
 

 

BACTÉRIAS, VÍRUS, PLASMÓDIOS, VERMES, FUNGOS, 

RICKÉTTSIAS E PRIONS 

BACTÉRIAS 

130- Aspergillus fumigatus – diarréia e gases intestinais são sua 

especialidade. 

131- Bactéria fage – é grande causadora de colite e gases e 

hérnias devido à pressão dos gases. Causa também infecções. 

132- Bactéria anthracis (bacilo) – produz bolas carnosas ou 

espécie de verrugas moles na pele, gases viscerais, e por causa 

disso hérnias até em crianças, carbúnculo no gado e porcos. 

Causa câncer. É muito resistente. 

133- Bordetella pertússis – especialista em gripes, tosses, inflama 

garganta e pode causar convulsão quando ataca o sistema 

nervoso central. 

134- Campylobacter – úlceras estomacais e duodenais, gastrite, 

colite, hemorroidas são sua especialidade. 

135- Clostridium tetani – tétano, câncer, dores fortes no corpo, 

nos músculos, mal de Parkinson, ataca a coluna podendo 

paralisar as pernas, sistema nervoso central. 

136- Coliformes afines – atacam o tubo digestivo com febres e 

diarreias e músculos. 



137- Clostridium Welchii – tétano, muitas dores especialmente 

na coluna e ataca o sistema nervoso central. 

138- Corynibacterium diphteriae – causadora da difteria com 

diarréia branca, febre e vômitos. 

139- Clostridium botulinum – presente nas carnes enlatadas, 

causa intoxicação. 

140- Escheríchia coli – é benéfica, mas com nossos erros 

alimentares, causa colite, prisão de ventre ou diarréia, diarréia 

hemorrágica fatal, infecções, úlceras duodenais e estomacais 

também são sua especialidade. 

141- Gonococcus – é causadora da blenorragia e queimação ao 

urinar, ataca homens e mulheres, é contagiosa. É conhecida 

também como purgação. 

142- Klepsiella peneumoniae – causa pneumonia e ataca o 

sistema respiratório. 

143- Legionella – é perigosa porque ataca o sistema respiratório 

e até o corpo todo, causa pneumonia e insuficiência respiratória, 

e morte. 

144- Leptospira canícula – causa o mal de Weil. É comum em 

enchentes onde ratos e outros animais através da urina 

contaminam, bem como em matadouros e granjas de animais. 

Causa febre. 

145- Leptospira icterohaemorragiae – causa hemorragias. 

146- Micobacterium tuberculosis (TB) – se transmite pelo leite de 

vaca cru que contenha M. bovis ou por pessoa com M. 

tuberculosis. Causa a tuberculose, uma infecção que mata muito 

no mundo todo. 

 



147- M.R.S.A. – é o terrível causador da infecção hospitalar. 

Causa também câncer. Sua sigla significa em inglês: Stafilococcus 

Aureus Resistente a Meticilina (um antibiótico muito forte). 

148- Helicobacter piloris – é uma bactéria especializada em fazer 

úlceras no estômago e no duodeno, causa gastrite. 

149- Micoplasma A – é causadora de blenorragia ou gonorréia 

tanto em homens como em mulheres. Agride a pele com alergias 

e coceiras. 

150- Micoplasma B – causa infecções nas partes genitais e agride 

a pele com alergias e micoses. 

151- Micoplasma C – causa infecção, pneumonia e asma. 

152- Neisséria meningitidis – causa meningite meningocócica e 

pode ser fatal. Causa fortes dores de cabeça, alta febre e pode 

atacar também o coração. 

153- Neisséria gonorrhoeae – causadora de meningite e 

blenorragia ou gonorréia. 

154- Sarcoptes scabiei (ácaro) – é causador da escabiose ou 

sarna na pele, mas ataca também órgãos internos antes. 

155- Salmonella tiphi – costuma estragar a festa dos humanos diz 

Sonia Hirsch, porque causa cólicas e diarréias horríveis. Vem 

através de ovos crus de galinha, codorna. 

156- Stafilococcus áureus – é especialista em infecções em 

muitas partes, causa gripes e tumores, raramente cancerígenos. 

Ataca também o coração. Está nas carnes curadas. 

