
 

PATOLOGIAS SISTEMA 

NERVOSO E TRASTORNOS 

MENTAIS 



PASSOS NOS TRASTORNOS 
MENTAIS 

 1.  Começo de colonização de patogénicos  no cérebro (menor atividade imune…) 

 2.   Cada órgão tem  uma ou várias substâncias fenólicas que lhe causam uma 

reação alérgica nos seus tecidos. No caso do cérebro essa substância é  o ácido 

cafeico presente em: laranjas, toranja, morangos, brócolos, limão, café. 

 3.  Quando há presença de patogénicos em um  órgão (neste caso o cérebro), com 

a ingestão de alimentos alérgenos com ácido cafeico), sintetizam-se  PGE2 nesse 

tecido (neste caso o cérebro) criando-se uma reação  alérgica a nível cerebral. 

      Para a produção de PGE2 em um órgão,é necessário que esse órgão tenha 

polaridade sul (trazida pelo níquel e a radioatividade). Nesse caso do cérebro 

não é  necessário porque sua polaridade é SUL. 
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4. Geram-se PGE2 (reação  alérgica)quando há  presença de moléculas 

dextrógiras (forma d)se a alimentação não é muito fresca (mais de 2,3 dias), já 

que contém muitas aminas em forma d e  também fenólicos em forma d que 

geram  inflamação nesse órgão (cérebro),porque o organismo os têm como 

alérgenos. 

IMPORTANTE: ZAPPICAR ALIMENTOS DURANTE 10 MINUTOS 

Mesmo assim se gera excesso de inflamação e ruptura de tecidos (excesso de PGE2) 

quando  no órgão há presença de patogénicos, especialmente da bactéria 

denominada “Bacillus Cereus”, que muda  a forma L das cadeias de aminoácidos a 

forma d (inútil e pró-inflamatória) 

 



5. O excesso de PGE2 faz que as células libertem colagenasa 

que digere colágeno , com o qual os tecidos  vão-se soltando 

e separando. Desta forma a  porta está aberta para mais 

rápida PROLIFERAÇÃO DE PATOGÉNICOS. 

6. Quanto melhor seja a desentoxicação hepática , menor será 

a  reação causada pelas substâncias fenólicas.  

Por isso, a  importância das limpezas hepáticas utilizadas na 

terapia Clark. 
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ESQUIZOFRENIA 

 Em todas as esquizofrenias encontramos altísima concentração 

de toxinas no cérebro. 

 As que mais influem diretamente são as micotoxinas 

(procedentes de fungos). 

 Não é necessária a presença de metais dentais para esta 

patologia (já se falava de esquizofrenia na antiguidade antes 

de que existissem os dentistas, e as crianças sem  metais na 

boca já a sofriam),assim como os animais.  
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ESQUIZOFRENIA 

 Os fungos produzem substâncias muito tóxicas chamadas 
micotoxinas. Estes fungos podemo-los matar com zapper e ervas, 
as  micotoxinas têm de ser desentoxicadas pelo fígado , que este 
somente  não pode. 

 As micotoxinas vão destruindo o fígado, com o qual a toxicidade 
no  cérebro cada vez é maior. 

  Além disso,  a medicação convencional para estes quadros, 
resulta hepatotóxica também, pelo que dentro de um tempo a 
sintomatologia piora. 

 À vez que toxinas, no cérebro dos esquizofrênicos encontramos 
diversos patogénicos. 
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ESQUIZOFRENIA 

PATOGÉNICOS  ENCONTRADOS NO CÉREBRO DE PESSOAS ESQUIZOFRÊNICAS 

 Strongyloides: portador de fungos (fácil infeção porque pode ser via 
transcutánea) 

 Áscaris: portador de bactérias e fungos produtores de neurotoxinas e 
também produtor de tóxicos por si mesmo. 

 Anquilostoma: portador de bactérias e  fungos, produtor de neurotoxinas. 
(fácil infeção porque pode ser por via transcutánea). 

 Shigella (bactéria): produtora de toxinas presentes em nervos e cérebro. 

 Micobacterium Phlei: também  produtora de neurotoxinas. 
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ESQUIZOFRENIA 

TOXINAS PRESENTES  NOS QUADROS DE ESQUIZOFRENIA 

 

 Alcalóide Ergot. 

 Citocolasina B (Micotoxina) 

 Aflatoxinas  B (Micotoxina) 

 Esterigmatosistina (Micotoxina) 

Todas estas toxinas são produzidas pelas bactérias (Shigella , Micobacterium Phlei e por 

determinados fungos). 

Dependendo da maior ou menor presença e atuação de uma ou otra micotoxinas,a 

sintomatologia muda de estados de paranóia, ao ouvir  vozes, passando por 

comportamentos compulsivos. 

Ainda que  não é  estritamente necessária a  intoxicação com metais pesados neste 

quadro, o  certo é  que a presença de algum deles como o  chumbo, o cobre e  o cádmio 

no cérebro agrava a patologia, provavelmente pelo apoio que estes lhe emprestam  a 

parasitas, bactérias e fungos. 
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ESQUIZOFRENIA 

METAIS PESADOS 

 Alimento de parasitas, bactérias e detonador de vírus . 

 Alumínio: incorpora-se a nossa  dieta em 1880 com  as  leveduras industriais. Também  se 
acrescenta água antes de desinfetá-la. 

 Enorme proliferação de Alzheimer, herpes e EBV (síndrome de fadiga crónica). 

 Titânio: alimenta a Norcadia (Parkinson) 

 Cromo, ouro, vanádio: alimentam  mycobacterium Phlei (esquizofrenia e esclerose  múltiple) 

 O ouro é mais difícil de desentoxicar que outros metais. Alimenta priões e atrai à 
Macranthorhyncus. 

