíquico e espiritual. Não há vida humana sem estes três níveis, que é a maneira 
mais sintética de nomear a Natureza Humana. 

A observação dos pacientes durante a Calatonia tem sido bastante interes-
sante, parecendo continuar uma conversa com linguagem não verbal. Podemos 
então reconhecer quais meridianos estão sendo mobilizados. 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é milenar, tendo registros da sua exis-
tência há mais de 10.000 anos (BING, 618/2001), compreendendo a totalidade da 
vida do ser humano integrado ao seu meio circundante até o infinito cósmico. A 
MTC cuida da saúde, preventivamente, através de exercícios, meditação, alimen-
tação e atitude de acordo com as Virtudes taoistas. 

A obra “Nei Jing Huang Dì” (O Livro de Medicina Interna do Imperador 
Amarelo) (BING, 618/2001) é um texto fundamental para ser lido, e digerido, 
por qualquer pessoa que deseje ser acupunturista. Aí estão colocados os funda-
mentos das teorias básicas da MTC: a do Yin e o Yang, dos cinco movimentos ou 
elementos (madeira, fogo, terra, metal e água), o ciclo de geração (mãe-filho) e 
o ciclo de contenção (restrição e destruição), dos órgãos e vísceras (zang-fu), dos 
meridianos e colaterais, da energia vital e do sangue (qi e xué); etiologia, patolo-
gia, métodos de diagnóstico e diferenciação de síndromes, bem como o conhe-
cimento básico referente aos pontos de acupuntura e os métodos das agulhas e 
moxabustão. (FUNDAMENTOS, 1964/1995). Portanto, a visão e a conduta de um 
acupunturista são complexas, sistêmicas, envolvem muitos aspectos observáveis 
e muitos aspectos sutis e invisíveis aos olhos sem treinamento. Nitidamente 
diferente da visão da Medicina Ocidental, mas com a qual a MTC tem dialogado 
e se aproximado. Muitas pesquisas na China e fora da China são realizadas há 
décadas, acrescentando técnicas e descobertas (A Anestesia pela Acupuntura, 
1972). Isto evoluiu e são muitos os estudos publicados dentro e fora da China. 

Os meridianos chineses são canais de energia, de Qi (Chi), sendo os acupontos 
pequenos núcleos de energia que podem estar fluindo, o que significa saúde. 
Se estiverem estagnados, com muita energia ou com depleção de energia, falta, 
poderão estar indicando os níveis de doença. E são esses pontos que são tra-
balhados tanto com as agulhas, moxa, sangrias e ventosas e outros materiais, 
como gengibre, sal, como pela massagem ou toques sutis, pontos que podem 
ser ativados e reequilibrados. (FUNDAMENTOS, 1964/1995). Esses pontos traba-
lhados estão relacionados entre si de maneira sistêmica. Não se pode trabalhar 
de um lado sem afetar o outro. Se houver um trabalho nas costas com certeza 
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afetará a frente. Se houver tratamento na parte de cima do corpo, a parte de 
baixo melhorará e vice-versa. Um remédio fitoterápico para o interior do corpo 
terá um efeito visto como certo brilho na face, por exemplo. A inserção de 
agulhas mais superficialmente e nas pontas dos dedos, afeta o Sistema Nervoso 
Central com muita facilidade.  Mas, de modo geral, são necessários 28’ e 44’’ 
para que a energia dê a volta inteira no corpo, após a inserção das agulhas, para 
a tonificação. Para o excesso há outras técnicas, contando as respirações, por 
exemplo. E, preferencialmente, se aplica a Acupuntura com o paciente deitado, 
pela possibilidade de baixar a pressão arterial (LIU, 2011).

Os canais de energia são 12 pares, 6 nas mãos e seis nos pés, mais dois canais 
centrais. E esses dois, junto com mais seis trajetos de energia que se utilizam dos 
pontos dos meridianos ordinários, portanto oito, são nomeados como vasos mara-
vilhosos. As pesquisas aprofundam e descobrem muitos pontos extras. (LIU, 2011).