157- Streptococcus piogenes – é terrível causador de infecções 

na pele com erisipela, no útero pós-parto, nos rins e em outras 

partes do corpo. 



158- Streptococcus mitis – especialista em atacar a coluna, 

pulmões brônquios com muitas dores. Inflama também 

internamente o coração = endocardite, e pode causar câncer, 

junto com o fungo Candida albicans. 

159- Pseudomonas aeroginosa – ataca ouvidos, pulmões e 

meninges que envolvem o cérebro causando infecções ou 

agravando as já existentes. Causa infecção hospitalar. 

160- Streptococcus pneumoniae – causa pneumonia. 

161- Tifoidéa – causa o tifo com febre interna muito alta e fatal 

se não tratar rapidamente. 

162- Treponema pállidum – causa a sífilis doença muito perigosa 

e contagiosa. 

163- Víbrio cólera – causa altíssima febre interna e mata com a 

doença cólera. 

164- Víbrio cóllico – cólicas, gases e dores fortes. Está em 

alimentos mal conservados. 

VÍRUS 

165- Adeno vírus – é causador de gripes e resfriados, isto é, febre 

interna, ataca garganta e pulmões, olhos e brônquios. 

166- Citomégalo vírus (herpes) – é uma espécie de vírus do 

herpes muito forte. Pode causar fogo selvagem, câncer e até a 

morte de fetos. É também hereditário. 

167- Clamydia psitaci – é especialista em causar inchaço das 

pernas. Vem através de aves. 

168- Clamydia trachomatis – ataca o sistema genitourinário 

masculino e feminino, pode causar esterilidade na mulher e 

complicações para a criança com laringite, otite, causa mal-estar 

geral, febre e complicações ao urinar. 



169- EB vírus – é uma espécie de herpes que costuma atacar 

muito os gânglios linfáticos e frequentemente causa o câncer no 

baço e nos gânglios. Ataca mais comumente crianças com febres 

e inflamações nas amígdalas. 

170- Encefalite japonesa – ela junto com o n.o 192 e às vezes o 

232 causa as enxaquecas. 

171- Flávi vírus (dengue) – é causador da dengue, vem através do 

mosquito Aedes Aegyptis, causando febres e muita diarreia, às 

vezes hemorragia, muitas dores no corpo todo e vômitos. 

172- HP vírus – é especialista em fazer cair o cabelo e em causar 

infecções deformantes nas partes genitais (Humanum Parvum 

vírus). 

173- HBs vírus Hepatite B – também faz cair o cabelo, mas causa 

hepatite B o que é pior. 

174- HA vírus Hepatite A – é causador da hepatite A, transmite-

se pelos alimentos e fezes. 

175- HC vírus Hepatite C – transmite a hepatite do tipo C, a mais 

grave, mas também se elimina com plantas e argila conforme 

minha experiência. 

176- Herpes simples – é vírus causador de câncer e erupções na 

pele, nos lábios, olhos. 

177- Herpes zoster – é mais forte do que o anterior causando 

muita coceira, agride muito a pele em qualquer parte do corpo, 

causa câncer, ataca órgãos vitais, causa a varicela, pode causar 

feridas horríveis. 

178- Herpes circinado – este vírus é mais forte ainda do que o 

anterior, especialista em agredir os quadris e travá-los com 

fortes dores. Causa câncer e faz parte na formação do fogo 



selvagem. Obs.: qualquer herpes se não tratar o parceiro sexual é 

tempo perdido. 

179- HTLV I (vírus T. linfotrópico humano Um) – é causador de 

câncer, AIDS, mas menos frequente do que o HTLV III. Causa 

muitos tipos de infecções baixando muito a imunidade porque 

ataca justamente os órgãos de defesa do corpo, tais como timo, 

gânglios linfáticos, apêndice. 

180- HTLV II (vírus T. linfotrópico humano Dois) – é um pouco 

mais fraco, mas baixa a imunidade orgânica, porém não tanto 

que possa surgir a AIDS. É também cancerígeno e especialista em 

causar infecções em qualquer parte do corpo. 