 Praticamente estão presentes em tudo: caramelos (40 metais pesados), água (20 metais 
pesados), obturações (até 70 metais pesados). 

 Intoxicam os glóbulos brancos e impedem a sua formação. 

 Para eliminá-los: Vit. B6 , Vit. E , acido tiótico , Vit. C , MSM, selénio, cisteína, metionina, cálcio). 
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ESQUIZOFRENIA 

 Metais pesados e minerais são o mesmo mas  com diferentes forma 

química. 

 Um mineral pode ser utilizado por uma enzima ou um ser vivo. Um metal 

pesado não. 

 Na água os minerais encontram-se em forma inorgânica, com o que 

não podem ser utilizados pelo ser humano (nem pelo resto de animais). 

 Somente as plantas podem assimilar os minerais inorgânicos. 

 

 ALÉM DE FORTALECER O NOSSO SIST. IMUNOLÓGICO: 

 Podemos eliminar muitas bactérias e vírus expulsando do nosso 

organismo os  metais pesados que precisam para sobreviver. 
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ESQUIZOFRENIA 

 Patogénico 

Adenovírus 16 

Adenovírus 36 

Adenovírus respiratório 

Aspergylus (fungo) 

Gripe Aviária 

Bacillus cereus 

Borrelia ( doença Lyme) 

Clostridium ( variedades) 

Cytomegalovirus(CMV) 

Dirofilária 

E.Coli 

Epstein Barr( EBV) 

Herpes 1e 2 

Mycrobacterium aureum 

Mycrobacterium Phlei (Esquizofrenia e Esclerose 
Múltipla) 

 Precisa 

Cobre 

Cobre, Cromo 

Cobre, Cromo, Cobalto 

Cobalto, Cromo, Níquel 

Ouro, Vanádio 

Cobre, Cobalto, Alumínio 

Cobre, Radón 

Níquel, Cobalto 

Estrôncio 

Cromo 

Vanádio, Molibdeno, Magnésio, Cromo, Níquel, Cobre 

Alumínio, Ouro, Cromo, Vanádio 

Chumbo 

Estrôncio, Vanádio 

Cromo, Ouro, Vanádio 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSIDADES DE PATOGÉNICOS (Metais pesados)                                                                                           
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ESQUIZOFRENIA 

 Patogénico 

Mycobacterium tuberculose 

Mycoplasma 

Mycoplasma arthriditis 

Norcadia(Parkinson) 

Penicillium( fungo) 

Plasmodium Falciparum (Malária) 

Pneumocystis carinii 

Podridão das batatas 

Priões 

Pseudomonas aureginosa 

Salmonella( variedades) 

Shygella(variedades) 

VIH 

 Metal pesado 

Estrôncio 

Estrôncio 

Vanádio 

Titânio, Tântalo 

Cobre 

Cobre, Rutênio, Selénio 

Estrôncio 

Ouro 

Ouro, Rutênio 

Estrôncio, Ouro 

Ouro, Rutênio, Molibdeno, Rubídio 

Estrôncio, Ouro, Níquel 

Ouro, Estrôncio 
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ESQUIZOFRENIA 

 Patogénico 

Staphylococcus aureo 

Sreptococcus G  

Streptococcus pneumoniae( dolores) 

Streptococcus pyogenes 

SV 40 (oncovírus) 

Leveduras 

 Metal pesado 

Estrôncio, Ouro, Níquel 

Cromo, Vanádio, Níquel 

Cromo, Estrôncio, Cobre, Ouro, Níquel 

Cobalto 

Cromo, Estrôncio, Ouro 

Cromo, Níquel, Cobalto, Ouro 
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ESQUIZOFRENIA 

  PRINCIPAIS MICOTOXINAS ENCONTRADAS EM PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA 

Alcaloides  Ergot (ou cravagem do centeio) 

 Este pequeno fungo está parasitando centos de cereais como o centeno, trigo, aveia e cevada. 

O principio ativo dos alcalóides do Ergot é o ácido lisérgico do que deriva o LSD (um dos 

alucinógenos mais potentes) 

Esterigmatocistina : Pode além disso  ativar a formação  de tumores em diferente órgãos . 

 Presente geralmente em amendoim e lácteos. 

Aflatoxinas B :  

 Também é conhecida por sua ação carcinogénica a nível hepático e provoca danos a nível 

ocular. 

 Presente em milho e arroz. 

Citocolasina B: pode encontrar-se em quase alimento 
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ESQUIZOFRENIA 

ELIMINAÇÃO DE PATOGÉNICOS DO ORGANISMO: 

 Programa Clark de limpeza intestinal (com 6 cáp. de cúrcuma e funcho em 

cada  refeição) + azeite de orégão e ajenjo. 

 É útil também  incluir 2-3 colheres de  sopas de MCT (triglicéridos de cadeia 

média que são fonte de ácido caprílico e  transpasa a  barreira 

hematoencefálica) 

 Desparasitação  de áscaris e  repetição  cada 2 ou 3 meses  

 Zaper regular a diário. Mínimo 60 minutos 

 Zappeo com pratos : zappear cérebro  mínimo 20 min. a diário 
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ESQUIZOFRENIA 

EVITAR  A INGESTÃO DE PATOGÉNICOS 

1. Ozonizar os alimentos dentro de uma bolsa de plástico fechada para que 

o ozono tenha um pouco de pressão (evidentemente os  recipientes ou 

revestimentos  dos alimentos devem estar abertos) 

2. Zappicar as refeições 10  min. para destruir  parasitas, bactérias e fungos. 

3. Lavar frutas e verduras com 1 a 3 gotas de HCL por cada litro de água. 

4. Consuma água de destiladora. 
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ESQUIZOFRENIA 

AJUDAS PARA A DESENTOXICAÇÃO  DE MICOTOXINAS 

 Vitamina C: ao menos 1 grama em cada refeição , para ajudar à 

desentoxicação das micotoxinas presentes nesse alimento. 

