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AVISO AO LEITOR 
Isto não são dicas médicas, mas sim pautas baseadas 
na naturopatia, na nutrição ortomolecular e na biorressonância.

Por favor, consulte ao seu médico para obter dicas médicas.

Saiba também que estas dicas não implicam necessariamente 
que a medicina oficial esteja de acordo com elas.

Os testes e medições feitos não são análises clínicas nem 
provas médicas, e não vão coincidir necessariamente com 
estes; simplesmente estão baseadas na biorressonância e nas 
investigações de Hulda Clark.

Os nossos resultados estão baseados no ensaio com o 
sincrómetro. O nosso objetivo é ajudar os pacientes no seu 
caminho para a saúde. Por esta razão, também testamos 
produtos e oferecemos conclusões legalmente não relevantes 
sobre a qualidade dos mesmos.

Mediante os métodos reconhecidos pelas autoridades, apenas 
um laboratório pode oferecer resultados neste sentido.

De acordo com as investigações de Hulda Clark, o sincrómetro 
pode detectar traças de poluição. Isto quer dizer que as 
quantidades podem ser pequenas demais para ser detectadas 
em laboratório.

O sincrómetro não oferece resultados quantitativos sobre as 
substâncias contidas no produto. Isto só poderia ser obtido num 
laboratório.

O teste de saliva ou de pessoas não constitui um diagnóstico 
médico. Pode ser chamado teste bioenergético. Este sistema de 
medição não está relacionado com a medicina ortodoxa 
ocidental e, portanto, para esta medicina, não tem relevância 
nem reconhecimento.





INTRODUÇÃO 

Os medicamentos para tratar o colesterol superam em 

vendas qualquer outra categoria de medicamentos, 

pois o colesterol é considerado responsável de 

contribuir às doenças do coração. Mas... é realmente 

assim?

Os estudos indicam que reduzir o colesterol com 

fármacos não é a forma mais eficaz de prolongar a 

vida. A abordagem da Dra. Hulda Clark em relação à 

doença em geral era encontrar as verdadeiras 

condições subjacentes a estas; foi assim como 

descobriu que o fígado está no centro do problema de 

“demasiado colesterol mau”.

Este facto levou à Dra. Clark a desenvolver um 

protocolo viável para colesterol alto e arteriosclerose 

que, em vez de ter efeitos secundários nocivos, tem 

muitos efeitos positivos em todo o corpo. Este 

pequeno livro explica o protocolo exato que 

necessitamos para conseguir um sistema circulatório 

impecável.
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Ao longo da história da ciência, surgiram 

abordagens erradas que retardaram o progresso 

da mesma. Isto é ainda mais certo no caso da 

medicina. Estamos a falar da classe de erros que 

desviam os investigadores do rumo correto e 

levam-nos até um beco sem saída. Hoje em dia, a 

cardiologia encontra-se num impasse: é incapaz de 

encontrar solução à atual epidemia de enfartes de 

miocárdio. Qual é o culpável de este situação? A 

teoria do colesterol.

¡Colesterol! A mera menção deste termo é capaz 

de infundir o pánico em muita gente, mas...

O COLESTEROL
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verdadeiramente o colesterol é uma substância tão 

perigosa como afirmam os “expertos”? Vamos ver o 

que há de certo no que se afirma sobre o colesterol.

O colesterol é uma substância duma importância 

vital presente em todas as nossas células. 

Desempenha numerosas funções, como precursor 

de hormonas sexuais e hormonas do córtex 

suprarrenal. É uma substância indispensável para o 

correto funcionamento da membrana celular, à qual 

confere a rigidez e estabilidade suficientes para 

fazer com que os fluidos intracelulares não se 

dispersem.

Encontra-se em grande quantidade no sistema 

nervoso, recobrindo os nervos e atuando como 

isolante para garantir um correto pulso elétrico 

nervoso. Forma parte integrante da bile, e também 

os sais biliares (taurocolato, ursodesoxicolato, 

colato e quenodesoxicolato) são elaboradas a partir 

do mesmo.



Terapia Clark  9

Portanto, fica demostrado que o colesterol é uma 

substância de importância vital. Porém, a 

cardiologia ortodoxa afirma que quantidades 

excessivas de colesterol podem arruinar a saúde 

cardiovascular. Qual o fundamento duma tal 

afirmação? Vamos fazer uma recapitulação 

histórica.

No ano 1913, um médico russo chamado Nikolay 

Anichkow descobriu que as lesões 

arterioscleróticas continham uma quantidade de 

colesterol muito maior do que outros tecidos. 

Realizou um experimento muito conhecido, 

consistente em alimentar coelhos com uma dieta 

muito rica em colesterol (concretamente miolos e 

gema de ovo), obviamente mediante alimentação 

forçada, pois os coelhos não estão dispostos a 

aceitar estes “manjares”. Depois dumas semanas, 

após o sacrifício dos coelhos, descobriu que os 

que tinham sido alimentados com gemas de ovo e
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miolos, extremamente ricos em colesterol, 

apresentavam importantes depósitos do mesmo na 

aorta. A conclusão dele foi que a ingestão dietética 

de colesterol desempenha um papel decisivo na 

génese da arteriosclerose.

Contudo, podemos objetar que não se podem tirar 

conclusões definitivas baseadas no resultado dum 

experimento consistente em aplicar a coelhos, que 

são herbívoros (e não a seres humanos) uma dieta 

que não lhes corresponde por natureza. Também, 

ao administrar a um coelho quantidades tão 

grandes de colesterol, em forma de miolos e 

gemas de ovo, estamos a submetê-lo a uma 

ingestão excessiva de gordura e proteína. Por 

outro lado, esta dieta não contém nada de fibra, 

que é tão necessária para o correto funcionamento 

intestinal do coelho, caracterizado por ter um ceco 

que atua como câmara de fermentação. Portanto, 

isto levanta a seguinte questão: o resultado teria
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sido o mesmo se tivessem adicionado colesterol 

puro à dieta habitual do coelho, baseada em 

vegetais de folhas. Não podemos esquecer que o 

coelho é um animal vegetariano e a dieta 

administrada é totalmente antinatural.