181- HTLV III (vírus T. linfotrópico humano Três) – o mais 

perigoso, porque geralmente está presente nos aidéticos e se 

torna muito resistente para ser combatido. É mais conhecido 

como HIV. É especialista em causar câncer, infecções e 

principalmente em baixar muito a imunidade orgânica, deixando 

aberto o caminho para a AIDS ou SIDA (Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida). Também pode causar anemia 

profunda. 

182- Influenza vírus – gripes muito fortes são sua especialidade e 

precisa ser combatido rápido para não causar pneumonia. 

183- Mumps vírus – é o vírus maior causador de câncer, na 

minha opinião. Onde ele estiver, com raras exceções, já está 

presente também o câncer. É especialista em fazer tumores em 

qualquer parte do corpo. Também é o causador da caxumba. 

Muito cuidado com ele. 

184- Papilloma vírus (causa condiloma) – causa o HPV, o qual se 

instala no útero e partes genitais de preferência causando muito 

estrago, infecções fortes e câncer com muita dor e o condiloma. 



185- Poliomielite – é um vírus que paralisa os movimentos 

porque se instala na coluna, sobretudo de crianças. É o causador 

da paralisia infantil. Muitas pessoas com os movimentos das 

pernas paralisados têm este vírus incubado ou refugiado no 

organismo, portanto não estão curadas. 

186- Poxvirus – produz infecções. 

187- Raiva – é um vírus transmitido pelo cachorro louco e por 

morcegos. Se não for tratado logo pode matar. 

188- Rota vírus – febre, diarreia e cólicas são sua especialidade. 

189- RS vírus – é um dos vírus de infecção hospitalar, causa 

também câncer. Causa infecções respiratórias com febre e 

vômito, mais em crianças. 

190- Rubéola – é uma febre eruptiva com este nome o que ele 

causa, deixando sinais listrados de vermelho na pele. É comum 

em crianças. 

191- Verruga comum – é o vírus causador da verruga comum que 

pode até estar dentro do ouvido e não somente na pele, 

podendo causar surdez. 

192- Vírus do sarampo – é grande causador de dores no corpo e 

enxaquecas junto com o encefalite japonesa. Produz febre e 

vômitos nas crianças. 

193- Varíola do rato – é doença que ataca pessoas, ratos, gatos e 

cães. É um vírus que mata em poucos dias os animais novos. É 

através destes animais que o ser humano contrai o vírus. Sua 

especialidade é causar um mal-estar generalizado no corpo. 

PLASMÓDIOS 

194- o a) Vivax; b) falsíparum – são os causadores da malária no 

Brasil, mas causam também a síndrome do pânico quando se 

instalam no cérebro e coração ao mesmo tempo. Quando estão 



no cerebelo causam mal de parkinson; e nos seios frontais a 

sinusite. O b) é o mais forte e pode ser fatal. Os outros dois tipos 

atacam mais na África e Europa. Veja título sobre Malária. 

VERMES 

195- Ancylostoma duodenale – causa anemia com grandes 

infestações intestinais, suga o sangue da vítima, crianças e 

adolescentes em geral. 

196- Áscaris lumbricóides Linné – é a lombriga comum que causa 

muitos estragos e pode estar em muitas partes do corpo até no 

cérebro. Veja em Vermes. 

197- Balantídium coli – é um verme que vem através do porco 

para os humanos pela carne crua ou mal passada ou também por 

água ou vegetais que contenham seus ovos. Pode causar 

inflamação das mucosas intestinais, devido às diarreias e 

disenterias. 

198- Clonorchis sinensis – é um verme alaranjado, o qual causa 

cirrose na vesícula, porque costuma obstruir os dutos hepáticos 

e biliares. É transmitido pela carpa, peixe de açudes, quando 

comemos a carne dela mal passada. Este verme causa a doença 

púrpura, que afeta com manchas cor de púrpura a pele dos 

idosos, porque rompe os vasos capilares da pele. 

199- Chilomastix mesnili – muitas pessoas idosas não sabem que 

uma das causas de terem manchas escuras ou tipo sangue 

coagulado na pele é a presença e ação deste verme. Causa 

diarreias e afeta órgãos genitais, causa febre. 

200- Diphylidium caninum – é uma solitária pequena do intestino 

delgado, transmitida por piolhos e pela pulga do cachorro. 