Se o acupunturista não se equilibra e não está harmonizado e confortável 
para a consulta, o paciente pode não apresentar uma melhora significativa. 
As práticas de exercícios de Chi Kung, Tai Chi Chuan, meditação ajudam neste 
equilíbrio. (LIU, 2011). Por exemplo, “a Espada Tai Chi apresenta o simbolismo da 
espada ligado ao poder, à diferenciação, ao desenvolvimento da consciência e à 
luta interna por transformação e iluminação” (Hermes, nº 16, 2011).

A acupuntura e os métodos da MTC são muito eficientes, com precisão e 
rapidez, com muito poucos efeitos colaterais. Mantêm o equilíbrio e estado de 
saúde com acupuntura, moxabustão, auriculoterapia, ventosas, sangrias, Kua 
Sa, fitoterapia, alimentação, meditação, Tui Na que são as massagens regulares 
e exercícios, como Chi Kong, Tai Chi Chuan (LURICO et alii, Hermes nº18, 2013), 
Ba Duan Jin etc. A Acupuntura realiza intervenções com as agulhas que podem 
curar definitivamente ou matar. Obviamente, estamos falando de inserções de 
agulhas feita por especialistas.  

Por conta das semelhanças entre as duas técnicas, vamos fazer uma possível 
relação da Calatonia com os canais de energia chamados de meridianos chineses, 
utilizados como base dos canais e colaterais da Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC, BING, 618/2001). 

Serão analisados os meridianos das mãos e dos pés pelo fato da Calatonia 
ser realizada pelos dedos das mãos do terapeuta, tocando os dedos dos pés do 
paciente, e outros pontos específicos. Os toques sutis da Calatonia tocam inú-
meros pontos de acupuntura, ordinários e extraordinários. Há também a varia-
ção da Calatonia nas mãos do paciente. 

Para se ter uma pequena idéia da relação entre a Calatonia e a MTC, a MTC 
reconheceu a energia que flui pelos meridianos, chamada Chi (Qi), flui em tudo 
que nos rodeia e pelo Universo. Essa energia troca seu fluxo de um para o outro 
meridiano em determinados pontos: nos pontos de conexão e também nas pon-
tas dos dedos (LIU, 2011). 

A Calatonia utiliza os toques sutis e monótonos, com a ponta dos dedos, 
onde se capta energia do mundo e se emite também. Principalmente pelas pon-
tas dos dedos é que se troca energia com o mundo exterior e entre os meridianos 
(LIU, 2011).  No caso da Calatonia, são toques suaves e sutis.

A seguir relacionamos os diversos toques sutis da Calatonia com os meridia-
nos da Acupuntura:

PrIMEIro ToquE   
O meridiano do Pulmão (Figuras 2 e 3) vai estar em quase todos os outros 

toques da Calatonia por ser o dedo complementar. “Se o polegar não quiser, 
nenhum dedo poderá querer”, no sentido da preensão que a mão humana pode 
ter. Segurar como se fosse uma “bolha de sabão” precisa, necessariamente, do 
polegar (DELMANTO, 1994). 
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O meridiano do Pulmão inicia-se na região toráxica e vai até a ponta do 
polegar, passando pela região anterior e radial do braço. São algumas das indi-
cações: problemas na região do peito, asma, bronquite, tosse e pele. Angústia, 
calor nas palmas; muita ou pouca urina, dor na face radial do braço e dor de 
garganta. O último acuponto é utilizado para asma, bronquite, tosse, gripe, 
coma, perda de consciência e transtornos mentais. 

Muitos acupontos têm este efeito duplo, servem para aumentar ou diminuir, 
tonificar ou sedar. Depende como se insere a agulha, como gira, como aprofunda 
e superficializa ou outras manobras com as agulhas; também depende da sere-
nidade do acupuntor.

A Calatonia, para ser eficiente, também depende da tranquilidade que o 
terapeuta tem ao realizar os toques sutis. 

O 1º toque no pé não tem um meridiano específico, mas ligações secundárias 
com outros meridianos dos pés.

O meridiano do Pericárdio (Figura 4) começa ao lado dos mamilos e vai até 
a ponta do dedo médio da mão. E tem um canal de ligação com o coração e os 
três aquecedores.