 Acido tiótico: fundamental para a  desentoxicação  de toxinas e  a regeneração 

hepática. (mínimo 1 cápsula por dia) 

 Niacinamida: fundamental para desentoxicar estas toxinas (mínimo 1 cápsula por  

dia). 

 Glutamina: imprescindível ajuda para a  desentoxicação (1 cápsula diária) 

 Realizar vários protocolos Clark de limpezas hepáticas. 

  (Dose segundo  a composição  de produtos Clark) 
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ESQUIZOFRENIA 

OUTRAS AJUDAS FUNDAMENTAIS PARA A ESQUIZOFRENIA 

1. Evitar microondas e  grelhas porque muitos minerais se enferrujam 

passando a ser metais tóxicos que alimentam patogénicos e 

deterioram o sistema imune. 

2. Consumir água procedente de destiladora para evitar metais pesados 

e demais imunosupressores. 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E 

LATERAL 

SUPLEMENTO: 

1º Programa de limpeza intestinal  (repetir cada 2-3 meses) com 6 cap. de cúrcuma e 

funcho + boswelia 2 cáp. em cada refeição + pepsina: 1 ao pequeno-almoço, 1 ao 

almoço  e 1 ao jantar + ajenjo: 3 ao pequeno-almoço , 3 ao almoço  e 3 a o jantar 

2º Desparasitação de áscaris ( repetir cada 2,3 meses) 

3º   Limpeza renal  3 semanas  +Lembrete semanal  

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa  

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina em uma refeição 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E 

LATERAL 

 Limpeza hepática: realizar 6-8 limpezas de fígado, ao terminar a limpeza renal + lembrete 
semanal + 

 Cúrcuma (Clark): 3 ao pequeno-almoço, 3 ao almoço e 3 ao jantar 

 HCL (Clark): 10 gotas sempre em cápsula vazia com pequeno-almoço, almoço e jantar 

 Betaína (Clark): 1ao pequeno-almoço , 1ao almoço e 1 ao jantar 

 Funcho(Clark): 3  ao pequeno-almoço , 3 ao almoço e 3 ao jantar 

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições, ao menos durante 2 meses 

 Glutamina  (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 refeição, ao menos durante 2 meses 

 Vitamina C (Clark): 1 gramo ao pequeno-almoço, 1 gramo ao almoço e um gramo ao 
jantar 

 Complexo B (Clark): 1 ao almoço 

 IP 6 (Clark): 20 gotas antes de uma refeição.(30 minutos antes com um bocadinho de 
água) 

 Ácido tiótico : 1 ao jantar 
 

Na fase 4 durante 1 mês ou até  que se eliminem os solventes: 

 Vitamina B2 (Clark): 1ao pequeno-almoço e  1 ao jantar 

 Vitamina B12 (Clark): 1 ao jantar 

 Ácido fólico (Clark): 1ao pequeno-almoço 

4º 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E 
LATERAL (continuação) 

HOMEOGRAFIAS (fundamental) 

 Rins + 

 Cópia: 

 HM e corantes azóicos nos rins  

 

 

 

 HM e corantes azóicos nos  
'L'- rins 

 

 

 Adrenais + 

 Cópia: 

 HM e corantes azóicos em  
adrenais  

Rim 
dto. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Rim 
esq. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Rim 
dto. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Rim 
esq. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Adre- 
nais 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Adre- 
nais 

H2O HM 
Sigue… 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E 
LATERAL (continuação) 

 HM e corantes azóicos em  
'L' adrenais 

 

 Fígado 

 Cérebro + 

 Cópia: 

 HM e Corantes azóicos em: 

 

 Cérebro 

 

 CSF 

 

 Medula espinhal 

 

 Músculos 

L 
Adre- 
nais 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Adre- 
nais 

H2O HM 

Cére- 
bro 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Cére- 
bro 

H2O HM 

CSF H2O 
Corantes 
azóicos 

CSF H2O HM 

Medula 
espinhal 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Medula 
espinhal 

H2O HM 

Mús- 
culos 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Mús- 
culos 

H2O HM 

Sigue… 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E 
LATERAL (continuação) 

 CSF 

Medula espinhal 

Músculos 

 Acetilcolina 

 Epinefrina 

 Dopamina 

Sigue… 
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IMPORTANTE TAMBÉM: 

 BQ / Cérebro e medula espinhal 

G / Cérebro e medula espinhal 

 RZ / Cérebro e medula   espinhal 

 Ácido glicoxílico / Cérebro e medula espinhal 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA E 
LATERAL (continuação) 

Sigue… 

239 

ZAPPER: (Fundamental) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Adrenais: 20 minutos 

 Conjunto vascular: 

 Sangue: 20 minutos 

 WBC: 20 minutos 

 Linfa: 20 minutos 

 Grupo 'L': 20 minutos 

 Grupo 'A': 20 minutos 

 CSF: 20 minutos 

 Conjunto vascular-

cérebro/spinal cord/músculos, 

separados em caso de fazê-los 

à vez, mas  o ideal é  cada 

órgão por separado com o 

conjunto vascular 

 Órgãos (cérebro/medula 

espinhal/músculos) em prato 

direito 

 Acetilcolina: 20 min. em 

prato esquerdo 

 Epinefrina: 20 min.em 

prato esquerdo 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  E 
LATERAL (continuação) 

OBSERVAÇÕES: 

