
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. André Werlang Garcia 
 

 

Currículo 
 

 
Iridólogo e Esclerólogo, graduado em Naturologia pela UNISUL/SC 
Pós-Graduado em Docência para o Ensino Superior 
Fundador do Instituto Internacional de Olhodiagnose & Saúde Integral 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Olhodiagnose Integral (Faculdade CIEPH) 
Fundador da Comissão Internacional de Pesquisadores em Olhodiagnose 
Membro da Diretoria da “WE” – World Eyology Association (EUA) 
Diretor brasileiro do International College of Iridology (ICI – EUA) 
Foi Vice-Presidente da Associação Mundial de Irisdiagnose (AMI) 
Foi o 3º Presidente da Associação Brasileira de Naturologia (ABRANA) 
Foi Professor titular da disciplina de Iridologia no Curso de Graduação em Naturologia             
da Universidade do Sul de Santa Catarina 
Membro do Corpo Docente da Grand Medicine – Eyology School (EUA) 
Membro do Corpo Docente do International Institute of Iridology (I3 - EUA) 
Autor do livro “The Code of the Eyes”, lançado nos EUA em 2014. 
Desenvolveu diversas contribuições na Iridologia e na Esclerologia. 
É pioneiro nos estudos da relação da esclera com a psiquê e o âmbito vibracional,               
sendo reconhecido pelo pai da Esclerologia, Dr. Leonard Mehlmauer, por esse feito. 
É autor de cinco mapas inéditos de Iridologia e Esclerologia.  
Desenvolveu junto com a sua equipe, o Sistema Vibracional Aequilibrium. 
Autor do livro “Poemas e Aforismos em Olhodiagnose e Saúde Integral” 
Com base em suas pesquisas e experiência, desenvolveu 9 cursos de formação            
completa, seu instituto oferece 41 cursos na área da saúde integral, dos quais 30 são               
resultados das suas pesquisas. 
 
 



 
 

André fez diversos cursos de Iridologia no Brasil e no exterior, tendo como professores,              
Celso Fernandes Battello, Gurudev Sigh Kalsa, Danielle Lo Rito, John Andrews, David            
Pesek, Leonard Mehlmauer, Jack Tips entre outros.  
 
Diplomou-se em Iridologia Holística nos Estados Unidos com o seu próprio fundador,            
PhD. David J. Pesek. Foi o seu primeiro aluno a fazer parte do seu corpo docente. Até                 
hoje existem apenas quatro. 
 
Tornou-se o segundo Iridólogo no mundo a ser credenciado pelo próprio “pai” da             
Esclerologia, Dr. Leonard Mehlmauer a ministrar os seus cursos. Faz parte da sua             
equipe de pesquisa estendendo-as para o Brasil, junto ao Programa de Pós-Graduação            
em Neurociências da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
 
Foi professor no Curso de Graduação em Naturologia na UNISUL/SC, das disciplinas            
de Iridologia e Irisdiagnose, supervisor e orientador de projetos de pesquisa e TCCs             
no Estágio Supervisionado e ministrou disciplinas relacionadas à Psicologia aplicada à           
Naturologia com abordagem Junguiana e Reichiana e Visão Integral do Ser.  
 
No curso de Extensão em Naturopatia da Faculdade Estácio de Sá/SC, ministrou a             
disciplina de Iridologia e Psicossomática e foi Coordenador do Estágio          
Supervisionado. 
 
Enquanto era acadêmico do curso de Naturologia Aplicada na UNISUL exerceu a            
função de monitor do Estagio Supervisionado em Iridologia, aprofundando-se desde          
então na técnica de fotografia para Iridologia. 
 
 
 

CRONOLOGIA CURRICULAR 
 
Em 1984 fez curso de introdução sobre energia sutil com o tema “a importância do               
pensamento e intensão sobre as nossas ações”. 
 
Em 1988 fez formação em Programação Neurolinguística (PNL) com o Dr. Nelson            
Spritzier, em Porto Alegre. 
 