201- Diphylobótrium latum – é uma solitária que nos vem 

através das fezes que vão ao rio e são comidas pelos peixes que 



formam neles os cistos, então basta comer sua carne crua ou mal 

passada. As consequências são semelhantes às de outras 

solitárias que podem atacar até o cérebro com epilepsias, pois 

deixam lá seus ovos ou no pâncreas. É, portanto uma solitária de 

peixe, comum nos povos orientais. 

202- Entamoeba coli – é uma ameba que pode subir à cabeça e 

causar convulsões. Causa colite. 

203- Entamoeba histolítica – é uma ameba perigosa quando sobe 

à cabeça e ataca o sistema nervoso central, causando muita 

agitação no sono e pequenos choques ou convulsões rápidas, 

muito comuns em crianças. Nos adultos causa confusão mental e 

angústia. 

204- Enteróbius vermicularis (oxiúrus) – é o oxiúros, verme 

pequeno que agride muito o nariz e ânus causando muita 

coceira. Agride os brônquios causando bronquite e causa sinusite 

bem como insônia. 

205- Echinococcus multilocularis – é uma pequena solitária ou 

tênia transmitida aos humanos pela raposa e pelo gato, através 

de suas fezes, predomina no fígado. 

206- Echinococcus granulosus – somente os ovos desta solitária 

infestam o homem, pois a tênia só se desenvolve nos cães e por 

suas fezes passa para nós. O problema é que os cistos dessa 

solitária atacam o fígado, os rins, os pulmões e inclusive o 

cérebro, originando tumores ou cistos. É através do sangue e 

linfa que as larvas atingem qualquer parte do corpo. As ovelhas 

também são intermediárias no desenvolvimento deste verme. 

207- Enteromas hominis – é apenas mais um parasita do 

intestino humano pouco importante. 

208- Fascíola hepática – é um verme em forma de folhinha chata 

o qual é terrível porque afeta o corpo inteiro causando além de 



muitos estragos o câncer muito frequente. É quase impossível 

achar um caso de câncer sem a presença da fascíola. Causa mil 

estragos na pele e em qualquer órgão. Veja capítulo sobre 

Fascíola. 

209- Eurytrema pancreaticum – é um verme perigoso porque 

come o pâncreas, isto mesmo. Seus hospedeiros intermediários 

são o gafanhoto e o caramujo. Destruindo os dutos pancreáticos 

surge o diabetes. Ataca muitos tipos de mamíferos. 

210- Giárdia lâmbia – este verme impede a absorção e digestão 

das gorduras; causa cólicas ao redor do umbigo e diarréias. 

Invade também o pâncreas e diversos outros órgãos, tais como 

os genitais. 

211- Gnathostoma spinígerum – ataca a pele, os olhos, o sistema 

nervoso central causando epilepsias, hemorragias. Tem 

coloração vermelha e nos é transmitida através das carnes cruas 

ou mal passadas de rãs e peixes. 

212- Himenoleptis nana – é uma solitária ou tênia pequena com 

vida curta, não chega a dois meses e pode causar grandes 

infestações com as seguintes consequências: insônia, 

irritabilidade, emagrecimento, dores abdominais, convulsões. 

Ataca muito as crianças. 

213- Himenoleptis diminuta – semelhante a anterior. É um pouco 

maior, a pulga, o rato e o piolho são os hospedeiros finais. 

214- Isospora belli – não parecem muito perigosos, mas em 

certos casos causam infecções fatais, porque ocasiona destruição 

maciça das células. Coccidiose é o nome da doença causada por 

ele. A presença de oocistos nas fezes acusa a presença dele. 

215- Larva migrans cutânea = bicho geográfico. – seu nome vem 

da sua migração por baixo da pele, verdadeiros túneis. Vem 

através de fezes de cães e gatos. Causam irritação. A larva 



visceral se aprofunda mais nos órgãos como os pulmões onde 

origina asma, bronquite e tosses. Invade também o coração, 

fígado, olhos e até o sistema nervoso central. Causa: mal-estar 

geral, inchaço no fígado e baço e prejudica a visão. 

216- Loa-loa (filária) – são filárias que sugam o sangue humano. 