 É fundamental ingerir água procedente de destiladora 

 Suprimir metais da boca e  todas as endodontias 

 Zappicar cada peça dental 

 Enxagar a diário (5-10') com  azeite de sésamo ou de girassol 

 Evitar: 

 Glúten 

 Lácteos 

 Zappicar  os alimentos 

 Evitar alimentos com ácido cafeico (calda, brócolos,toranja, limão, 

laranjas, morangos, chá , café, lácteos) 
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PARKINSON 
(sempre presente bactéria Norcadia) 

SUPLEMENTO: 

1º Limpeza intestinal con 6 cap. de cúrcuma e funcho + boswelia 2 cáp. 

em cada refeição + ajenjo: 3 em cada refeição 

2º  Desparasitação de áscaris: 3,4 semanas 

Sigue… 
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PARKINSON 
(sempre presente bactéria Norcadia) 

 Limpeza renal + Lembrete semanal  

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa  

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia  

 Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina em uma refeição 

 Limpeza de fígado. Ao finalizar a  renal, realizar de 6 a 8 limpezas hepáticas + 

 Cúrcuma (Clark): 3 ao pequeno-almoço, 3 ao almoço e 3  ao jantar,  

 Funcho ( Clark) : 3 ao pequeno-almoço, 3 ao almoço , 3  ao jantar  

 Complejxo B (Clark): 1  ao almoço 

 Vitamina B2 (Clark): 1 ao pequeno-almoço e  1 ao jantar, durante 1 mês ou até que se 
eliminem os solventes 

 Vitamina B12 (Clark): 1 ao jantar, durante 1 mês ou até que se eliminem os solventes 

 Vitamina E (Clark): 1 ao almoço 

 Ácido tiótico (Clark):  

 Primeiro  mês: 2 ao pequeno-almoço ,2  ao almoço e 2 ao jantar 

 Depois: 1ao pequeno-almoço, 1 ao almoço  e ao jantar 

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de o pequeno-almoço , almoço e jantar. 

 Glutamina (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 refeição 

 IP6 (Clark): 10 gotas em água antes de 2 refeições (mínimo 20 min.) 

Sigue… 
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3º 



PARKINSON (continuação) 

HOMEOGRAFIAS (fundamental) 

 Rins + 

 Cópia : Hme corantes azóicos de:  

 Rins 

 

 

 

 

 'L' rins 

 

 

 

 

 Fígado 

 Adrenais + 

Sigue… 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Rim 
dto. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Rim 
esq. 

H2O Corantesaóicos 

L 
Rim 
dto. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Rim 
esq. 

H2O Corantesaazóicos 
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PARKINSON (continuação) 

 Cópia: HM e corantes azóicos de: 

   Adrenais   

 

 

 'L' Adrenais 

 

 Cérebro + 

 Cópia: HM e corantes azóicos de: 

  Cérebro 

 

 

 CSF 

 

 Substância negra 

 Dopamina 

 Acetilcolina 

 Epinefrina 

Adre- 
nais 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Adre- 
nais 

H2O HM 

L 
Adre- 
nais 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Adre- 
nais 

H2O HM 

Cérebro H2O 
Corantes 
azóicos 

Cérebro H2O HM 

CSF H2O 
Corantes 
azóicos 

CSF H2O HM 
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PARKINSON (continuação) 

ZAPPER: (Fundamental) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Conjunto vascular com CSF: 

 Sangue 

 WBC 

 Linfa 

 Grupo ´L' 

 Grupo 'A' 

 CSF 

 Cérebro e substância negra, por separado cada um (em prato direito) 

 Acetilcolina 20 min. (em prato esquerdo) 

 Dopamina 20 min.(em prato esquerdo) 

 Epinefrina 20 min.(em prato esquerdo) 
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Sigue… 



PARKINSON (continuação) 

OBSERVAÇÕES: 

 Ingerir água destilada 

 Suprimir metais de boca e todas as endodontias 

 Zappicar cada peça dental 

 Enxaguar a diário (5-10 minutos) com azeite de sésamo ou de girassol 

246 



FIBROMIALGIA 

Costumam estar presentes áscaris, strongyloides ou trichinellas, além das bactérias que 

costumam portar estes parasitas: Streptococcus, Clostridium, Staphylocaccus ou Campylobacter 

SUPLEMENTO*acrescentar a todos os pontos magnésio: 1 cápsula antes de dormir para ajudar a 

eliminar fenol causante da dor 

1º  Programa de limpeza intestinal ( con 6 cáp. de cúrcuma e funcho em cada refeição) e    5 

gotas de azeite de orégão (Clark) em cápsula de gelatina vazia com 2 refeições+ ervas 

para o fígado. 

2º Programa desparasitante de Áscaris ( repetir cada 2-3 meses) 

3º Limpeza renal +Lembrete semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 Azeite de orégão (Clark) 

Sigue… 
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FIBROMIALGIA 

4º Limpeza hepática (uma vez finalizada l limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas)  + 

 HCL -10 gotas em uma cáps. vazia com o almoço 

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições 

 Glutamina (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 refeição 

 Vitamina C (Clark): 1 gramaao pequeno almoço, 1 grama ao almoço e 1 grama ao jantar 

 Complexo B (Clark): 1  ao pequeno -almoço 

 Vitamina B2 (Clark): 1 ao almoço 

 Ácido tiótico ( Clark) : 1 ao jantar 

 Cisteína (Clark) : 1 ao almoço ,1 ao jantar 

 Metionina ( Clark) : 1ao jantar 

HOMEOGRAFIAS (Opcional): 

 Rim + 

 Copiar HM de: 

  Rim 

  'L' rim 
Sigue… 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 
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FIBROMIALGIA (continuação) 

 Músculo estriado + 

 Cópia HM de: 

  Músculo estriado 

 

 

 Serotonina / cérebro 

 

ZAPPER (Importante) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Cérebro 20’  

 Músculo estriado: 20' 

 É conveniente realizar  o conjunto vascular com  músculo estriado: 2-3 vezes por semana 

 

 

 Zappicar  os alimentos. 