Em 1989 cursou Fotografia na Hillcrest School em Birmingham, Inglaterra/UK. 
 
Em 2000 forma-se Mestre Reiki pelo método USUI, com o Mestre Bruno Tessainer, em              
Porto Alegre. 
 
Em 2001 conclui os cursos de Terapia Floral e Aromaterapia com Karen Denez em              
Florianópolis. 
 
Em 2002 faz a formação em Mantraterapia com Iria Werlang Garcia em Florianópolis. 



 
 

 
Entre 2004 e 2008 desenvolveu um projeto acadêmico de Arteterapia e terapias            
vibracionais com pessoas diagnosticadas com esquizofrenia e seus familiares. A          
duração curricular do projeto era de apenas um ano, mas as famílias solicitaram a sua               
continuidade que se estendeu até 2008. 
 
Entre 2007 e 2012 participou da organização de seis congressos internacionais de            
Iridologia junto à Diretoria da AMI – Associação Mundial de Irisdiagnose. 
 
Em 2007 torna-se professor titular no curso de graduação em Naturologia da            
Universidade do sul de SC, assumindo as disciplinas de Iridologia e Irisdiagnose desde             
o primeiro semestre e gradativamente outras matérias como Formação do Naturólogo           
II, cuja tema era focado na psicologia aplicada à Naturologia. Foi docente também das              
disciplinas de Antroposofia e Visão Integral do ser. Supervisor de Estagio           
Supervisionado e orientador de TCC desde o primeiro semestre. 
 
Desenvolve juntamente com a sua colega Gisele Flôr, o LAPI/UNISUL – Laboratório de             
Análises e Pesquisas em Iridologia do Curso de Naturologia Aplicada da Universidade            
do Sul de Santa Catarina. 
 
Em 2008 participou do programa de televisão Globo Repórter, da Rede Globo, sobre             
novas profissões. A sua entrevista está disponível no link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5RQ5H_kVnM 
 
Em 2009 é convidado a apresentar uma conferência sobre “Linhas de Pesquisas em             
Iridologia desenvolvidas no LAPI/UNISUL, durante o 10th International Iridology and          
Healthcare Congress em Cincinnati/Ohio-EUA.  
 
Participa da Comissão de atualização do Projeto Pedagógico do curso de Naturologia            
da Universidade do Sul de SC. O novo projeto foi avaliado e aprovado pelo MEC. 
 
Em 2010 desenvolveu a Olhodiagnose Psicoenergética e a Olhodiagnose Integral, com           
base nas mais respeitadas escolas, abordagens e estudos sobre diagnose a partir das             
diferentes estruturas do olho. Sua nova abordagem teve reconhecimento e apoio de            
grandes nomes da Iridologia e Olhodiagnose no mundo.  
 
É novamente convidado a apresentar uma conferência durante o 11th International           
Iridology and Healthcare Congress em Cincinnati/Ohio-EUA. O tema da sua          
conferência foi “Perception Analysis as seen in the iris”.  
 
Na ocasião do evento em Cincinnati, é entrevistado por Kathryn Raaker, no programa             
de televisão americana “Let’s Just Talk”. 
 
É presidente do XI Congresso Internacional de Irisdiagnose em São Paulo. No mesmo             
evento ministra a palestra “As áreas reflexas do Cólon através da Iridologia Holística”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C5RQ5H_kVnM


 
 

Participa da Comissão Organizadora do III Congresso Brasileiro de Naturologia, junto           
à ABRANA e a UNISUL e apresenta uma palestra sobre Iridologia Holística.  
 
Elabora e coordena a organização do I Fórum Conceitual de Naturologia para            
elaboração do “Primeiro Conceito Oficial de Naturologia”, divulgado no encerramento          
do Congresso. 
 