Mais tarde, o nutricionista Ancel Keys, o autor do 

termo “dieta mediterrânea”, realizou o chamado 

estudo dos sete países, no qual tentou demonstrar 

que a incidência de enfarte de miocárdio era 

diretamente proporcional à ingestão dietética de 

colesterol e gorduras saturadas. Porém, como 

indica o nome do estudo, tiveram-se em conta 

apenas sete países. Se tivessem tido em conta 

populações como os pastores de dromedários da 

Somália, os quais bebem vários litros de leite de 

dromedária por dia, cujo teor de gordura é muito 
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superior ao do leite de vaca, os massai do Quênia e 

da Tanzânia, cuja alimentação está baseada em 

leite e sangue, ou os inuítes da Gronelândia, os 

resultados teriam sido contraditórios, pois estas 

populações não padecem enfartes de miocárdio 

nem percentagens elevadas de colesterol.

O problema não é tão simples quanto parece. 

Muitas populações que consomem “muito” 

colesterol e gorduras saturadas, como a Finlândia 

ou Grã-Bretanha, padecem uma alta incidência de 

enfartes de miocárdio, e não pelo colesterol e as 

gorduras saturadas, mas devido a outros fatores 

como alimentos processados, hidratos de carbono 

refinados, sedentarismo, dieta pobre em fibra e 

consumo de álcool excessivo.

Em suma, em muitos países a ingestão elevada de 

colesterol e a incidência de enfarte de miocárdio 

são mera coincidência. Então... qual é a verdadeira 

causa das placas de ateroma as apoplexias e os 
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enfartes de miocárdio? Porque é que encontramos 

uma grande quantidade de colesterol depositado 

nas artérias esclerosadas? A resposta é que o 

colesterol fica depositado em determinadas zonas 

do sistema arterial, para consolidar e proteger 

estas regiões. É um mecanismo de defensa, um 

betão que sela fendas, feridas e lesões que 

se produzem nas artérias por causa de 

fatores tóxicos, irritação, falta de vitaminas e 

outros nutrientes. Portanto, não é a causa: 

é a consequência da doença arterial. Porém, 

si houver demasiada acumulação, 

aparecem problemas.

Dito isto, podemos estabelecer uma série de 

princípios básicos: 

 A ingestão dietética de colesterol quase não

influi nos níveis plasmáticos do mesmo, pois se

consumirmos mais quantidade de colesterol, o

organismo sintetizará menos.
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 Os fatores causantes do enfarte de miocárdio, a

angina de peito e a morte súbita são o

sedentarismo, o tabaco, o álcool, os hidratos de

carbono refinados, o açúcar, o excesso de

proteínas, os tóxicos que irritam a parede

arterial, os mutagénicos, a falta de nutrientes e,

naturalmente, a presença de patógenos (como

o protozoário Chlamydia pneumoniae) nos

vasos sanguíneos.

 O colesterol não é a causa, é a consequência

da degeneração vascular, é um betão biológico

que sela feridas, fendas e fissuras que se

produzem nas artérias como consequência dos

fatores acima mencionados.

Não podemos negar que uns níveis de

colesterol extremamente altos poderiam

contribuir à génese do enfarte de miocárdio,

mas quando falamos em níveis extremamente
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 altos, estamos a falar de cifras superiores a 300

mg/dl. Estes níveis aparecem em pessoas com

hipercolesterolemia familiar. Muitas vezes

podem atingir até os 500 mg/dl. Nestes casos,

pode estar justificado baixar os níveis de

colesterol.

 Quando a quantidade de colesterol é tão

elevada, aparecem os xantomas (formações

duras que no geral se formam nos párpados) e

o chamado arco senil (opacidade corneal

periférica) numa idade precoce. Só nestes casos

é que podemos falar realmente dum excesso de

colesterol.

XANTOMA ARCO SENIL 
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Até umas décadas atrás, considerava-se que uma 

cifra de colesterol por volta dos 250 mg/dl era 

perfeitamente normal, e que começava a ser 

preocupante por cima dos 300 mg/dl. Hoje em dia 

ouvimos dizer que a cifra não deve ultrapassar os 

220 mg/dl. O motivo destas mudanças é o 

interesse das empresas farmacêuticas para que a 

maioria das pessoas consumam medicamentos 

hipocolesterolemiantes.  

O que aconteceu com aquele ditado que afirmava 

que o desejável era ter 200 mais a nossa idade?

Portanto, vemos que não faz sentido nenhum 

tentar baixar o colesterol quando este não se 

encontra por cima dos 300 mg/dl, e ainda menos 

se o fizermos pela crença de que assim vamos 

evitar o enfarte de miocárdio.

O cúmulo do assunto é tentar baixar uns níveis 

de colesterol que não são em absoluto elevados 
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mediante fármacos tão temíveis como as estatinas. 

Os efeitos secundários mais frequentes são:

 Fadiga

 Insónia

 Mialgias (dores musculares)

 Dor articular

 Obstipação

 Flatulência

 Dispepsia (Digestão pesada)

 Náuseas
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 Diarreia

 Dor de cabeça

 Vertigem

 Comichão cutânea

Também é um facto comprovado que as estatinas 

são capazes de produzir perda de memória, bem 

como outros danos cerebrais e lesão hepática. 

O mais surpreendente é que os medicamentos 

hipocolesterolemiantes, mesmo que possam evitar 

a incidência de enfarte numa pequena 

percentagem, não aumentam a esperança de vida, 

pois a pessoa morre por outras doenças diferentes 

do enfarte, como o cancro.
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De qualquer maneira, e apesar do exposto 

anteriormente, quem quiser baixar os seus níveis 

de colesterol (embora insistamos em que menos 

de 300 mg/dl não são preocupantes), pode fazê-lo 

DE FORMA MUITO EFICAZ E INÓCUA mediante 

o uso inteligente de certos nutrientes. E agora que

estamos a falar sobre nutrição, quero mencionar a

ineficácia e os perigos das dietas sem gordura.