Músculo 
estriado 

H2O HM 

Serotonina 

H2O 

Cérebro 
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ALZHEIMER 

 Importante atuar rápido para frear a degeneração. 

 Em todos os pacientes de alzheimer estamos encontrando patogénicos e tóxicos. 

 A sintomatologia do doente varia em função dos focos afetados pela infeção. 

PATOGÉNICOS: larvas de áscaris, macracanthorus, shigellas, salmonellas, (presença 

tanto a nível cerebral como cérebro-vascular), naegleria,clonorchis, bacillus cereus e 

priões( proteínas incorretamente dobradas que bloqueiam  a neurotransmissão, 

precisam de ouro para a sua ativação). A doutora opina que provém de células livres 

de hipotálamo, portanto evitar alimentos que contenham  ácido clorogénico. 

TÓXICOS: alta presença de solventes , sobretudo xyleno e tolueno.  

Igualmente alta presença de metais, destacamos  a elevada concentração de 

alumínio e ouro. 
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ALZHEIMER 

Eliminação de tóxicos em Alzheimer 

Evitar fontes de xyleno e tolueno: 

 águas insalubres (consumir água procedente de destiladora) 

 detergente se sabões (utilizar biológicos testados) 

 bebidas embaladas 

Evitar ingestão de alumínio, ouro e outros metais. 

 o alumínio é o metal que mais abunda  na superfície terrestre  

 beber água procedente de destiladora  

 evitar frigideiras  e outros utensílios de cozinha que contenham alumínio (utilizar cerámica 
ou vidro), papel de alumínio, embalagens de bolachas, saquinhos de chá, utilizar talheres  
de plástico. 

 evitar desodorantes com alumínio (incluída a  pedra de alume) 

 suprimir o sal (salvo sal testado de metais pesados) 

 evitar consumo de analgésicos, anti-inflamatórios  e antibióticos (alto conteúdo de 
alumínio) 
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ALZHEIMER 

Eliminação de tóxicos em Alzheimer 

SUPLEMENTO 

 Vitamina E: protege o tecido cerebral do alumínio tóxico (1 cápsula  duas vezes por dia) 

 Cálcio: níveis insuficientes de cálcio facilitam a  absorção de alumínio pelo  nosso  corpo (4 

cápsulas diárias em duas doses)   

 Selénio: tem efeito protetor contra o alumínio (1 cápsula duas vezes por dia) 

 Cisteína e Metionina : aminoácidos que contêm enxofre  na sua estrutura química. Os metais 

pesados reagem  com o enxofre e unicamente desta forma se fazem solúveis podendo assim 

ser eliminados pelo fígado e  rins. (2 cápsulas de cisteína e 1 de metionina diárias) 

 Magnésio: um défice crónico de magnésio está relacionado com depósitos mais altos de 

alumínio que a sua vez geram maior destruição neuronal, e a sua vez o alumínio elimina 

magnésio das estruturas neuronais que é  necessário para as glucoproteínas neuronais 

 MSM (metil sulfonil metano): é  uma fómula orgânica de enxofre quelante de metais. Trabalha 

principalmente a nível extra-celular.  

(1 cápsula 3 vezes por  dia) 
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ALZHEIMER 

Eliminação de tóxicos em Alzheimer 

SUPLEMENTO 

 Ácido tiótico: É um ácido graxo saturado que contém na  sua estrutura 2 átomos de enxofre. Tem um 
efeito quelante como o MSM mas  é una molécula lipossolúvel que tem acesso a quase todos os 
tecidos do corpo e trabalha también a nível intracelular, atravesando fácilmente a barrera 
hematoencefálica. Por outro lado, há  tecidos (como o cérebro, sistema nervoso, retina, cara interna 
das artérias  e rins) que se fazem  resistentes à insulina, com o que não se reduzem os níveis de glicose e  
portanto há  um dano causado pela glicose  às proteínas. O ácido tiótico além  de melhorar a 
sensibilidade à insulina, reduz os danos que causa o excesso de açúcar às proteínas 
(1 cápsula 3 vezes por dia) 

 Vitamina B2 :fundamental para a  eliminação de xyleno e tolueno (1cápsula 1vez por dia) 

 Glutatamina: ajuda à desentoxicação de todo tipo de solventes (1 cápsula diária, de preferência à 
noite) 

 Vitamina B12: para a  eliminação de xylenoe tolueno (1 cápsula diária , à noite ) 

 Vitamina C : ajuda ao fígado à desintoxicação (1 cápsula 3 vezes por dia) 

 Complexo B : igualmente ajuda ao fígado à desintoxicação (1 cápsula por dia) 

 Gingko biloba: melhora a circulação  cerebral (aumentando portanto a  atuação do sistema imune), y 
melhora os sintomas do alzheimer. 
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ALZHEIMER 

 Eliminação de patogénicos em Alzheimer 

 Programa de limpeza intestinal com azeite  de orégão e lembrete semanal.( tanto para o 

doente  como para o seu entorno familiar e cuidadores) 

 

   IMPORTANTE: desparasitação  de áscaris  

  Reishi: ajuda a eliminar priões (1 cápsula 2 vezes por dia) 

Chá de abedul: ajuda a eliminar priões (2 infusões por dia ) 

  Pepsina: ajuda a eliminar priões (2 cápsulas em cada refeição) 

  Zapper regular: 60 min. diário 

  Pratos de zappeo: (pratos de zappeo): 
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 20 min. cérebro diário 

 20 min. conjunto vascular- 

cérebro diário 
FUNDAMENTAL : ZAPPICAR ALIMENTOS 

                            OZONIZAR ALIMENTOS 
 



ALZHEIMER 

 FASES DE AJUDA PARA ALZHEIMER 

1º Evitar contato com solventes e metais (em utensílios, alimentos…) 

    Limpeza renal Clark (mínimo 3 semanas) 

    Zappicar e ozonizar alimentos. 