Em 2011 fundou a Comissão Internacional Independente de Pesquisadores em          
Olhodiagnose, tendo como membros alguns dos maiores nomes da pesquisa em           
Olhodiagnose do mundo. Participaram da fundação da comissão o Dr. Daniele Lo Rito,             
Dr. Leonard Mehlmauer, Nenita Sarmiento, Dra. Leia Fortes Salles, Gurudev Sigh Kalsa,            
Doroty Bermudes e Iris Gayer. 
 
Participou do Curso Avançado de Metodologia de Radioisótopos na Universidade          
Federal do Rio Grande do Sul. Tal experiência na área da Biofísica permitiu um              
aprofundamento em seus estudos sobre as diversas formas de manifestação de           
energia e física quântica aplicadas ao Ser Integral. 
 
Desenvolve um projeto piloto de pesquisa em Neurociências e Iridologia com duração            
de um ano, junto ao LANDI/UFSC – Laboratório de Análise da Dor e Inflamação no               
Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal de Santa          
Catarina, sob orientação do Dr. Prof. Adair Roberto dos Santos. 
 
Ministra a palestra “Contribuições da Iridologia para a Medicina Tradicional Chinesa e            
Acupuntura” no 1º ENAPEA/MT – Encontro Nacional de Profissionais e Estudantes de            
Acupuntura do Mato Grosso, realizado em Cuiabá. 
 
Em 2012 apresentou a palestra “Análise Perceptiva e sua relação com os Olhos” no I               
Encontro Latino Americano de Iridologia. Nesse evento foi interprete do Dr. Leonard            
Mehlmauer e Nenita Sarmiento no Curso Básico de Esclerologia ministrado na ocasião.  
 
Após a aprovação do projeto piloto de pesquisa em Neurociências e Iridologia no ano              
anterior, desenvolve um novo projeto extenso, verificando a relação de sinais iridais e             
neuropatias, junto ao LANDI/UFSC – Laboratório de Análise da Dor e Inflamação no             
Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal de Santa          
Catarina, sob orientação do Dr. Prof. Adair Roberto dos Santos. 
 
Desenvolve um projeto de pesquisa em parceria com o Dr. Adair R. dos Santos, sobre               
os efeitos do pensamento e intensão sobre a água e a manipulação de alimentos.  
 
Desenvolveu uma forma dinâmica de apresentar os resultados desse trabalho em           
palestras, permitindo que todos possam verificar as alterações ao vivo. 
 
Em 2013 desenvolveu o primeiro mapa de relação dos segmentos das Couraças de W.              
Reich e a íris.  
 



 
 

Ministrou uma conferência de 4h de duração sobre Olhodiagnose Integral para setenta            
médicos no curso de Pós-Graduação em Nutriendocrinologia Funcional, a convite do           
seu coordenador, Dr. Lair Ribeiro. 
 
Em 2014 publicou nos Estados Unidos, o livro “The Code of the Eyes – Human essence                
unveiled by Psychoenergetic Eye Analysis”. O seu lançamento foi durante o “15th            
Annual International Iridology and Integrative Healthcare Congress” em Cincinnati –          
Kentucky/EUA. 
 
Na mesma ocasião foi convidado a ministrar uma conferência e um Workshop de um              
dia inteiro pós congresso com o tema “Olhodiagnose Psicoenergética – A Essência da             
Natureza Humana através dos olhos”. 
 
No evento foi entrevistado por Ivone Lagunnez, em um programa sobre “Terapias            
naturais pelo mundo”. 
 
Fundou juntamente com o Dr. Leonard Mehlmauer, o “Projeto Eyology Brasil”, que            
visa o ensino, a pesquisa e extensão em Esclerologia e Olhodiagnose no Brasil. 
 
Organizou o primeiro Curso Intensivo de Esclerologia, básico e avançado, no Brasil,            
ministrado pelo Dr. Leonard e Nenita Sarmiento, tendo sido o intérprete de todo o              
curso, por 8 dias seguidos. 
 
Fundou o Instituto Intl de Olhodiagnose e Saúde Integral. 
 