Promove relaxamento, no caso da tensão, insônia, superexcitação, excessos 
de pensamentos, repetições etc. Dor no peito, dor no coração, palpitação, ansie-
dade, histeria, epilepsia, gastralgia, soluço, vômito, febre, icterícia, dor no braço.

O acuponto PC4, acalma o coração, interrompe a dor, abre o tórax, regulari-
za e esfria o sangue, fortalece a mente.  É indicado para transtornos mentais, 
epilepsia na crise, entre outras indicações mais. O acuponto PC5, entre outros 
sintomas e problemas, é indicado para depressão e ansiedade, distúrbios men-
tais, irritabilidade, epilepsia. O acuponto PC7, na prega do punho, acalma a 
mente, elimina o calor.  É indicado para insônia, ansiedade, depressão, opres-
são no peito, palpitação, dor no coração, dermatite na palma, artrite no punho, 
gastralgia, vômito, transtornos mentais, epilepsia.  

Analisando do ponto de vista psicossomático, observamos várias relações 
dos pulmões e da pele, com o que a Calatonia trabalha fundamentalmente, 
pelos toques sutis na pele, em determinados pontos, observando o pulsar da 
fáscia dos músculos, dos dedos, dos membros e o corpo inteiro. E observando as 
respirações, inclusive na descompressão fracionada, como também as grandes 
respirações denotando as comutações neurovegetativas pelas decussações cere-
brais (cruzamentos dos feixes nervosos quando trocam de lado, nos hemisférios 
cerebrais), que levam ao relaxamento psicofísico (SANDOR, 1984). 

Figura 4.
Meridiano do Pericárdio. 

Figura 3.
Meridiano do Pulmão.

Figura 2.
Polegar e médio, no 3º artelho.



SEgundo ToquE

O meridiano do estômago (Figuras 5 e 6) inicia-se nos olhos e vai até o 
segundo artelho; este meridiano cuida de problemas com a digestão, dores de 
cabeça e vários outros problemas como zumbidos, trigeminalgia, artrite tempo-
ro-mandibular, paralisia facial, bruxismo, tiques, nódulos nos seios, amamen-
tação, gastralgias, úlceras, anorexia, problemas gastrointestinais, urogenitais, 
prolapso de útero, paralisias dos membros inferiores, dores nos joelhos, paralisia 
facial, epilepsia, rinite, mastite, transtornos mentais, faringite e fortalecimento 
geral. Apoplexia, apendicite. Inflamações agudas, gengivites, amidalites, hepa-
tite, excesso de sonhos, comportamento maníaco (aliado a muito fogo do F); 
sensação de frio nos pés. Cuida do excesso de pensamentos, que pode favorecer 
o adoecimento.            

  O meridiano do Intestino Grosso (Figura 7) começa no indicador e percorre 
a mão e o braço, por fora e subindo pelo pescoço, termina ao lado do nariz. É 
indicado para asma, amidalite, coma, dor de garganta, dor de dente, perda de 
consciência, transtornos mentais, paralisia facial e problemas no rosto, rinite, 
sinusite, problemas no braço, diarreias, problemas no ombro, pleurite, dor de 
cotovelo, hemiplegia, tendinite, capsulite, furunculose, distúrbios olfativos e 
nasais, estética facial e outros problemas. Bastante utilizado em várias síndro-
mes, complementando tratamentos.

A relação entre esses dois meridianos é interessante, terra (Estômago) e metal 
(Intestino Grosso) são a mãe e o filho, na relação entre os cinco movimentos, ou 
cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água). 

O segundo artelho é o dedo da coluna vertebral para Sandor, o eixo do pé. 
Em chinês, o nome desses dois meridianos é Yang Míng do pé e da mão, res-

pectivamente, a luz Yang. Intercomunicam-se no rosto. Têm relação com pontos 
importantes de recepção, transformação de energia e cura, separando o límpido 
do túrbido, para regular a energia de todos os meridianos e para os órgãos e 
vísceras se harmonizarem. 

Durante a Calatonia observamos movimentações abdominais, geralmente 
na primeira vez para o paciente, um susto, algo inesperado; para o terapeuta, 
alguns barulhos são sinais de relaxamento. 

TErCEIro ToquE                                
O meridiano da Vesícula Biliar (Figuras 8 e 9) é ligado à Madeira, enraiza-

mento e expansão. Muito importante no tratamento dos problemas emocionais. 
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Figura 7.
Meridiano do Intestino Grosso.