São transmitidas por mosquito. Atacam diversos órgãos 

sobretudo os olhos, mas são mais perigosas ao atingirem a 

coluna e sistema nervoso central, originando meningo-

encefalite. 

217- Leischamania donovani – é perigoso porque destrói 

plaquetas e glóbulos vermelhos, causando anemia, agride as 

glândulas supra-renais, origina feridas na pele. A doença que 

este protozoário causa é a leishmaniose, a qual pode causar 

horríveis deformações na boca, garganta. No Brasil a doença é 

também chamada de úlcera de Bauru. É transmitido por uma 

mosca. 

218- Metagonymus yokogaway – é um dos causadores de 

varizes. Vem através da carne de peixe de água doce mal 

passada. Causa também dores abdominais e diarreias. 

219- Microfilária malávyi – é transmitido por um mosquito. É 

microfilária que afeta os vasos linfáticos e causa elefantíase ou 

hidrocele. 

220- Mesocestodes linentus (a-b-c) – são parasitas que causam 

infecção nas partes genitais e não basta tratar apenas um dos 

parceiros sexuais para combatê-los, porque passam pelas 

relações. 

221- Necator americanus – este verme é o maior causador de 

anemias conforme minha experiência no atendimento, tanto em 

adultos como em crianças. Vive no intestino e suga as paredes 

dele com suas ventosas. 



222- Onchocerca vulvulus (filária) – é filária que causa a doença 

chamada “cegueira dos rios” porque vem através de um 

mosquito o borrachudo que se cria a beira dos rios e lagos. Causa 

muita ferida na pele e nos olhos a cegueira. 

223- Opistorchis viverrini – é transmitido pelo peixe cru ou mal 

cozido. Ataca principalmente a vesícula e o fígado causando 

obstrução no canal da bílis. 

224- Paragônimus Westermani – este é um verme causador das 

varizes, ataca o ser humano e animais domésticos. Ataca os 

brônquios, pulmões e fígado ocasionando manchas escuras na 

pele. Pode atacar qualquer órgão, porém o mais grave é quando 

atinge o cérebro com lesões. 

225- Pneumocistis carini – é um protozoário que causa 

pneumonia em crianças e adultos e em muitos casos é fatal. 

226- Schistossoma Mansoni – é o verme maior causador de 

esquistossomose no Brasil. É pequeno com cerca de 1 cm de 

comprimento, vive nas veias intestinais em média 4 anos pode 

chegar aos 30 anos. É transmitido através de caramujo, e em 

forma de cercarias entram pela sola dos pés e pelas pernas no 

corpo humano. Também podem entrar pela boca. São comuns 

no nordeste, nas águas paradas e contaminadas. As cercarias 

entram na corrente sanguínea, vão para o fígado, bexiga, causam 

sangramentos e graves infecções. Causam febre e disenteria, 

fazem inchar o fígado e podem ser fatais. Cerca de 10% da 

população brasileira tem a esquistossomose, no dizer de Sonia 

Hirsch. Afetam pessoas no mundo todo. 

227- Schistossoma Japônicum – é outro que causa a 

esquistossomose, ataca principalmente o fígado e pulmão, causa 

manchas brancas na pele porque destrói a melanina que dá a cor 

da pele. Pode até causar meningite ao atingir o cérebro. Causa 

mal-estar geral no organismo. 



228- Strongyloides stercoralis – vive mais no intestino delgado 

este parasita, mas pode até viver na terra, no esterco. Elas 

atravessam as paredes do intestino e entram na corrente 

sanguínea e causam fortes infecções. Atingem também os 

pulmões causando tosses, e inclusive diarreia com sangue. 

Podem ser fatais. Irritam a pele. 

229- Schistossoma haematóbium – causa também a 

esquistossomose como os números 226 e 227. 

230- Taenia solium – é a solitária típica que vem aos humanos 

através da carne de porco crua ou mal passada no fogo, então os 

cisticercos presentes na carne eclodem e se desenvolvem numa 

solitária ou em diversas no corpo humano. Causa muita fome, 

anemia, epilepsia, dor de cabeça, diabete etc. Veja o capítulo 

sobre Solitárias ou Taenias. 

231- Taenia saginata – esta solitária tem como intermediário 

transmissor o boi ou a vaca. Veja detalhes no capítulo sobre 

solitária. 