Em 2015 desenvolveu a Iridologia e Olhodiagnose Quântica Vibracional e o seu mapa             
de relação dos Campos energéticos e dos Chakras na Íris. Apresenta a relação dos              
olhos com os Campos Mórficos e uma nova proposta de percepção da dinâmica             
energética do ser. 
 
Desenvolveu o “Floral Aequilibrium”, resultado de 10 anos de pesquisas, juntamente           
com a Farmacêutica Denise Rodrigues. A sua eficácia faz dele uma referência em             
terapias vibracionais. 
 
Tornou-se o revisor técnico-científico de todos os materiais de Esclerologia do Dr.            
Mehlmauer, traduzidos para o português. É autor da nomenclatura de todos os            
termos técnicos de Esclerologia em português desenvolvidos pelo Dr. Leonard          
Mehlmauer. 
 
Em 2016 desenvolveu a Terapia Artística Psicoenergética nível 1. Com um método de             
interpretação totalmente próprio que permite acessar o histórico das emoções através           
da Terapia Artística. 
 
Publica o primeiro Mapa dos Campos Vibracionais e Chakras na Esclera, (parte branca             
do olho).  
 



 
 

Desenvolve a sua primeira técnica de Diagnose de Campo Vibracional. Através desse            
recurso é possível observar a expressão de Campos Vibracionais de alguém e a sua              
relação de informações em níveis psicoenergéticos, vibracionais e físicos em tempo           
real. 
 
Foi convidado pelo Dr. Leonard Mehlmauer a participar de um grupo de 15             
pesquisadores em Iridologia e Olhodiagnose no mundo para fazer a revisão científica            
do mais novo mapa atualizado de Iridologia Física publicado nos Estados Unidos em             
junho de 2016 e seu livro-mapa. 
 
Traduziu a última versão do mapa de Esclerologia do Dr. Mehlmauer, finalizada em             
2014 e publicada em português no Brasil em 2016. 
 
Traduziu a atualização de todos os materiais de Iridologia Holística do Dr. David J.              
Pesek. 
 
Em 2017 traduziu o mais novo mapa de Iridologia física, desenvolvido pelo Dr. Leonard              
Mehlmauer, publicado nos EUA em 2016, e no Brasil em português, em novembro de              
2017. 
 
Torna-se orientador do desenvolvimento da Olhodiagnose Veterinária Integral, em         
desenvolvimento pela Dra. Vet. Rafaela Gavinelli. Com a atualização da Iridologia           
Veterinária e o desenvolvimento inédito da Esclerologia Veterinária.  
 
Coordena a organização, juntamente com a sua equipe, e preside o I Congresso             
Internacional de Olhodiagnose e Saúde Integral – I International Eyology and Integral            
Healthcare Congress realizado em Florianópolis, com a presença do Dr. Leonard           
Mehlmauer, Nenita Sarmiento, “pais” da Esclerologia e mais 12 palestrantes. –           
(segundo o Dr. Leonard, esse congresso foi o pioneiro, pois foi o primeiro congresso de               
‘Eyology’ do mundo).  
 
No mesmo evento ministra as palestras “Chakras e Campos Vibracionais na Íris” e             
“Diagnose Psicoenergética e Terapia Artística”. 
 
Organiza e faz a tradução do Primeiro Curso “Master Class de Esclerologia” com o Dr.               
Leonard Mehlmauer e Nenita Sarmiento. 
 
É convidado pelo Dr. Leonard Mehlmauer para fazer parte da Diretoria da “WE” –              
World Eyology Association, com sede nos EUA. 
 
Em 2018 desenvolve o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Iridologia e            
Olhodiagnose Integral com parceira da Faculdade CIEPH. 
 
Desenvolve a “Esclerologia Quântica Vibracional”, que se refere a todas as técnicas de             
análise vibracionais, tais como Chakras e Campos Vibracionais, observadas em tempo           
real na esclera, parte branca do Olho. 



 
 

 
Desenvolve a Esclerologia Psicoenergética, que se refere a todas as técnicas de análise             
da personalidade e das emoções, observadas em tempo real na esclera. 
 