    Evitar alimentos que contenham ácido clorogénico e cafeico. 

2º Suplemento para a eliminação de tóxicos. 

    Programa de limpeza intestinal com azeite de orégão + chá  de abedul, reishi, pepsina. 

    Desparasitação  de áscaris  

    Zapper e pratos de zappeo 

    Zappicar e ozonizar alimentos 

 

DESDE O PRIMEIRO MOMENTO EVITAR ALIMENTOS COM  ÁCIDO CAFEICO (alérgeno do cérebro) E 

ÁCIDO CLOROGÉNICO ( alérgeno do hipotálamo) OU  NO SEU  DEFEITO “ZAPPICÁ-LOS”. 
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ALZHEIMER 

 Alimentos que contêm ÁCIDO CAFEICO: calda  ,brócolos, toranja, limão, laranjas, 

morangos, chá , café e lácteos. 

 Batatas (salvo muito cozidas), lácteos, pimenta-jalapenho, (salvo muito  

cozidas) ,frutas não maduras, melancia. 

 Alimentos que contêm  ÁCIDO CLOROGÉNICO: 

 pães e  produtos com leve duras, cereais (salvo muito  cozidos, evitar cereais 

embalados) 

 todo tipo de azeite (salvo de oliva 1ª pressão  a frio), cerejas , pimenta-

jalapenho, manga, pimentos , erva quássia, sálvia seca, soja e derivados, 

trigo kamut. 

 alimentos que contêm  MENADIONA: cereais com glúten 
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ALZHEIMER 

 A inflamação  é o  principal marcador de dano no tecido cerebral. As lesões 

inflamatórias podem-se encontrar no cérebros de idosos saudáveis e 

portanto depende da proliferação  de patogénicos e a sua localização. 

 Síntese de acetilcolina, adrenalina, dopamina, noradrenalina e serotonina  

diminuída. 

 Diversas funções enzimáticas cerebrais estão alteradas (alterações no 

metabolismo da glucosa cerebral…) 

 Acumulação  progressiva de metais no cérebro . 

 Alterações glandulares (tiróide,…) presentes   na maioria dos casos. 
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ALZHEIMER 

                            IMPLICAÇÃO DE PATOGÉNICOS NO ALZHEIMER 

 Parasitas: responsáveis de ruptura de tecido e portadores de bactérias . 

 Bactérias : segregam d-tiramina que em combinação com fenólicos em forma de 

aminas ( procedentes da comida pouco fresca) transformam  os aminos das 

neuronas em aminos (neuronas sinápticas inaptas) ao ter mais formas d, estimula-

se  a síntese de mais PGE2 inflamatórias porque ao ter mais ruptura de tecido há  

mais  parasitas . 

       Paralelamente, ao ter  ruptura  de tecidos , essas zonas inflamadas têm carga – 

(negativa) e o nosso  tecido tenta de atrair  cálcio + (positiva) para criar uma 

barreira que impede maior destruição ,mas isto provoca que metais pesados com 

carga positiva(+) sejam atraídos ao cérebro. 
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ALZHEIMER (Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (fundamental) 

 Rins + 

 Copiar HM de: 

 Rins 

 

 

 'L' rins 

 

 

 Cérebro + 

 Copiar HM de cérebro 

 

 Adrenais 

 Epinefrina 

 Acetilcolina 

 Dopamina  

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Cérebro H2O HM 
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ALZHEIMER (Continuação) 

ZAPPER (Fundamental) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Cérebro-conjuntovascular: 

 CSF: 20' 

 Epinefrina (prato esquerdo) – cérebro (prato direito)  

 Acetilcolina (prato esquerdo) - cérebro (prato direito) 

 Dopamina (prato esquerdo) - cérebro (prato direito)  

 

(limpeza intestinal, limpeza renal, limpezas hepáticas, revisão odontológica) 

 Alimentação: 
 
(evitar ácido cafeico e menadiona, zappicar alimentos) 
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ENXAQUECA 

Grande quantidade de  

bactérias no cérebro  
 

 Estafilococo áureo 

 Streptococcus (variedades)  

 Clostridium  (variedades)  

 Salmonella   (variedades) 

 Shigella (variedades)  

 E. Coli, Bacillus cereus.  

Produzem 

 

Espasmos nos vasos sanguíneos 

do cérebro, gerando 

vasoconstrição seguida de 

vasodilatação produzindo dor 

(enxaquecas)  
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ENXAQUECA 

De onde provêm estas bactérias presentes no cérebro? 

 

 1. Do interior de parasitas que chegaram ao cérebro: áscaris, 

strongyloides, fasciolopsis buskii… 

 

FUNDAMENTAL REALIZAR processo Clark de limpeza intestinal que inclui 

ervas antiparasitárias e desparasitação de áscaris  
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ENXAQUECA 

2.  Sujeira do cólon:  

FUNDAMENTAL realizar o  processo Clark de limpeza de intestino. 

3. Sujeira hepática: 

As pedras e sujeira  nas vias biliares contêm parasitas e bactérias. 

Além, impede a  correta desentoxicação do vanádio procedente 

do ambiente que se respira e contribui às enxaquecas. 