Inicialmente, descobriu-se que as gorduras

saturadas, especialmente o ácido palmítico e o

mirístico, estimulavam poderosamente a síntese de

colesterol.

Porém, isso não deve ser motivo para prescindir de 

todas as classes de gorduras. De facto, as 

gorduras podem facilitar a eliminação do colesterol, 

pois estimulam a vesícula biliar para se contrair e 
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expulsar bile, a qual contém uma grande 

quantidade de colesterol que será eliminado nas 

fezes em caso de não haver problemas de trânsito. 

As dietas com baixo teor de gordura dificultam a 

evacuação, pois não estimulam suficientemente a 

vesícula biliar para se contrair e verter a bile no 

intestino. Ao chegar ao intestino, a bile estimula os 

movimentos peristálticos devido ao seu teor de 

sais biliares.

As dietas com baixo teor de gordura dificultam a 

absorção de fatores lipossolúveis como as 

vitaminas K, A, D e E, além de ser pobres em 

estas vitaminas.

Igualmente, as dietas com baixo teor de gordura 

tendem a ser muito altas em hidratos de carbono. 

Devemos ter em conta que os hidratos de carbono, 

ao entrar na corrente sanguínea, estimulam a 

secreção de insulina, uma hormona que por sua 

vez estimula a síntese de colesterol. Isto resulta 

especialmente certo no caso dos hidratos de 
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carbono refinados, como o açúcar, a farinha, os 

bolos, a massa...

Muitas pessoas que seguem uma dieta quase sem 

gorduras, compensam muitas destas proibições 

dietéticas consumindo doces e rebuçados. Porém, 

mesmo sem conter gorduras, estimulam a síntese 

de colesterol. As gorduras poderiam compensar 

isto, pois quando um hidrato de carbono é 

consumido junto com gordura, esta última retarda a 

absorção de este, e portanto produz-se uma 

elevação da glicemia menor que se o hidrato de 

carbono fosse consumido sozinho; isto quer dizer 

que é mais saudável.

Uma menor elevação da glicemia provoca uma 

menor secreção de insulina, e portanto a síntese de 

colesterol não está fortemente estimulada. Devido a 

este fenómeno, as dietas com baixo teor de gordura 

e alto teor de hidratos de carbono (especialmente 

açúcar), não só não baixam o colesterol, mas sim, 

pelo contrário e paradoxalmente, costumam subi-lo.
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Agora vamos descrever o método que nós 

recomendamos para baixar os níveis de colesterol, 

para assim fazer calar todos aqueles que insistem 

em nós tomarmos estatinas.

Este método não está baseado em inibir nenhuma 

enzima, mas sim em estimular e potenciar os 

mecanismos corporais de excreção de colesterol.

O colesterol é eliminado pelo fígado, através da bile. 

Para eliminá-lo, o colesterol é transformado em sais 

biliares e outros produtos como o ácido taurocólico. 

Muitos destes componentes são derivados do 

aminoácido taurina. Igualmente, a vitamina C 

estimula a formação destes compostos; portanto, já 

temos a solução: taurina e vitamina C. 

Esta combinação é um potente 

hipocolesterolemiante. Porém, as suas virtudes não 

acabam aí, pois estes dois nutrientes favorecem a 

desintoxicação hepática de numerosos tóxicos,
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incluídos os metais pesados, e funcionam como 

potentes antioxidantes.  Assim, desta maneira tão 

simples, estudando as rotas metabólicas do 

organismo, podemos baixar o colesterol.

Mas não basta estimular a formação de bile; 

também é preciso conseguir que esta seja 

eliminada com as fezes. Uma pessoa com prisão 

de ventre reabsorve sempre uma grande 

quantidade do colesterol excretado, e portanto é 

importante fazer três evacuações diárias. Uma 

alimentação baseada numa grande quantidade de 

verdura (pelo menos dois ou três quilos diários) e 

algumas frutas (recomendamos não mais de duas 

peças diárias, e sempre de manhã), além de  

suplementos de fibra solúvel (sementes de linhaça, 

psyllium, pectina, ágar-ágar, goma guar) será uma 
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ajuda inestimável. É recomendável tomar uns 60 

gramas de fibra solúvel por dia, repartidos em duas 

refeições.

As doses de vitamina C e taurina serão de três 

gramas da primeira durante o pequeno-almoço, o 

almoço e o jantar, e dois gramas da segunda antes 

do pequeno-almoço, almoço e jantar (deverá ser 

ingerida meia hora antes, com o estômago vazio). 

Paralelamente a estes dois suplementos, é 

importante realizar o protocolo Clark de limpeza 

intestinal (pág. 42), que nos vai ajudar a limpar 

o intestino de tóxicos e patógenos (incluídas

certas estirpes bacterianas prejudiciais, tanto

para o nosso sistema circulatório como para

um correto metabolismo), e seguidamente

realizar-se-ão várias (quatro ou cinco) limpezas

hepáticas (pág. 46), com uma separação de

três ou quatro semanas entre elas.