232- Trichinella spiralis – este vermezinho que nos vem através 

da carne de porco é um terrível causador de enxaquecas quando 

sobe para a cabeça e só sai de lá com aplicação de argila, 

misturada com o chá de cipó-mil homens em 15 dias, com 

aplicações diárias de três horas ou mais. Causam muito estrago 

no Sistema nervoso central com epilepsias, ataques convulsivos e 

amnésia. Triquinose é o nome da doença causada por este 

verme. Entram nos músculos e causam muita dor. 

233- Trypanossoma brúcei rhodesiense – é famoso causador da 

doença do sono na África, além do nº. 239 que também causa o 

sono forte. Causa miocardite, febre, e graves lesões cerebrais 

que podem ser fatais. É transmitido pelo tipo de mosca chamado 

Tsé-Tsé. 

 



234- Trypanossoma brúcei brúcei – é o causador da brucelose 

nos animais, a qual ataca também os humanos consumindo 

sobretudo o leite cru. Causa muita febre interna e feridas na 

boca. 

235- Trichomonas vaginalis – é um protozoário especialista em 

atacar as partes genitais de ambos os sexos, sobretudo na uretra 

e vagina, daí seu nome característico. Causa deformações desses 

órgãos e terríveis infecções nos mesmos. Sempre é preciso tratar 

o parceiro sexual, senão é tempo perdido. Ataca também a 

próstata. Na mulher causa um corrimento fétido alguns dias após 

a menstruação. 

236- Trichiuris trichiura – é comum nos seres humanos. As larvas 

se tornam seres adultos no intestino grosso. É conhecido como 

tricocéfalo. Pode até causar o prolapso do cólon, isto é, o 

intestino sai pelo ânus. Causam diarreia e anemia. Atacam muito 

as crianças. 

237- Trichostrôngilus orientalis – é um parasita causador de 

anemia e lesões no intestino. Entra em nós através das águas e 

alimentos contaminados, com seus ovos. 

238- Trypanossoma cruzi – é o causador da Doença ou Mal de 

chagas, a qual mata muitos brasileiros. É transmitido por 

bezouros, mais conhecidos como bicho barbeiro. Esta doença 

agride o sistema nervoso e o coração, o qual incha. Dilata o 

intestino grosso na parte do cólon e o esôfago e mata se não for 

tratado. 

239- Trypanossoma gambiense – é protozoário que ataca muito 

o fígado podendo causar a hepatite, causa também a doença do 

sono. Agride o sistema nervoso central onde causa fortes 

infecções; o baço e o fígado são também suas vítimas, onde 

chega através do sangue e da linfa. Causa muitas dores 



musculares, emagrecimento e desordens psíquicas. É transmitido 

pela mosca Tsé-Tsé. 

240- Toxoplasma gondi – é um protozoário que se desenvolve na 

raposa e gato e tem o ser humano como intermediário, mas 

pode causar-nos cegueira e até a morte. Ratos também são seu 

hospedeiro. A doença pode passar de mãe para filho na 

gestação, podendo nascer criança com água no cérebro, 

calcificações cerebrais e problemas de vista. Pode causar 

hepatite, cegueira, pneumonia, desordens neurológicas sérias, 

pode causar aborto. Miocardite também pode vir através dele. 

241- Trichomonas hominis – este protozoário não é muito 

perigoso. Vive no intestino onde pode causar colite e diarreia. 

242- Wulcheréria bancrófti (filária) – é microfilária, a fêmea se 

alimenta de sangue. É transmitido através de larvas por várias 

espécies de mosquitos. Vive na corrente sanguínea, nos vasos 

linfáticos, os quais pode obstruir causando hidrocele ou 

elefantíase. 

FUNGOS 

243- Cândida albicans – este fungo causa a candidíase, muito 

comum, sobretudo nas partes genitais e na pele. Provoca o 

corrimento nas mulheres. Afeta também os intestinos, os olhos 

onde causa muita coceira, causa a assadura nas crianças, as 

frieiras. Ela encontrando um sistema imunitário fraco pode 

causar infecção generalizada. É bastante oportunista e afeta 

muito os aidéticos. Causa sapinho na boca dos bebês. Porém 

pode atacar qualquer parte do corpo causando até queda de 

cabelo, infecção urinária, enxaqueca. Piora bronquites e 

pneumonias. Hoje é uma epidemia, 90% das pessoas estão 

afetadas por ele. 