Figura 5.
Meridiano do Estômago.
Figura 6.
Polegar, indicador e 2º artelho.

Figura 5.
Meridiano do Estômago.
Figura 6.
Polegar, indicador e 2º artelho.
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Tratamento para depressão, pois quem não quer viver não tem coragem. Outros 
acupontos são também indicados. Cuida de síndrome de pânico, também com 
um conjunto de pontos de vários meridianos.

A manifestação exterior do Fígado e da Vesícula Biliar são os olhos. É aí que 
este meridiano (VB) se inicia, no canto externo do olho, caminha lateralmente 
ao longo do corpo e termina ao lado da unha do 4º artelho. Portanto, também 
é indicado para qualquer problema nos olhos, dor de cabeça, paralisia facial, 
problemas de audição, dor de dente, enxaqueca, tontura, dor na nuca, limpa o 
cérebro, insônia, apoplexia, epilepsia, pressão alta, resfriado, sinusite, linfatite, 
derrame. Hepatite, icterícia e cálculo de VB; dor ciática e lombossacral, hemi-
plegia, urticária, coceira na pele. Artrite, tratamento de leucemia, esclerose 
múltipla; enurese, dor e edema nos pés, tendência ao sonho. Há várias outras 
indicações para outros problemas ligados ao meridiano da VB. 

O acuponto VB21 é utilizado para relaxar os tendões, promove o parto e a lactação.
O acuponto VB34 cuida de todos os tendões do corpo. 
O sentimento ligado à madeira (VB e F) é o de raiva, mas a Virtude a ser 

desenvolvida é a compaixão. Quando aquela emoção não é controlada pode 
“inflamar-se” e, como labaredas, sobe. É o chamado “fogo do Fígado” que sobe 
e deixa os “olhos vermelhos de raiva”.

O meridiano do Triplo Aquecedor - TA (Figura 10), como o nome já diz, regula 
a distribuição energética e a circulação sanguínea por todo o corpo através de 
três aquecedores: superior, médio e inferior, considerando-se o tronco do corpo 
humano. Inicia ao lado da unha do quarto dedo da mão, e corre pelas costas da 
mão, braço, ombro e termina na ponta externa da sobrancelha. Dentre as várias 
indicações revigora o sangue, interrompe convulsões e restaura a consciência. 
É também indicado para dor de cabeça, dor e edema na garganta, zumbido, 
pterígio, úlcera na língua, coma, apoplexia, conjuntivite, rigidez da língua, 
enfermidades febris e irritabilidade. Zumbido, problemas no punho e no braço, 
ombro, bursite, tendinite, paralisia facial causada por invasão de Vento no rosto, 
cansaço, enxaqueca.

Estes dois meridianos têm uma relação mãe-filho novamente, a madeira cria 
fogo. Intercomunicam-se nas orelhas e nos cantos dos olhos. No ciclo circadiano, 
TA entrega o comando, como o oficial da energia do corpo, para a VB. 

Os toques sutis envolvendo as órbitas oculares com as conchas das palmas 
das mãos são relaxantes também. O décimo toque da Calatonia, o de sustentar 
a cabeça, envolve a contraparte desta área.

Figura 10.
Meridiano do Triplo Aquecedor.

Figura 8.
Meridiano da Vesícula Biliar.
Figura 9.
Polegar, anular e 4º artelho.



quArTo ToquE

Este meridiano do Intestino Delgado - ID (Figura 11 e 12), tem uma ação 
para abrir orifícios, expelir o vento, promove a lactação. Inicia-se ao lado da 
unha do dedo mínimo, sobe pelo braço e termina ao lado da orelha. É indicado, 
entre outros problemas, para dor de cabeça, garganta, nuca e torcicolo; pterígio, 
surdez, mastite, mania, febre, malária, perda de consciência, apoplexia. Epilep-
sia, transpiração noturna, congestão dos olhos, dor e contratura do punho, 
cotovelo e ombro. Rigidez da língua, transtornos mentais, acalma a mente.