Não podemos deixar de mencionar a niacina, outro
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nutriente muito efetivo na hora de baixar não só o 

colesterol mas também os triglicéridos. A dose 

eficaz é de pelo menos 50 mg em cada refeição. A 

niacina pode produzir vermelhidão cutânea, 

aquecimento e certa comichão, o qual não só 

é inócuo, mas até resulta beneficioso, pois quer 

dizer que o calibre das artérias está a 

aumentar (vasodilatação). Este processo 

chama-se ruborização. A niacina está 

contraindicada para glaucoma e hemorragias 

digestivas e doutros órgãos internos. Neste ponto, 

vemos que a preocupação com o colesterol 

não tem qualquer fundamento sólido. É apenas 

um castelo de cartas que se desmorona com 

qualquer sopro de senso comum. Esperamos que 

os parágrafos anteriores tenham sido de ajuda  

para compreender este fenómeno, e que assim 

possam ver o colesterol não como um assassino, 

mas como o que é e sempre foi: uma molécula 

indispensável para a vida.
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PASSO 1º  Limpeza Intestinal (Clark) (Pág. 42)

+ 

Vitamina C: 3 g ao pequeno-almoço, 

almoço e jantar
+ 

Taurina: 2 g 30 minutos antes do pequeno-

almoço, almoço e jantar

+ 

Opcional: Niacina: 50 mg ao pequeno-almoço, 

almoço e jantar 
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Vitamina C: 3 g ao pequeno-almoço,

almoço e jantar

+ 

Taurina: 2 g 30 minutos antes do pequeno-

almoço, almoço e jantar 

+ 

Opcional: Niacina: 50 mg ao pequeno-almoço, 

almoço e jantar

+ 

Realizar quatro ou cinco limpezas hepáticas Clark 

(pág. 46), com uma separação de três ou quatro 

semanas entre elas.

*No 2º passo é muito recomendável a utilização do 

Varizapper da Dra. Clark, pelo menos 60 minutos

diários (informação na pág. 54).

PASSO 2º 
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O fígado é o laboratório principal do nosso 

organismo, onde miles de substâncias são 

processadas cada segundo, e é também o 

encarregado de neutralizar todo tipo de tóxicos 

presentes no nosso corpo para depois serem 

excretados pelos rins ou por via fecal.

O nosso fígado é um verdadeiro prodígio, pois é 

capaz de processar uma variedade amplíssima de 

tóxicos, graças a um sistema enzimático que pode

atuar sobre uma enorme gama de substâncias.

O FÍGADO:
A BASE DA NOSSA SAÚDE
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Quando a função desintoxicadora do fígado 

diminui, o funcionamento do resto dos órgãos fica 

gravemente comprometido, e podemos afirmar 

categoricamente que nenhuma pessoa doente 

(sofra a patologia que sofrer) apresenta uma 

função hepática normal, e que não existe nenhuma 

doença (exceto as congénitas) que não possa ser 

aliviada mediante um protocolo dirigido a estimular 

os mecanismos de desintoxicação hepática.

Em primeiro lugar, vamos ver quais são os fatores

que mais perturbam o funcionamento do nosso 

fígado:



1. Disbacteriose no Trato Digestivo, ou seja, a

mudança qualitativa da nossa microflora intestinal.

A flora bacteriana “boa” pode atuar sobre os micro-

organismos patógenos em trânsito e impedir que

estes colonizem o nosso espaço. Quando a nossa

flora intestinal útil for danificada, as estirpes 

bacterianas nocivas podem virar-se predominantes e

começar a desestabilizar a nossa saúde. Na nossa

experiência como terapeutas, sabemos que há

desestabilização na flora intestinal de

aproximadamente 70% das pessoas consideradas

“sãs”.

Terapia Clark 30 
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2. Toxinas geradas por patógenos presentes no
nosso organismo. Devemos saber que a 

quase totalidade dos patógenos que estão 

presentes no nosso organismo (sejam 

parasitas, bactérias ou fungos) geram uma 

grande quantidade de toxinas que acabam por 

interferir em funções básicas do nosso 

metabolismo, o qual pode (ou costuma) 

provocar patologias degenerativas graves para 

as quais a medicina oficial hoje não tem 

solução.

Estes dois fatores (a disbacteriose e a 

toxicidade gerada por patógenos) devem ser os 

primeiros que se tratem quando quisermos 

melhorar ou regenerar a função hepática, ou 

seja, antes de tratar o fígado devemos tratar o 

intestino. De facto, é importante sabermos que 

o álcool exerce uma influência nefasta sobre o

fígado, e uma grande parte desta influência é
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derivada do facto do álcool aumentar a 

permeabilidade intestinal, pois este aumento é um 

fator chave para uma maior quantidade de 

lipopolisacáridos (toxinas geradas por bactérias 

patógenas que passam ao sistema porta hepático). 

Portanto, a higiene intestinal é a melhor aliada da 

função hepática, e por isso na Terapia Clark 

começamos sempre os protocolos como uma 

limpeza intestinal (pág. 42).

3. A Frutose  é outro desestabilizador importante

da função hepática, a tal ponto que é chamado “o

álcool que não embriaga”, devido aos efeitos que

uma dieta rica em frutose produz no fígado. Um

consumo excessivo de frutose aumenta a formação

de radicais livres no fígado, produz fígado

gorduroso, aumenta a inflamação e reduz a

sensibilidade à insulina (gerando diabetes tipo 2).

Mas o pior de tudo é que a frutose rouba ao fígado 

o valioso ATP, fundamental na obtenção de energia
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energia celular. Porque? Porque para se poder 

metabolizar, a frutosa deve ser fosfatada primeiro. 

E de onde procede o fosfato necessário para esta 

conversão? Do trifosfato de adenosina (ATP).

Outro tipo de açúcar como a glicose também 

precisa ser fosfatada, mas como a glicose é 

utilizada em todas as células do organismo, não se 

produz uma descida grande de ATP em nenhum 

sistema orgânico concreto. Porém, uma vez que a 

frutose é metabolizada apenas no fígado, uma 

ingestão importante desta esgotará o ATP 

hepático.  

Sem dúvida nenhuma, os sumos de fruta e o 

consumo abundante de fruta não beneficiam de 

modo nenhum a nossa função hepática. Também 

devemos saber que a degradação de grandes 

quantidades de ATP eleva consideravelmente os 

níveis de ácido úrico, como resultado da 

degradação da adenosina liberada, e por tanto: 
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Em todos os casos de elevação do ácido úrico, o 

primeiro alimento que deve ser eliminado da nossa 

dieta é a fruta!!!