244- Aspergillus – é mais forte ainda do que o anterior e costuma 

dar infecção generalizada, pneumonia, gases, diarreia. Este é o 

aspergillus fumigatus, porém existe também o níger o qual é 

visível nas fezes como pontinhos pretos. Seus estragos são 

semelhantes ao anterior, o fumigatus. 

245- Fungo de pele – é muito comum em adultos e idosos, 

porém não faz jus ao nome, pois invade qualquer parte do 

organismo, sobretudo a pele, pulmões, garganta, ouvidos e 

causa infecções e anemia. 

246- Micrósporum – é outro fungo que ataca principalmente a 

pele e junto com o herpes causa muito estrago nela. Vem através 

de animais domésticos. 

RICKETTSIAS 

São parasitas intracelulares, muito pequenos, semelhante a 

fungos, os quais podem causar até 40 doenças diferentes. 

Sônia Hirsch fala desses viventes indesejáveis em seu livro 

“Almanaque de bichos que dão em gente”, e diz que seu nome 

vem de Rickett, seu descobridor. 

Ela afirma que a Rickettsia vive no tubo intestinal de artrópodes, 

como carrapatos, pulgas e piolhos: certas espécies gostam 

também de humanos, diz ela, o que é péssimo, porque a 

infecção de rickettsias pode provocar febres devastadoras. É 

especialidade das rickettsias causar diversas variedades de tifo, 

artrites deformantes, devido ao excessivo calor que elas causam 

com febre interna até acima dos 42 graus. 

O mal de Lyme é causado por elas, e se caracteriza por muita 

febre, agressão ao sistema nervoso central, complicações 

musculares, cardíacas etc. Ela pode futuramente afetar 

seriamente as articulações, causando paralisia e insensibilidade, 



além de meningite. Surpreende-se o grande número de pessoas 

portadoras dessa doença, mesmo sem saberem. 

Felizmente descobri através da Bioenergética um tratamento 

rápido e eficaz para combater esses intrusos. 

Febre maculosa é também causada aqui no Brasil pela Rikettsia. 

Ela é transmitida pelo amblyomma cajenense, o carrapato 

estrela, do cavalo. Esta febre pode matar em poucas semanas o 

ser humano. 

A febre Q é transmitida pela Rickettsia C. Burnetti, por via aérea. 

Também é bastante frequente. 

A Febre Pintada é outra doença mais comum nos EUA. Nesse 

caso, as rickettsias invadem e matam as células do revestimento 

interno dos vasos sanguíneos e causam hemorragias, inflamação, 

coágulos e morte dos tecidos, e pode ser fatal em 20 a 30% de 

seus portadores. 

A Brucelose é causada por rickettsias quando tomamos leite cru, 

ou comendo carne e queijo de animal com brucelose. 

Fibromialgia é uma dor forte, acompanhada de febre que queima 

onde está, por dentro principalmente. É um tipo de dor volante, 

isto é, que se desloca através dos músculos e articulações para 

diversas partes do corpo. Causa muito mal estar, formigamento 

no local atingido. Tem como causas secundárias depressão, 

emoções negativas, falta de imunidade. 

Artrite deformante, nesse caso a febre é tanta que amolece e 

deforma os ossos, sobretudo dos dedos, também da mão e dos 

pés. Pode entortar tudo. A rickettsia consegue fazer esse nível de 

estrago e deformações 

Lupus, Reumatismo no sangue e tantas outras doenças, têm 

também como causa a rickettsia. 



Tratamento: 

Como a principal origem das Rickettsias é o carrapato que morde 

a vaca e esta espécie de fungo contamina o leite e seus 

derivados crus, é necessário evitar esses alimentos 100% se 

quiser obter a cura total. 

- Aplicar argila nos locais afetados pela dor, misturada com o chá 

de cipó mil homens no mínimo por 20 dias, durante 3 horas ou 

mais. 

- Tomar 15 gotas de própolis verde por dia também ajuda. 