Desenvolve a Psicoenergética das Reflexologias, técnica que permite observar o          
histórico das emoções e aspectos energéticos em qualquer parte do corpo humano,            
desde as áreas reflexas mais conhecidas como as menos convencionais. Em todas elas             
pode-se observar informações em todos os âmbitos do ser humano integral, como a             
parte física é a mais explorada por outros pesquisadores, o Prof. André oferece as              
relações no âmbito Psicoenergético, Quântico e Vibracional, podendo se observar          
uma ampla gama de informações sobre a personalidade assim como sobre os Chakras             
e Campos Vibracionais em áreas reflexas tais como os pés, mãos, orelhas, língua,             
face, coluna vertebral, no crânio e em qualquer outra parte, inclusive em nível             
microscópico, como é o caso das células do corpo humano. 
 
Desenvolve a “Terapia Artística Psicoenergética nível 2”, que permite analisar o           
histórico das emoções, vibracionais e aspectos físicos não apenas em desenhos, mas            
em obras de arte em 3D, como esculturas e afins. 
 
Desenvolve a “Terapia Artística Psicoenergética nível 3”, que permite analisar o           
histórico das emoções, vibracionais e aspectos físicos de uma terceira pessoa, isto é,             
que não e o autor da obra, utilizando os mesmos elementos das fases anteriores. 
 
Desenvolve a “Terapia Artística Psicoenergética nível 4” que se refere a técnica            
chamada por ele de “O Relógio dos Relacionamentos”, que é uma técnica de análise              
de relacionamentos que permite interpretar a dinâmica dos relacionamentos entre as           
pessoas através de gráficos. Com essa técnica é possível observar a constituição            
energética de cada um em diferentes fases da relação e as dificuldades de interações              
em cada época. Permitindo encontrar resoluções para os conflitos através da           
compreensão de si e do próximo. 
 
Desenvolve a “Diagnose Mórfica” e decodifica todos os tipos de Campos Mórficos ao             
desvendar o que eles refletem sobre os Campos Vibracionais das pessoas, permitindo            
observar o histórico das emoções e aspectos físicos em qualquer objeto da natureza ou              
não. 
 
Desenvolve o Curso “Fotos e Fatos em Iridologia, Esclerologia e Olhodiagnose” – uma             
verdadeira imersão no universo de técnicas de fotografia para otimização da prática            
da Iridologia, Esclerologia e Olhodiagnose. 
 
Desenvolve, juntamente com a sua equipe, o seu próprio Sistema de Essências            
Vibracionais, com diversas essências. E inicia a ministrar cursos em todo o Brasil. 
 
Desenvolve e aperfeiçoa 9 cursos de formação completa de longa duração, na área da              
saúde integral, compondo 41 cursos específicos dos quais 30 foram desenvolvidos por            
ele e desses, 24 são criações totalmente próprias, resultado de suas pesquisas,            



 
 

apresentando métodos inovadores e sem precedentes de diagnose natural e          
vibracional. 
 
Em 2019 monta, juntamente com a sua equipe, o próprio laboratório para            
desenvolvimento do Sistema Vibracional Aequilibrium e faz o lançamento oficial no           
Brasil, com mais de 50 produtos vibracionais. 
 
Desenvolve e ministra cursos sobre a “Dinâmica Energética da Mente com base na             
Física Quântica”. Abordagem resultante de muitos anos de estudos sobre a Psique            
associada à Física Quântica, com mais de vinte e quatro teorias aplicadas ao ser              
integral que explicam os fenômenos energéticos naturais da mente humana e do ser             
como um todo. 
 
É entrevistado no programa “Show da Tarde” da TV PRIME, em Florianópolis, sobre             
Olhodiagnose Integral. Link: https://www.youtube.com/watch?v=KgDDUjEfmtg 
 
É orientador do estudo de relação da esclera com a Medicina Tradicional Ayurveda,             
em desenvolvimento por Letícia Tsurumi R. Kuwabara. 
 