Todos os casos de fígado gorduroso não alcoólico 

devem-se quer a um estado de toxicidade intestinal, 

quer a uma ingestão excessiva de frutose (mesmo 

que seja mediante sumos de fruta naturais), quer 

ao consumo de medicamentos. A conclusão é que 

deveríamos limitar a ingestão de fruta a um máximo 

de duas peças diárias, e ingeridas sempre de 

manhã, para evitar tanto quanto possível a 

fermentação alcoólica que pode acontecer 

facilmente se a fruta for consumida no fim do dia. A 

verdura, pelo contrário, é bem tolerada e 

recomendável em grandes quantidades. 

4. O Álcool é outro agente hepatotóxico

importante, mas voltamos a insistir que isso é

principalmente porque incrementa a passagem de

lipopolisacáridos bacterianos desde o intestino ao
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sangue. É por isso que existem abstémios com 

fígado gorduroso, pois a sua flora intestinal 

encontra-se fortemente desequilibrada, além de 

apresentar uma permeabilidade intestinal 

excessiva. 

Igualmente que um químico requer numerosos 

produtos químicos para provocar reações, o fígado 

requer numerosos nutrientes com os quais exercer 

a sua função. Estes nutrientes são vitaminas do 

grupo B, selénio e vitamina C (sempre melhor em 

forma de ácido ascórbico, pois como afirmava a 

Dra. Clark, nos processos de obtenção de vitamina 

C não ácida, esta termina sempre danificada).

Por outro lado, o fígado também precisa de 

aminoácidos em certa quantidade (colina, 

metionina, etc.), e por isso uma ingestão adequada 

de proteínas na nossa dieta é indispensável para 

uma função hepática correta, e embora uma 

ingestão excessiva possa ser prejudicial, entre 0,5 
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e 0,8 g de proteína por quilograma de peso corporal 

pode ser uma boa referência.

5. Outros elevadores da nossa toxicidade hepática

são os medicamentos, como o paracetamol,

o ibuprofeno, o ácido valproico, os antidepressivos

e um longo etcétera. Muitas doenças

são simplesmente um efeito secundário da

ingestão crónica de medicamentos, mas como há

vários anos que a pessoa os consome, a aparição

de sintomas durante os últimos meses não

levanta suspeitas. Porém, o que acontece é

que, após anos de esforços excessivos, o fígado

acaba por se render e é aí que começam os

sintomas.
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6. Os Excessos Alimentares, também sobreca- 

rregan de forma importante o fígado, especialmente

os jantares abundantes. O ideal seria que a última

refeição do dia fosse ligeira e realizada pelo menos

duas horas antes de dormir. Os fritos e gorduras

reaquecidas são nefastos, mas o resto de alimentos

gordurosos não são tão prejudiciais como temos

sido levados a acreditar (mas os açúcares sim). As

gorduras não sobrecarregam de modo nenhum a

função hepática e até a podem favorecer, pois

exercem um efeito colagogo que melhora a

drenagem da vesícula e dos canais biliares. O que

acontece é que as pessoas com cálculos vesicais

ou com a vesícula inflamada ficam ressentidas

pelas fortes contrações estimuladas por uma

importante ingestão de lípidos.
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Nestes casos de problemas de vesícula, é 

duplamente importante a realização de várias 

limpezas hepáticas depois dum protocolo de 

limpeza intestinal.

Neste ponto, temos de falar positivamente dum dos 

alimentos mais injustamente atacados quando 

falamos da saúde hepática: a gema de ovo. A 

gema de ovo aporta aminoácidos enxofrados 

(desintoxicantes), fosfolípidos e colina, todos eles 

nutrientes fundamentais para uma função hepática 

ótima. Além disso, a gema de ovo é um potente 

colecistoquinético, o qual quer dizer que estimula a 

contração da vesícula biliar e a excreção de bile. 

Isto é uma vantagem, pois não deixa de ser uma 

drenagem, embora existam indivíduos com a 

vesícula inflamada aos que não convenha este 

estímulo, igualmente que uma extremidade 

aleijada precisa de repouso e não de exercício.

Portanto, concluímos que a gema de ovo é
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hepetoprotetora, mas e o colesterol?

Em primeiro lugar, a quantidade de colesterol que 

aportam duas gemas de ovo é mínima. Por outro 

lado, o efeito colecistoquinético favorece a 

excreção de colesterol através da bile, e além disso 

a colina e os fosfolípidos impedem que o colesterol 

fique precipitado nas artérias e nos canais biliares, 

formando placas de ateroma ou cálculos biliares.

Finalmente, vamos mencionar o que pode ser um 

dos maiores fatores de sobrecarga e disfunção 

hepática:

7. As parásitas. É habitual encontrar no fígado de

pessoas aparentemente sãs parasitas como a

fasciola hepática, o clonorchis sinensis, etc.
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Estas podem instalar-se nos canais biliares e 

dificultar a função hepática e até destruir o 

parênquima deste órgão ao longo do tempo, e 

também são portadoras de bactérias e vírus. E tudo 

isto sem terem sido encontrados pela medicina 

clássica. É por isto que para melhorar a função do 

fígado, devemos desparasitá-lo periodicamente 

com suplementos naturais (nunca com 

desparasitantes químicos, os quais são 

terrivelmente tóxicos e não atuam contra muitas 

famílias de parasitas).

O programa Clark de limpeza intestinal  (Pág. 

42), além de atuar contra a toxicidade e as 

bactérias patogénicas do intestino, atua contra mais 

de 100 famílias de parasitas diferentes, ajudando a 

eliminá-las com suplementos naturais como a 

tintura de nogueira, que também exerce uma ação 

hepatoprotetora. Depois de realizar o protocolo de 

limpeza intestinal, recomendamos realizara limpeza 
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hepática (pág. 46), várias vezes (de 4 a 5).

*Também é recomendável a utilização do 

Varizapper da Dra. Clark 60 minutos por dia, para 

melhorar a saúde em geral e, naturalmente, a 

saúde hepática (informação na página 54).
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Ingredientes: 

 Tintura de nogueira (Clark) (depois de abrir o

frasco, guarde-o no frigorífico).