- A receita da Cebola, Alho e Mel (veja em Receitas Importantes), 

é poderosa para combater as rickettsias. 

- Pode aplicar argila morna na coluna, misturada com o chá de 

cipó mil homens por 15 dias. 

Plantas indicadas: 

Usar o alho, fazer chá de carobinha do campo, cipó escada de 

macaco, cipó mil homens, graviola, pitanga, conto de lágrima ou 

contas de rosário, salsaparrilha, tansagem, bardana, sucupira 

(sementes), urtigão, unha de gato, cordão de frade. 

Pode misturar até 8 plantas dessas (apenas não combina 

salsaparrilha com cipó mil homens). 

Tomar os chás no mínimo por 20 dias seguidos. Diminuir os 

produtos de origem animal durante o tratamento e aumentar as 

frutas e verduras. 

Fazendo isso, as rickettsias serão eliminadas e tudo volta ao 

normal em cerca de três meses de tratamento. 

PRIONS 

Prion não é nenhum tipo de parasita, mas sim uma proteína 

existente nas células que sofreu modificação estrutural, e dá 



origem a doenças degenerativas denominadas: encefalopatias 

espongiformes transmissíveis, as quais matam tanto os animais 

como os seres humanos. Transmitem-se dos animais ao homem 

ao comer sua carne contaminada e também pelo manuseio 

dessas carnes. 

É caso típico da vaca louca da Inglaterra, a qual recebeu excesso 

de farinha de osso na alimentação, causando dilatação e 

esponjamento do cérebro que leva à loucura. 

As seguintes doenças são atribuídas aos prions: 

1- Mal de Creutzfeldt Jacob – é o mal da vaca louca nos 

humanos; 

2- Mal de Gerstmann – Straussler – Scheinker; 

3- Mal da vaca louca; 

4- Mal de Crohn, que segundo Sonia Hirsch é atribuído também à 

presença no intestino da fascíola hepática; 

5- Mal de Hodgkin; 

6- Mal de Alzheimer; 

7- Mal de Parkinson. 

8- Esquizofrenia  

 

ALHO,CEBOLA E MEL. 

A INCRIVEL RECEITA PARA CURAR VÁRIOS TIPOS DE DOENÇAS 

85% DE VALOR CURATIVO. 

 

Contra indicado: colite ativa. 

Indicação: 



Palpitação cardíaca,arritmia, coronárias entupidas,pressão alta, 

Ácido úrico, problemas de circulação sanguínea, doenças dos 

pulmões, catarro pulmonar, tuberculose, sinusite, bronquite, 

blenorragia, apoplexia, colesterol alto, derrame cerebral, 

amigdalite, dor ciática, angina, cirrose hepática, depressão, 

tétano, varizes, dores articulares, vírus do sarampo, garganta 

inflamada, vermes, doenças hepáticas, dores de cabeça, 

enxaqueca, bactérias em geral, malária, cândida albicans, 

doenças de chagas, escherichia coli, dores musculares, herpes 

simples, hipertensão, giárdia, prostatite, fascíola hepática. 

Para fumantes que tem aquela tosse que não para por causa do 

cigarro,este é o melhor remédio. 

 

Pegue 05 cebolas 

03 cabeças de alho 

500Gr de mel de abelhas puro. 

 

Descasque o alho e a cebola. 

Corte a cebola em quatro pedaços para poder moer bem no 

liquidificador,coloque mel no liquidificador. 

Deixe batendo o tempo suficiente para ficar bem diluído,tipo um 

suco bem grosso. 

Coloque em um vidro ou pote tampado e guarde na geladeira. 

Tome 03 colheres de chá por dia, sempre antes ou durante ou 

depois das refeições. 

 



Atenção- você tem pressão baixa, tome metade da medida e 

observe se a pressão não baixa mais ainda. 

 

Não coloque colher molhada no recipiente para não estragar o 

preparado. 

 

Se você não quiser preparar a receita completa,pode 

dividir.Nesse caso,serão duas cebolas e meia,um dente e meio 

de alho e 250Gr de mel de abelhas. 

Tome durante 20 dias. 

Muitas enfermidades já deverão ter ido embora,porém para um 

reforço,pare por vinte dias,depois continue tomando o remédio 

por mais 20 dias. 

 