FUNDAMENTAL realizar limpezas hepáticas do protocolo Clark. 
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ENXAQUECA 

4. Infeções genitourinárias:  

A excessiva sujeira renal, além de ser imunosupressora, é fonte de 

bactérias que  em geral encontramos à vez no cérebro e em vias 

respiratórias. 

FUNDAMENTAL realizar limpeza renal Clark (ao menos 3 semanas) 
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ENXAQUECA 

LIMPEZA RENAL 

 Elimina dos rins diversos bloqueios inmunológicos; 

 Metais pesados 

 Corantes 

 Metílmalonato 

 Amianto 

 Benzeno 

 Radioatividade 

 Outros (BWGR…) 
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ENXAQUECA 

5. Infeções dentárias, endodontias ou focos bacterianos existentes 

debaixo das obturações . 

Imprescindível: limpar a boca e obturar  con materiais não radioativos  

 

CONSULTAR COM DENTISTA HOLÍSTICO 
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ENXAQUECA 

ALIMENTAÇÃO:  

 Para os nutricionistas: 

 Evitar alimentos com tiramina é  a recomendação  habitual  

 

A  tiramina  é um alérgeno fenólico que provoca espasmos nos vasos sanguíneos 

cerebrais  causando dor. 

 

Temos de saber que somente provoca estes espasmos a  d-tiramina não a l-

tiramina. 

 

Mas, a maioria dos alimentos não são muito frescos (contém d-tiramida), com o 

que para evitar as formas de d-tiramida e transformá-las em l -tiramida seria 

conveniente zappicar estes alimentos. 

 

Evitar alimentos que contenham  ácido cafeico e menadiona. 
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ENXAQUECA 

ALIMENTAÇÃO E DOR DE CABEÇA 

 Ainda que consumamos alimentos com tiramina zappicados (formas de l-tiramina) 
supostamente já não provocaria dor de cabeça. 

 Mas se o cérebro está colonizado por determinadas bactérias como Bacillus cereus, estas 
automaticamente transformam a l-tiramina em d-tiramina  

Consequência: 

Imprescindível  matar patogénicos  no cérebro com um Zapper (sempre tendo  eliminado os  focos 
infeciosos de intestino, rins…) 

Onde encontramos Bacillus cereus? 

 Na linha preta  do interior das bananas e  nos  lácteos pela grande  parasitação  do gado (isso 
explica também  que as bananas  tenham d- tiramina e  se devem evitar nas enxaquecas) 

 E é claro no interior de parasitas (F. buskii…) 
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ENXAQUECA 

ZÁPPER 

Este aparelho criado pela Dra. Clark, emite um gerador de frequências e  cumpre 3 funções 
fundamentais no organismo: 

1. Elimina parasitas, bactérias, vírus e fungos, todos eles responsáveis do 
desenvolvimento da doença. 

2. Aporta polaridade norte ao organismo, sendo esta a da saúde. Quando um 
órgão adoece, sua polaridade muda  a sul. 

3. Estimula o sistema imunológico “fornece energia” aos  nossos glóbulos 
brancos ainda que estejam intoxicados com metais pesados, PCB,S, benzeno, amianto 
e corantes, como é o caso de um doente  de cancro .Este é o porquê  a  Dra. Clark 
recomenda até 8 horas de zappeo diárias para que um doente  degenerativo vá 
recuperando a  saúde. 
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ENXAQUECA 

Procedimento Clark para dor de cabeça 

1. Limpeza renal (3 semanas) e terminada esta, realizar: 

2. Limpeza intestinal (25 dias) 

Inclui: 
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 suplementos antiparasitários e antibacterianos 

 Zapper a diário 60 min. mínimo (pode-se zappear às vezes  que se 
desejar) 



ENXAQUECA 

3. Desparasitação de áscaris  
 
Além disso: 

 Zappicar alimentos 10’ (antes de consumi-los) 

 Eliminar lácteos, por ser fonte de salmonellas e  shygellas em 90% dos casos, além 
de Bacillus cereus e outras bactérias.  

 Evitar fontes de ácido cafeico e  menadiona. 

 Revisão dental: endodontias, cáries… 

4. Realizar várias (ao menos 4 o 5) limpezas de fígado (limpando as vias biliares, eliminamos 
focos de patogénicos e aumentamos a capacidade de desentoxicação do organismo e 
tomar em 3 refeições principais: 

 HCL: 10 gotas em cap. vazia 

 Betaína: 1 cap. em cada refeição 
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ENXAQUECA 

HOMEOGRAFIAS (Opcional): 

 Rim+ 

 Copiar: 

 HM de rim 

 

 

 HM de 'L' rim 

 

 Cérebro + 

  Copiar: 

 HM de cérebro 

 

 Adrenais 

 

 

 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Cérebro H2O HM 
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ENXAQUECA 

ZAPPER (Importante): 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Cérebro 

 Fígado 

 Adrenais 
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DEPRESSÃO E FADIGA CRÓNICA 

Costuma  estar diretamente relacionados aos  áscaris, anquilostomas, strongyloides e  
trichinellas, bem  como as bactérias, shigella e  clostridium , tanto a nível cerebral 

como intestinal 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal 

2º     Desparasitação de áscaris: 3-4 semanas 

3º Limpeza de rim + Lembrete semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 Azeite de orégão, 5 gotas en cap. vazia. 