O acuponto ID3 está relacionado com o Vaso governador, Du Mai. O acupon-
to ID5 limpa a mente, remove as obstruções no meridiano e trata especialmente 
todos os problemas na articulação do punho. O acuponto ID6 é muito utilizado 
para aumentar a energia yang nos idosos, utilizando moxa. Porque o nosso corpo 
envelhece por falta do fogo de vida, por isso também tomar sol, o fogo externo. 

O Imperador, que é o coração, é o regente maior dentre os meridianos do Ser 
Humano (Figura 13). O coração está no centro, é autônomo e cuida de todos 
os órgãos e vísceras. Este meridiano começa embaixo da axila e vai até a unha 
do dedo mínimo. O sentimento ligado a ele é a Alegria, que em excesso pode 
causar problemas. A Virtude a ser desenvolvida é a cerimônia com respeito, a 
devoção. É o responsável pela Energia Psíquica. 

São indicações: dor no peito, nevralgia intercostal, dor no ombro e braço, 
dor de dentes, nuca, no hipocôndrio. depressão, insônia, tontura, preguiça, 
sudorese noturna, rouquidão súbita, angina pectoris, neurastenia, psiconeu-
rose, ansiedade, palpitação, irritabilidade, histeria, má memória, transtornos 
mentais, sensação de calor nas palmas das mãos. Apoplexia, coma, doenças 
febris, perda de consciência.  

O meridiano da Bexiga (Figura 14) tem a ver com o elemento água. É o mais 
longo do corpo e percorre as costas duas vezes. Inicia no canto interno do olho 
e termina ao lado da unha do 5º artelho. Relaciona-se com todos os órgãos e 
vísceras por acupontos específicos.

São indicações, entre várias outras: ilumina os olhos, dor de cabeça, ver-
tigem, conjuntivite, tiques palpebrais, transtornos mentais, dor no ombro e 
região dorsal, febre, rigidez na nuca. Gripe, tosse, bronquite, asma, sudorese 
noturna, dor cardíaca, sensação de sufocamento no tórax, ansiedade, esquizo-
frenia (yin ou yang), falta de memoria, irritabilidade, hemopatias (doenças do 
sangue), soluço, falta de apetite, náuseas, sonolência e falta de ânimo, histe-
ria, diabete, problemas hepáticos, linfoadenite, problemas nos órgãos genitais, 

Figura 13.
Meridiano do Coração.

Figura 14.
Meridiano da Bexiga.

Figura 11.
Meridiano do Intestino Delgado.
Figura 12.
Polegar, mínimo e quinto artelho.
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tumores, malária, anorexia, magreza, hepatite, cirrose, boca amarga, falta de 
apetite, gastralgias, diarreia crônica, nefrite, lombalgias, neurastenia, enurese, 
zumbido, surdez. Dor ciática, hérnia, cãibra, transtornos motores, síndromes 
dolorosas das articulações, paralisias dos membros, AVC, tensão muscular, pro-
blemas e inflamações urogenitais, hemorroidas, epilepsia, gota, problemas nas 
pernas, inchaço de tornozelos, dor e edema do calcanhar e pé.

O acuponto B67 é indicado para ajudar o feto a virar de cabeça para baixo. 
Caberia um estudo especial de cada meridiano e principalmente do meridia-

no da Bexiga, onde há pontos de assentimento de todos os outros meridianos, e 
onde há pontos de assentimento das várias almas. Muito interessante observar 
que aqui ocorre o equilíbrio entre fogo e água, na busca da harmonização des-
sas energias. O coração, fogo, conectando, no mesmo dedo mínimo, o Intestino 
Delgado que é do elemento fogo também, ambos tocando o meridiano da 
Bexiga, água.

Neste toque da Calatonia, muitas vezes, os pacientes dormem e as movimen-
tações que o pé faz é, às vezes, tão intensa que se afasta dos dedos do terapeuta. 
Parece que liberações de sentimentos mais profundos de medo (água) e enfren-
tamento (coragem, madeira mãe do fogo), ficam em camadas mais profundas do 
subconsciente. Estes “cochilos” são níveis mais profundos conectados, mas ainda 
difíceis de serem lembrados. 

quInTo ToquE

O meridiano do Fígado (Figuras 15 e 16) começa no lado lateral da unha do 
hálux, percorre o peito do pé, sobe pelas pernas, passa na região urogenital e 
termina na parte ventral do tórax. Como dissemos acima, desarmoniza-se com 
emoções descontroladas, que facilitam um excesso de yang, criando o fogo 
falso do fígado que subindo, cria vários problemas na parte superior do corpo.