 Curcuma (Clark)

 Funcho(Clark)

 Enzimas digestivas (Clark)

 Betaína (Clark)

 Óxido de magnésio (Clark)

 Lugol (Clark.), se não for alérgico ao iodo

 Cáscara sagrada (Clark)

 Óleo de orégão  (Clark)

LIMPEZA INTESTINAL (CLARK)

(Duração 25 dias)
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Cada dia, antes do pequeno-almoço, durante 
uma semana: 

Do dia 1 ao dia 4 do protocolo: 

Tomar 1 colher de sopa de tintura de nogueira 

dissolvida num copo de água fresca, beber 

devagar.

Os dias 8, 12, 16, 20 e 24, tomar 3 colheres de 

sopa.

Todos os dias, durante o pequeno almoço:
1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de cáscara sagrada
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Todos os dias, durante o almoço:

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma.

2) Tomar 3 cápsulas de funcho.

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas.

4) Tomar 2 cápsulas de betaína.

5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio.

6) Tomar 5 gotas de óleo de orégão, sempre dentro

duma cápsula vazia, preparada no momento da

tomada e com o estômago cheio.

Todos os dias, durante o jantar:

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína
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5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio

+ 

Lugol (Clark): Tomar 6 gotas, 4 vezes por dia, em 

meio copo de água e fora das refeições. 



Terapia Clark  46

Realmente, não existe apenas uma limpeza 

hepática, mas sim muitas variantes baseadas nos 

mesmos princípios, os quais são basicamente a 

indução duma intensa descarga de bile mediante a 

ingestão de azeite e sumos cítricos. De todas elas, 

a mais eficaz é a exposta pela Dra. Hulda Clark 

nos seus livros. Vamos detalhá-la seguidamente. 

 Tomar no pequeno-almoço uma comida muito

ligeira, que não contenha gorduras nem

proteínas (o ideal é uma salada ligeira sem

temperar, ou um bocado de verdura).

 Não comer nem beber nada a partir das 14

horas. Beber suficiente antes dessa hora para

não sentir sede à tarde.

 Diluir 4 colheres de sopa de sulfato de mag- 

nésio heptahidratado ou sais de Epsom (Clark)

LIMPEZA HEPÁTICA (CLARK)
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em ¾ de litro de água ou, no caso 

de preferirmos cápsulas (por causa do 

sabor amargo dos sais), será preciso 1 

frasco (60 cápsulas).

 Às  18 horas, tomar uma quarta parte da

mistura. É importante aquecê-la ligeiramente

no banho-maria o guardá-la numa garrafa

térmica, pois é mais eficaz quente; no caso de

tomar cápsulas de sais de Epsom, serão 15 as

que deveremos ingerir com um copo de água.

 Ás 20 horas, tomar outra dose da mistura de

sais de Epsom e água.

 Ás 21:45, espremer um pomelo até obter

aproximadamente 180 ml de sumo.

 Adicionar aproximadamente 160 ml de azeite

virgem extra de primeira prensagem a frio. Se

se ozonizar o azeite (uns 10 minutos), a

eficácia da limpeza será maiorpois eliminará os

ovos de parasitas que se podem encontrar
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nos canais biliares, mas não é estritamente 

necessário. Pode-se adicionar à mistura uma 

quantidade de 2 g de ácido cítrico para 

aumentar a eficácia, pois o ácido cítrico 

favorece a contração da vesícula biliar.

O LIMÃO NÃO TEM O MESMO EFEITO, POIS 

FAVORECE A CONSTRIÇÃO DO 

COLÉDOCO.

Este é um grande erro de alguns naturopatas 

que recomendam eliminar os cálculos da 

vesícula com azeite e sumo de limão.

 Verter a mistura num recipiente com tampa,

agitar energicamente e beber em seguida toda

a mistura duma só vez.

 Deitar-se imediatamente de costas e não

levantar-se até 45 minutos depois.
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 Uma garrafa de água quente sobre o lado

direito ajudará na dilatação dos ductos

hepáticos, e portanto na drenagem do fígado e

a vesícula.

 Em breve começarão uma série de evacuações

aquosas nas quais serão eliminados cálculos

que podem ter o tamanho dum berlinde.

A cor destes varia de verde escuro para ocre.

 Ao levantar-se (não antes das 6 horas), tomar

uma terceira dose de sais de Epsom e água.
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 Às 8 horas (ou 2 horas depois da terceira

dose), tomar a última dose de sais de Epsom e

água.

 Às 10 horas (ou 2 horas depois da quarta

dose), pode-se tomar um pouco de sumo de

fruta misturado com água. É recomendável

adicionar 2 g de ácido cítrico para obter assim

um efeito extra e poder eliminar cálculos

adicionais.

 Às 11 horas poderá comer uma refeição ligeira.

Convém sublinhar que durante a limpeza não

se deve comer nem beber absolutamente nada

exceto o sumo de pomelo e os sais de Epsom

diluídos em água.

 É preciso ficar em casa, pois durante a limpeza

vamos ter de evacuar frequentemente.
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 Não se deve realizar se não evacuamos

normalmente há vários dias, ou em caso de

doença aguda.

 Não se deve realizar sem termos realizado a

desparasitação ou a limpeza intestinal Clark

nos dias anteriores. Um fígado com os ductos

cheios de parasitas não vai responder perante

a limpeza hepática e possivelmente não vai

expulsar nenhum cálculo, ou poucos.

 O fígado pode considerar-se limpo se depois

de 3 limpezas hepáticas consecutivas já não

expulsa cálculos.

 Para uma maior efetividade, as primeiras 3-4

limpezas hepáticas devem ser realizadas cada

3-4 semanas.
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 Depois, é recomendável realizar a limpeza

hepática 1 vez cada 6 meses, como profilaxia.

 A recomendação de tomar abundante sumo de

maçã, mirtilo ou ácido málico para ajudar na

disolução dos cálculos não tem qualquer

fundamento, apesar de estar muito enraizada.