4º Limpeza de fígado: uma vez finalizada a renal, realizar 4-5 limpezas 
hepáticas+ lembrete semanal 
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DEPRESSÃO E FADIGA CRÓNICA 

Acrescentar: 

 MSM (Clark): 2 cápsulas 15 minutos antes de 2 refeições 

 Glutation (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 refeição 

 Inositol (Clark): 1 ao  pequeno-almoço e 1 ao jantar 

 Acido tiótico (Clark): 1 cápsula ao jantar 

 Vitamina B2 (Clark): 1 pequeno-almoço  

 Complexo B (Clark): 1  refeição 

 Vitamina B3 (Clark):  1 pequeno-almoço e 1 ao jantar 

 Vitamina B6 (Clark): 1 pequeno-almoço  

 Vitamina C (Clark): 1 grama ao  pequeno-almoço , 1 grama ao almoço, 1 
grama ao jantar 

 Picolinato de cromo (Clark): 200 mcg.  de manhã 

 IP6 (Clark): 20 gotas com  água (entre refeições), 1 ou 2 vezes por dia 

 Vitamina B5 (Clark): 1 ao pequeno-almoço 
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DEPRESSÃO E FADIGA CRÓNICA 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (Importante): 

 Rim + 

 Cópia : 

 HM-rim 

 

 HM-'L' rim 

 

 Cérebro + 

 Serotonina / cérebro 

 Cópia : 

 HM-cérebro 

 

 Tiróide 

 Cópia HM- Tiróide 

 

 Suprarrenais 

 Cópia  HM- Suprarrenais 

 

 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Serotonina 

H2O 

Cérebro 

Cérebro H2O HM 

Tiróide H2O HM 

Suprar- 
renais 

H2O HM 

276 



DEPRESSÃO E FADIGA CRÓNICA 
(Continuação) 

ZAPPER (importante) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo 

 Cérebro, sería interessante realizar ao menos 2, 3 vezes por semana cérebro –
conjuntovascular 

 Pâncreas 

 Fígado 

 Adrenais 

 Tiróides 

 Serotonina (prato esquerdo)e cérebro (prato direito) 

OBSERVAÇÕES: 

 Eliminar metais da boca 

 Ingerir água destilada procedente de destiladora 

 

 Importante zappicar alimentos antes de consumi-los 
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EPILEPSIA 

(não utilizar AJENJO nestes casos) 

SUPLEMENTO: 

1º Programa de limpeza intestinal (com 6 cáp. de cúrcuma e funcho em cada refeição) 
+ 5 gotas de azeite de orégão (Clark) em cápsula de gelatina vazia com 2 refeições+ 
ginkgo biloba: 1 em uma refeição (reduz o limiar de epileptógeno) 

 

 2º   Desparasitação de Áscaris  (durante 3-4 semanas) na primeira lua cheia e  repetir 
cada 2-3 meses 

 

 3º Limpeza de rim + Lembrete semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina vazia com 2 refeições Sigue… 
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EPILEPSIA 

 4º Limpeza de fígado: Ao finalizar a limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas 
 

Acrescentar: 

Programa de desentoxicação de metais pesados + Q10 de 400 1 ao pequeno-almoço e 
cisteína 3 antes de pequeno-almoço e  3 antes de almoço. 

 Vit. B2: 1  pequeno-almoço  

 Ácido fólico: 1  pequeno-almoço  

 Chá de abedul 

 Reishi: 1   pequeno-almoço, 1 almoço, 1 jantar 

 Pepsina: 2  pequeno-almoço , 2 almoço , 2 jantar 

Sigue… 
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EPILEPSIA (Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (Opcional); se são importantes GABA, BQ / Cérebro, G / Cérebro,  
RZ / Cérebro, GABA / Cérebro, Ácido Glicoxílico / Cérebro 

 

 Rim + 

 Cópia : 

 HM de rim 

 

 HM de 'L' rim 

 

 Corante azóico de rim 

 

 Corante azóico de 'L' rim Sigue… 

Rim 
dto 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 
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L 
Rim 
dto 

H2O 
Corante 
Azóico 

L 
Rim 
esq. 

H2O 
Corante 
azóico 

Rim 
dto. 

H2O 
Corante  
azóico 

Rim 
esq. 

H2O Corante 
azóico 



EPILEPSIA (Continuação) 

 Cérebro + 

 Cópia : 

  HM de cérebro 

 

  

 Corantes azóicos de cérebro 

Sigue… 

Cérebro H2O HM 

Cérebro H2O 
Corantes 
Azóicos 
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HOMEOGRAFIAS IMPORTANTES: 

 GABA 

 

 GABA / CÉREBRO 
 

 

 BQ / Cérebro 
 

 

 G / Cérebro 
 

 

 RZ / Cérebro 
 

 

 Ácido Glioxílico / Cérebro 

EPILEPSIA (Continuação) 

Sigue… 

Cérebro GABA 

H2O 

Cérebro BQ 

H2O 

Cérebro G 

H2O 

Cérebro RZ 

H2O 

Cérebro 
Ac. 

Glioxí- 
lico 

H2O 



EPILEPSIA (Continuação) 

ZAPPER (Importante): 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Cérebro: 20' 

 GABA-Cerebro: 20’ 

20’ 

GABA Cérebro 
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EPILEPSIA (Continuação) 

OBSERVAÇÕES: 

 Eliminar metais da boca 

 Eliminar fontes de glutamato monosódico (comida chinesa… 

 Eliminar fontes de matéria corante: 

  Uvas vermelhas 

  Gomas de mascar 

  Mangas 

  Morangos 

  Tomates 

 Iogurtes 

 Evitar suplementos com vitamina B12, porque ainda que é bom desentoxicante, fortalece os 
áscaris e acelera a ruptura dos ovos 

 Seria interessante testar a existência de priões no cérebro 

 Evitar fontes de metais pesados 

 Tentar consumir água destilada 

 Colocar peças plásticas em água, a ponto de ferver, para fechar porosidades (assim 
impedimos a saída de corantes azóicos) 
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ADDITIONAL 
INFORMATION

LIVROS DE INTERESSE

Para qualquer dúvida sobre a 
Terapia Clark entre em contato 

conosco em:

info@clarktherapyon-line.com