 São indicações: dor de cabeça, problemas nos olhos, distensão e dor no hipo-
côndrio, magreza, opressão torácica, vômito, diarreia, lombalgia e dor no ventre 
na mulher. Micose na unha é fraqueza do Fígado. Hipertensão, derrame, hipo-
tensão. Sonhos agitados. restaura a consciência, transtorno mental, tontura, 
epilepsia, derrame, problemas geniturinário. Problemas no joelho. depressão.

O Meridiano do Baço-Pâncreas, BP (Figura 17), é do elemento terra, e inicia-
se no lado medial da unha do hálux. Sobe pelo lado medial da perna, passa pelo 
abdômen e termina abaixo da axila, entre o 6º e o 7º espaço intercostal. É indi-
cado para: distensão abdominal, gastroenterite, diarreia, menstruação irregular, 

Figura 15. 
Meridiano do Fígado. 
Figura 16. 
Todos os dedos da mão envolvendo 
o hálux

Figura 17.
Meridiano do Baço Pâncreas.
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insônia, distúrbio mental, sonolência, tendência ao sonho. Epilepsia. Falta de 
apetite, prolapso uterino e de bexiga, infertilidade, parto trabalhoso. Hemor-
ragias, problemas mentais. Em casos que a pessoa vê ou fala com espíritos: 
moxa em P11 e BP1. Os pontos do pulmão ativam a alma corpórea, protegendo 
a pessoa de invasões, além de tonificar a Justiça (Virtude do metal). Os pontos 
de BP tonificam o pensamento, deixando o pensamento da pessoa mais forte e 
também fortalecem a fé (sinceridade, como Virtude).

Aqui novamente a busca do equilíbrio, madeira [F] e terra [BP], uma equilibra 
a outra, como opostas. E todas as pontas dos dedos juntas, [P, IG - metal, e PC, TA, 
C, ID – fogo], sendo bastante intensa a energia que passa por aí, ajudam a esvaziar 
a mente. As pontas dos dedos dos pés têm a ver com a mente e seus distúrbios.

SExTo ToquE (r1)

É muito importante que os Rins estejam funcionando adequadamente (Figu-
ras 18 e 19). Eles que proveem todos os fluidos do corpo.  Nas automassagens 
chinesas é fundamental estimular os rins, com as mãos nas costas, fazer círculos, 
dar pequenos tapas; percutir o calcanhar no chão, 24x; são exemplos.

O meridiano dos Rins inicia-se no terço superior da planta do pé. Entre as 
duas elevações. Coincide aí exatamente este 7º toque da Calatonia.

 O meridiano continua subindo por dentro da perna, passa pelo lado medial 
da fossa poplítea, sobe por dentro da perna, entra no rim e se conecta com a 
bexiga. Passa pelo Fígado, Diafragma, entra no Pulmão, vai ao longo da garganta 
e termina na raiz da língua. Utiliza-se praticamente só até o R10, na altura do 
joelho, mas o meridiano vai até abaixo da clavícula, a duas polegadas chinesas 
da linha mediana. Os canais anastomósticos, os canais de ligação entre os meri-
dianos e os órgãos, ligam o meridiano do Rim com a língua, e por isso o Rim 
cuida da saliva. É o segundo líquido, humor, que o rim produz. O primeiro é a 
urina, a separação do puro do impuro. A saliva é frequentemente trabalhada na 
Meditação Taoista e transformada em saliva sagrada, a grande alquimia chinesa. 
A circulação da luz e a transformação do corpo diamante. (17 JUNG, 1971,2001)

O meridiano dos Rins, Shaoyin do Pé, [Figura 20] começa no aspecto inferior 
do pé [1] e segue obliquamente na direção da sola do pé [Yongquan, R1]. Saindo 
do aspecto inferior da tuberosidade do osso navicular [2] e, passando atrás do 
maléolo medial [3], entra no calcanhar [4]. Depois, sobe ao longo do lado medial 

Figura 18.
Meridiano dos Rins.
Figura 19.
Dedo médio, indicador e anular
tocam a base do calcâneo.