Além disso, o sumo de maçã e o sumo de

mirtilo aportam grandes quantidades de frutose,

a qual não beneficia de modo nenhum as

funções hepáticas.

 Não podemos esquecer que a frutose apresenta

efeitos similares ao álcool, com a diferença de

que “não embriaga”.

A melhor forma de ajudar a abrandar e diminuir o 

tamanho dos cálculos intrahepáticos e de vesícula, 

nos casos em que a litíase é muito marcada e os 

cálculos estão muito calcificados, é a ingestão de
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Taurina e IP6 (inositol hexafosfato). A primeira 

em doses de 6 g diárias espalhados em 3 

tomadas, antes das refeições (30 minutos); o 

segundo dissolvendo 20 gotas em água 2 

vezes por dia, além de aproximadamente 6 g 

diárias de vitamina C (ácido ascórbico). 

Esta combinação é especialmente eficaz 

para dissolver cálculos biliares. A ingestão de 

doses de várias gramas de curcuma por dia 

também exerce um efeito similar. É importante 

a curcuma ser de qualidade farmacêutica, 

como a que é vendida em forma de suplemento 

alimentar, e não a que é vendida a granel ou 

como especiaria. É melhor ser 

encapsulada, pois o seu forte sabor faz com 

que seja difícil tomar várias gramas por dia.
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VARIZAPPER 

O varizapper é um aparelho gerador de 

frequências criado pela Dra. Clark, cuja aplicação 

tem 3 efeitos positivos: 

 Emite um varrimento de frequências que

elimina patógenos do organismo.

 Aporta polaridade norte, a polaridade correta

para a saúde, pois quando um órgão adoece, a

sua polaridad vai virando para sul.

 Estimula o nosso sistema imunitário, ativando

os glóbulos brancos.
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FORMAS DE CONECTAR O VARIZAPER: 

 Fitas clássicas: É habitual usá-las nos pulsos,

mas se tivermos a pele sensível e estivermos a

sofrer vermelhidão, podem ser colocadas nos

antebraços ou nos tornozelos. Porém, a melhor

forma de evitar as irritações é molhar as fitas

com prata coloidal.

 Elétrodos de gel: Para localizar mais o efeito do

zapping.

 Sapatilhas condutoras.

 Elétrodos corporais com velcro: Para aumentar

o efeito do zapper em zonas específicas; se os

colocarmos nas coxas, aumentaremos o efeito

no baixo-ventre e na zona urogenital.

O VARIZAPPER NÃO AFETA NEGATIVAMENTE A 
FLORA BACTERIANA.
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A única limitação do varizapper é que não pode 

atingir o interior de: olhos, canais biliares, tubo 

digestivo, bexiga, tumores, abscessos e órgãos 

muito intoxicados.

Portanto, o zapping deverá ser completado com a 

ingestão de suplementos desparasitantes, 

antibacterianos e antifúngicos, como a tintura de 

nogueira, a prata coloidal...

Por outro lado, este gerador de frequências exerce 

uma série de efeitos beneficiosos que vão muito 

além da sua ação antipatogénica. Ativa o sistema 

imunitário, pois é um potente imunoestimulante 

que aumenta a fagocitose, “energizando” os 

nossos glóbulos brancos embora estejam 

intoxicados com metais pesados, PCB, benzeno, 

amianto ou corantes. Também aporta polaridade 

norte aos órgãos. Em condições ideais, todos os 

órgãos exceto o cérebro deveriam apresentar 

polaridade norte. Quando os órgãos adoecer,
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a sua polaridade muda para sul. Esta mudança de 

polaridade favorece o assentamento de patógenos 

no órgão, mas polarizando o órgão para norte 

criamos um ambiente hostil para os patógenos e 

gradualmente contribuimos à recuperação da 

saúde e ao correto funcionamento do órgão. 

Portanto, o zapping não deve ser entendido como 

remédio de emergência, mas sim como uma forma 

magnífica de manter a saúde, que vai beneficiar 

quem o usar diariamente.

O ideal é usar o gerador de frequências antes das 

21 horas, quando os órgãos mudam de polaridade 

norte para sul para descansar, embora também se 

possa utilizar depois dessa hora.

É totalmente inócuo, mesmo para animais de 

estimação (tendo em conta que se deveria realizar 

paralelamente um programa desparasitante 

clássico).



Terapia Clark  58

PROGRAMAS DE USO DO VARIZAPPER: 

 60 minutos contínuos (é o que se usa normal- 

mente, e pode-se aplicar mais ou menos tempo).

 7’, 20’, 7’, 20’, 7’ (atua 7 minutos, descansa 20

minutos, atua 7 minutos, descansa 20 minutos e

atua 7 minutos).

Ativa o sistema imunitário

Elimina patógenos

Aporta polaridade norte ao organismo
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PARA CONECTÁ-LO AO NOSSO CORPO 
TEMOS VÁRIAS OPÇÕES:

 Fitas: são utilizadas para o zapping normal e

permitem uma grande liberdade de

movimentação. Habitualmente são colocadas

nos pulsos, mas se tivermos a pele sensível e

estivermos a sofrer vermelhidão ou erupção,

podem ser colocadas nos antebraços ou nos

tornozelos. Porém, a melhor forma de evitar as

irritações é molhar as fitas com prata coloidal.

 Sapatilhas condutoras: são utilizadas para

zapping mais longo, ou se as fitas para os

pulsos provocarem irritação em peles

sensíveis.

 Cilindros para os pés: feitos em carbono. São

utilizados, da mesma forma que as sapatilhas

condutoras, se as fitas estiverem a produzir

uma ligeira irritação em peles sensíveis.
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 O zapping é realizado sentado, com os pés

apoiados sobre os cilindros.

 Elétrodos corporais com velcro: são utilizados

para aumentar o efeito do zapping na zona

urogenital e no baixo-ventre, e devem ser

fixados na zona superior das coxas.