É orientador do estudo de relação da esclera com a Medicina Tradicional Chinesa, em              
desenvolvimento por Michele Freitas. 
 
É orientador do estudo sobre o uso da esclera como recurso de acompanhamento             
terapêutico em reflexologia e as essências vibracionais Aequilibrium, elaborado por          
Sérmani Brunieri. 
 
Organiza, juntamente com a sua equipe, e preside o I Congresso Internacional de             
Esclerologia no mundo. Realizado em Florianópolis, contou com a presença dos “pais”            
da Esclerologia, Dr. Leonard Mehlmauer e Nenita Sarmiento e mais 7 palestrantes.  
 
No mesmo evento ministra quatro palestras sobre os seguintes temas:  
“Esclerologia Vibracional: Chakras e Estruturas Energéticas da Personalidade na 
esclera”; 
“Esclerologia Psicoenergética: a personalidade através da esclera”; 
Kronos-Continuum: a Esclera é o diário de bordo da nossa vida”; 
e encerra as suas apresentações com uma palestra ao ar livre, na beira da praia, sobre 
Diagnose Mórfica, e mostra o quanto o ser humano está conectado com a natureza. 
 
No encerramento do congresso é reconhecido pelo Dr. Leonard Mehlmauer e Nenita            
Sarmiento, como “Pai da nova Dimensão da Esclerologia”, referindo-se às suas           
contribuições a essa ciência, no âmbito da Esclerologia Vibracional e da           
Personalidade”. 
 
Fez o lançamento no congresso, do seu livro “Poemas e Aforismos em Olhodiagnose e              
Saúde Integral”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KgDDUjEfmtg


 
 

Ministra os primeiros cursos sobre: Esclerologia Vibracional, Esclerologia        
Psicoenergética. 
 
Desenvolve e faz o lançamento do primeiro curso sobre o Kronos-Continuum, que            
apresenta a esclera como um “diário de bordo” da vida. Mostrando que é possível se               
observar através da esclera o histórico da personalidade, eventos marcantes e dos            
sentimentos e emoções desenvolvidos e ainda nutridos. 
 
Desenvolve e ministra o primeiro curso sobre Embriogênese e Organogênese          
Energética, que apresenta o desenvolvimento energético do embrião desde a          
concepção até o nascimento. 
 
Com o avanço dos seus estudos, aperfeiçoa e faz o lançamento da segunda edição do               
seu mapa de Esclerologia Vibracional e apresenta os Chakras e as Estruturas            
Energéticas da Personalidade reflexas na esclera de forma mais didática do que a             
anterior. 
 
Na mesma ocasião faz o mesmo com o seu mapa anterior dos Chakras na íris e faz o                  
lançamento do seu mais novo Mapa de Iridologia Vibracional. 
 
Desenvolve o primeiro Mapa Vibracional da Zona Pupilar. 
 
Desenvolve o primeiro mapa dos Anéis das Couraças de Reich reflexos na esclera e              
mostra a sua relação com os estudos de Wilhelm Reich. 
 
Desenvolve o Kit de Esclerologia Psicoenergética, composto por uma série de gráficos            
da Personalidade em Esclerologia. 
 
Ministra um mini-curso de quatro horas de duração sobre Olhodiagnose Integral na            
semana acadêmica de Naturologia e Farmácia na Universidade de Joinville.  
 
Ministra palestra sobre Olhodiagnose Integral no XI Congresso de Terapeutas do Mato            
Grosso, em Cuiabá. 
 
Recebe convite do INCoD – Instituto Nacional de Convergência Digital da           
Universidade Federal de SC para colaborar nas pesquisas de desenvolvimento de           
programas e ferramentas digitais para diagnósticos por imagens. 
 
 
 

Contatos: 
 

contato@olhodiagnoseintegral.com e www.olhodiagnoseintegral.com 
 

Cel/WhatsApp: +55 48-99961-5473 e +55 48- 99696-9899 

mailto:contato@olhodiagnoseintegral.com
http://www.olhodiagnoseintegral.com/