Figura 20.
Meridiano dos Rins.
Shaoyin dos pés.
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da perna [5] até o lado medial da fossa poplítea [6] e sobe mais ainda ao longo 
do aspecto póstero-medial da coxa [7] na direção da coluna vertebral [Chan-
gqiang, Du 1], onde entra no rim, seu órgão [8] e se conecta com a Bexiga [9].

A porção reta do meridiano emerge novamente do rim [10]. Subindo e pas-
sando através do fígado e diafragma [11], entra no pulmão [12], vai ao longo 
da garganta [13] e termina na raiz da língua. [14]. Um ramo emerge do pulmão, 
liga-se ao coração e segue no tórax para unir-se ao meridiano do Pericárdio, 
Jueyin da Mão [15]. (FUNDAMENTOS, 1964/1995).

O acuponto R1 é o grande receptor da energia da terra, o nosso planeta, do 
seu centro, da sua grandeza, da sua aceitação incondicional e infinita. Todos os 
exercícios de Chi Kong que restauram as energias utilizam este ponto. No Trei-
namento Interior da circulação da energia, R1 é fundamental.  

O meridiano dos Rins ajuda a tonificar o Yin e o Yang também, acalma a 
mente, restaura a consciência, limpa o cérebro. São indicações: cefaleia parie-
tal, metatarsalgia, tontura, vertigem, coma, convulsão infantil, comportamen-
to maníaco (fobia), insônia, nefrite, uremia, dor de garganta, afonia, disúria, 
sensação de calor na planta do pé, epilepsia. Transpiração noturna, prostatite, 
distúrbios dos órgãos genitais. Impotência, menstruação irregular, tétano 
de recém-nascido, cistite, diabete melitus, prurido perineal, prolapso uterino. 
Insônia, palpitação, muito sono, bronquite, fraqueza na audição, excesso de 
transpiração, constipação, pedra nos rins. Hipertensão. Ascite. Inchaço dos 
membros, lombalgia, atrofia muscular, doenças febris. 

Novamente o equilíbrio entre fogo, Pericárdio e ID; e água, os Rins. O metal 
(Pulmão), no caso, é a mãe dos Rins. O metal se transforma em água, quando é 
destruído pelo fogo, liquefazendo-se. Uma triangulação perfeita. A água apaga o 
fogo, destruindo-o, mas se houver a proporção adequada, o fogo aquece a água 
que sublima, eleva-se, esse é o verdadeiro elixir da Flor de Ouro. A água da Vida. 

SéTIMo ToquE

Este toque da Calatonia (Figuras 21 e 22), geralmente incide sobre os genitais 
deste mapa de Reflexologia, mas também sobre bexiga ou cóccix. Pode ser como 
se mostra na foto da Calatonia, mas pode ser em forma de “cestinha”, todas 
as pontas dos dedos da mão do terapeuta, apontando em cima de uma área 
específica. Neste toque usar “cestinha” revigora, aumenta a libido, a vontade 
de viver. E também, o toque sutil é rítmico, às vezes num nível mais sutil ainda; 

Figura 21. Dedo médio, indicador
e anular tocam a base do calcâneo.
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mas às vezes se sente pulsações, movimentos da fáscia etc. e a “cestinha” em 
cima da formação de ossos, o calcâneo que sustenta o peso do corpo inteiro, 
tem, portanto uma relação ortostática profunda. É um toque que ajuda muito 
a auto aceitação. 

oITAVo ToquE

Este oitavo toque da Calatonia (Figuras 23 e 24), utiliza a concha da palma 
da mão do terapeuta e a “boca do tigre”, a abertura entre o polegar e o indi-
cador envolvendo o tornozelo e o maléolo externo. Nesta área estão passando 
os meridianos dos pés e vários meridianos extraordinários se conectam. Há um 
acuponto extraordinário no calcanhar utilizado para insônia.  Muitos pacientes, 
também de Calatonia, relatam a melhora do sono. E ao envolver os tornozelos, 

Figura 23.
A palma e os dedos da mão
envolvem o tornozelo.