 Elétrodos de gel: são utilizados para localizar o

efeito do zapping, e habitualmente colocam-se

na zona do baixo-ventre, embora o zapping

não consiga penetrar tanto com estes como

com os outros sistemas.

NOTA: O VARIZAPPER NÃO AFETA 
NEGATIVAMENTE A FLORA BACTERIANA.
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USO DO VARIZAPPER

1. O primeiro passo será selecionar o acessório

de conexão com o nosso corpo que seja mais

adequado para o propósito de uso do

varizapper. Se utilizarmos as fitas, primeiro

devemos molhá-las com água e pressionar a

esponja amarela para a fita ficar bem

empapada e não pingar água.

2. Atamos as fitas aos pulsos (ou aos antebraços

ou tornozelos se tivermos a pele sensível e

começarmos a sofrer vermelhidão nos pulsos),

colocando a esponja amarela em contacto com a

pele, e deixando os botões de conexão na zona

mais cómoda para depois colocarmos as cabeças.
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É preciso apertar bem as fitas para criar um 

bom contacto com a pele e deixar a energia 

penetrar corretamente.

3. Conectamos as duas cabeças nos botões de

conexão, a vermelha no membro esquerdo e a

preta ou azul no direito. Conectamos o

extremo oposto do cabo ao varizapper.
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4. Ativamos o varizapper mediante o botão de

início.

Durante o uso do varizapper, é recomendável

não cruzar os braços ou pernas para o efeito

ser maior.
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5. Selecionamos o programa “Continuous zap”,

pressionando uma vez o botão marcado com

uma seta para baixo, e depois o botão central

marcado com um “S”.

6. Aparecerão no ecrã os 59:59 minutos

restantes, e então só temos de esperar até o

tempo acabar; nesse momento, o varizapper

apagar-se-á automaticamente. Durante este

tempo, podemos realizar qualquer atividade. Se

durante o zapping ouvir uns apitos e no ecrã

aparecer a mensagem No load”, as fitas não
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estão suficientemente apertadas, as esponjas 

não estão suficientemente molhadas ou os 

conectores não estão a fazer um contacto 

adequado com os botões de conexão. 

Podemos interromper o zapping quando 

quisermos, sem termos de completar o 

programa inteiro de 60 minutos. Os passos 4, 

5 e 6 são comuns a todos os acessórios de 

conexão.
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7. Se utilizarmos as sapatilhas condutoras, retira

remos as esponjas amarelas e as molharemos

bem com água. Seguidamente, conectaremos

a cabeça vermelha ao botão de conexão do

pé esquerdo e a cabeça azul ou preta ao

botão do pé direito.

8. 8. Se utilizarmos os cilindros para os pés,

conectaremos a cabeça vermelha ao botão de

conexão do pé esquerdo e a cabeça azul ou

preta ao botão do pé direito.
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9. Se utilizarmos os elétrodos corporais com

velcro, é preciso apertá-los bem e colocá-los o

mais perto possível da virilha.
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10. Utilizando os elétrodos de gel, devemos fixar cada

um deles na zona a tratar, que habitualmente

será a zona do baixo-ventre, e igualmente

colocaremos a cabeça vermelha no lado

esquerdo e a azul ou preta no lado direito.
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16,0 

21,0 

15,0 

18,0 

21,0 

20,0 

20,0 

22,0 

22,0 

26,0 

22,0 

31,0 

PEIXE 
20,0 

17,0 

17,0 

21,0 

19,0 

16,0 

OVO 

Ovo de galinha 12,0 

CONTEÚDO DE PROTEÍNAS POR 100 
GRAMAS DE PARTE COMESTÍVEL

CARNES, AVES, CAÇA 
E DERIVADOS DE CARNE

Porco (lombo)

Porco (magro)

Cordeiro (costeleta)

Cordeiro (perna/costela)

Vitela (magra)

Frango (coxa)

Frango (peito)

Coelho

Chouriço

Salame

Fiambre cozido

Presunto curado

Boqueirão fresco

Peixe-galo

Pescada fresca

Pescadinha fresca

Sardinha fresca

Truta fresca
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LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

11,0 

18,0 

32,0 

29,0 

17,6 

5,0 

5,0 

4,0 

4,0 

5,0 

CEREAIS E DERIVADOS

5,0 

8,0 

8,0 

3,9 

Leite pasteurizado

Leite gordo UHT

Leite meio gordo UHT

Leite magro UHT

Queijo fresco (de Burgos)

Queijo fundido (porções)

Queijo manchego curado

Queijo manchego semicurado

Queijo para sandes

Iogurte natural gordo

Iogurte natural magro

Iogurte aromatizado (sabor...)

Iogurte gordo com fruta

Iogurte magro com fruta

Arroz

Pão normal

Pão de forma

Bolachas tipo “Maria”
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LEGUMES
22,7 

20,0 

24,0 

7,0 

8,9 

8,2 

HORTALIÇAS, VERDURAS E BATATAS

 6,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,9 

2,0 

1,3 

0,9 

3,0 

1,9 

Feijão seco

Grão-de-bico seco

Lentilha seca

Feijão cozido

Grão-de-bico cozido

Lentilha cozida

Alho

Cebola

Cogumelo

Endívia

Aspárago em lata

Aspárago cozido

Feijão verde

Alface

Tomate

Batata

Pimento vermelho

Pimento verde

Espinafres

Feijão verde
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FRUTA 

1,0 

1,0 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

1,0 

0,6 

CONSERVAS DE PEIXE

22,0 

23,0 

11,0 

26,0 

11,0 

24,0 

CONSERVAS DE FRUTA
Pêssego em calda 1,0 

Ananás em calda 0,0 

CONSERVAS DE VERDURA

Tomate ao natural 0,9 

Tomate frito 1,0 

Morango

Quivi

Maçã

Melão

Laranja

Pêra

Banana

Uva

Anchova em azeite

Atum em azeite

Berbigão ao natural

Bonito em azeite

Mexilhão em escabeche

Sardinha em azeite
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