Figura 24.
Reflexologia da mão.

Figura 22.
Reflexologia dos pés.
(DE LANGRE, 1980)
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há sensações de infância que podem ser evocadas, reorientadas e ressignificadas. 
Por isso, é importante a consciência acompanhar o processo. 

nono ToquE

Este nono toque da Calatonia (Figuras 25), apoia a metade inferior da perna e 
os calcanhares se apoiam sobre os punhos do terapeuta. As pontas dos dedos 
do terapeuta acabam tocando o tríceps sural e o meridiano da Bexiga é tocado 
em vários acupontos. Para quem está debilitado, deprimido, que perdeu muito, 
ou perdeu pessoas, coisas, teve doenças, perdeu parte da identidade femini-
na, ou perdeu os hormônios femininos ou masculinos, enfim, este toque é de 
sustentação. Já Sandor, no início da criação da Calatonia, relatava como as 
grávidas ou no pós-parto as mulheres gostavam deste pequeno toque de ele-
vação das pernas. (FARAH, 2008). É outro toque em que os pacientes se soltam 
muito. Entram em níveis de relaxamento bastante profundos. (SANDOR, 1984).

déCIMo ToquE

Como já nomeamos por alto as “qualidades de cura” dos meridianos, estes últi-
mos toques são continuação, portanto. Os efeitos da Acupuntura são imediatos 
e profundos, se o paciente se entregar ao fluxo curativo do Tao (Figuras 26 e 27).

Figura 25.
A palma, o punho e o começo
do antebraço sustentam o
calcanhar e a barriga da perna.

Figura 26.
As palmas e pulso sustentam
a cabeça, os dedos vão
até a base do crânio.                                                                

Figura 27.
Meridianos na cabeça. (Row, 1985).
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Figura 28. 
Meridiano Vaso Governador,
(Du mai) e meridiano
Vaso Concepção (Rén mai).
(REQUENA, 1982)

A Calatonia ajuda o paciente a se entregar, no processo, relaxar e absorver o 
que é necessário para seu momento de vida. 

A sustentação da cabeça, do ser, do ego, das ideias, dos pensamentos, da 
imaginação etc., cria confiança, por ser um toque muito delicado. É já um dos 
toques sutis de pontos de apoio do corpo. Mas como este 10º toque é na cabeça, 
é necessário, por ser complementar a todo trabalho realizado na outra extremi-
dade. É o contraponto energético e rítmico.                 

Neste toque da cabeça, também se facilita o fluxo na pequena circulação de 
energia, realizada pelos meridianos extraordinários: o Vaso Governador e o Vaso 
Concepção (Figura 28). Dão força e vitalidade imediatas. Mobilizam uma energia 
central com a defesa do ser. Tratam todo o centro do corpo, também o Sistema 
Nervoso Central, o sistema reprodutivo, a perpetuação da espécie. 

Concluindo, a Calatonia possibilita a experiência pacífica de atividades 
ancestrais que a humanidade vivenciou. De maneira natural, vai se delineando o 
nível de consciência que cada paciente está e pode chegar. São muitas as sessões 
de psicoterapia com Calatonia e toques sutis, e o processo de individuação vai 
acontecendo naturalmente. 

Não há incompatibilidade entre as duas abordagens. São complementares.
Na Acupuntura, diagnosticado adequadamente, o tratamento em dez sessões 

é mais do que suficiente. Mas sempre existem as indicações para a manutenção 
da saúde, com sessões de acupuntura mensais por um período mais longo. Ou 
nas épocas de mudança de estação. Há também outras indicações para a cura 
e manutenção do equilíbrio como Fitoterapia, exercícios de chi kong, tai chi 
chuan e outros; meditação frequente; alimentação adequada, com cinco cores e 
cinco sabores. Tomar sol. Trabalhar o suficiente e dedicar-se ao relacionamento 
com o grupo social. Melhor ainda, se fizer alguma contribuição para processos 
coletivos. Utilizando as cinco Virtudes do Tao, a Compaixão, a Cerimonia com 
respeito, a Fé, a Justiça, e a Sabedoria. Utilizando a intenção correta e a propor-
ção adequada. 
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