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TÉCNICA PARA CURAR VIROSES 
(Alívio entre 6 e 12 horas) 

 
“Imaginação é mais importante que conhecimento. Conhecimento é limitado, a imaginação cerca 

o mundo”. Albert Einstein 

 
Esta está técnica é usada por mim, desde que comecei a tratar 

gripe sazonal e funcionou muito bem. Depois empreguei para tratar 

outras viroses, como vírus da gripe e suas variantes, rinovírus, 

coronavírus (covid 19) e diferentes cepas covid 19, dengue e 
chicungunha, vírus pé, mão e boca, os mais de 400 vírus de 

origem indeterminada que atacam a população em geral e em 

particular as crianças de nossas creches.  

Usei também para tratar ao efeito colateral da vacina (tipo 
coronavírus) que eventualmente possam ocorrer. 

Os resultados são espetaculares, pois entre 6 e 12 horas, a 

pessoa afetada está curada. Logicamente vai depender do tempo de 

evolução de cada caso e as possíveis complicação que possam 

ocorrer. Faça! 
 

 Esta técnica é um presente para os meus amigos 

brasileiros aprender e aplicar nos seus parentes e amigos. 

 
 Esta técnica está estruturada na física quântica, na teoria do 

ponto zero e na epigenética. Lembrando que o corpo humano é digital 

e as informações geradas por nós percorrem longas distâncias num 

estalar de dedos. Esta técnica deve ser feita por você em outra 
pessoa, portanto você deve procurar a proficiência e fluência. Deixe 

sua agilidade e genialidade fluir. Esta é uma técnica mental, sua 

intenção de querer curar é que vai prevalecer e você precisa aprender 

e aplicar. 

 
 Esta técnica não utiliza nenhum tipo de medicamentos. 

Utilizamos o nosso sistema imune que nos trouxe até os dias atuais, 

vivos. Permitindo que cada um de nós sobreviva num ambiente 

tóxicos de forma natural, nós que somos agredidos diuturnamente 
pelas toxinas e pelos germes. De umas batidinhas nas suas costas e 

agradeça por essa benção. 

 

 Ao praticar técnicas energéticas era difícil de acreditar que os 
resultados obtidos, batinhas no corpo em certos lugares levavam 

resultados espetaculares. Isso me foi permitido e é muito importante 

e com a anuência de meus clientes obter a cura da gripe e suas 

variantes. Quando a confiança se instala, era só fazer, portanto 
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muitas vezes o fato de alguém não acreditar não significa que não 

funciona. Não acredite no que escrevi, faça. 

 
1- Como obter informações de outra pessoa: coloque os dedos da 

mão (fechada) dominante em cima do coração e outra mão 

espalmada em cima do umbigo. O tempo de obtenção dos 

dados é variável de pessoa a pessoa, você saberá. 

2- O sinal do sim e não, é determinado do seguinte modo. Peça 
ao cliente para deitar-se numa cama (maca), relaxado, de 

barriga para cima, com os braços ao longo do corpo. Depois 

pegue o braço dele do seu lado, se for sim o braço fica 

relaxado, se for não o braço fica rígido ou semirrígido. Outra 
forma é colocar o braço dele em cima do abdome e levando-o 

se for sim o braço fica relaxado e se for não o braço ficará 

rígido ou semirrígido. Uma vez determinado o sinal de sim e 

não. Lembre-se que o sinal deve ser usado em qualquer etapa 
da técnica para incluir ou não a inclusão de um item. 
 

A TÉCNICA ANTI-VÍRUS  

A técnica propriamente dita, se o resultado for não, significa 

que não existe uma virose no momento. Se sim continue com a 

técnica. Verifique qual o vírus que está provocando os sintomas (veja 

a lista). Siga o protocolo: 
 

Vírus tratados por mim com sucesso. O use o sinal de sim e não:  

Rinovírus Gripe sazonal 

Gripe H1N1 Gripe H2N3 

Coronavírus (covid 19) Dengue 

Chicungunha Vírus do pé, mão, boca 

Vírus de origem indeterminada Efeito colateral de vacinas 
 

Depois verifique onde o vírus está(ão) localizado(s): 
Órgão Endócrina Partes do corpo Cérebro 

Pulmões 

Coração 

Fígado 
Vesícula biliar 

Estômago  

Baço 

Intestino delgado 
Intestino grosso 

Bexiga 

Rins 

Pineal   

Pituitária hipófise 

Tireoide  
Timo 

Pâncreas, 

Suprarrenais 

Ovários mulher 
Testículos homem  
 

Cabeça 

Costas 

Tórax  
Abdômen 

Membros 

 

Hemisférios 

Tálamo 

Hipotálamo 
Amigdalas 

Hipocampo 
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Vou colocar as partes anatômicas do corpo que são mais interessantes no 

caso:  

Cabeça Tecidos do corpo Sistema do corpo 

Nariz 

Seios da face supra 

maxilares, frontais ... 

Garganta (adenoide, 
amidalas) 

Epitélio  

Intestinal 

Respiratório  

Etc. 

Cardiovascular  

Digestivo 

Sistema articular 

Sistema respiratório  
Sistêmico geral 

 

Definida a fórmula acrescente o Linfócito (killer) matador e sistema 
imune inato (Toll). O Linfócito (killer) matador faz parte do sistema imune e 

o sistema imune inato (Toll) faz parte de um sistema enzimático que destrói 

quaisquer germes que penetre a célula humana. São transmitidos via 

epigenética. 
O cérebro reptiliano é o mais primitivo e o cérebro límbico o 

hormonal são mais usados nessa técnica. 

 

Tempo Recursivo Imediato CDRRRII Se... então... 

TRI 30/3/4 

30 minutos 

3 vezes por dia 

Funciona por 4 semanas. 
 

Determine o seu sistema 

Circulação sanguínea 

Desfragmentação / 

fragmentação 

Reavaliação 
Recontextualização 

Repriorização 

Integração 

Introjeção 

Se não for 

assim, então 

será assado. 

(o nosso corpo 
sabe fazer a 

avaliação 

necessária) 

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...  

Finalize o processo de cura, com sua mão dominante em forma 

de aranha: bata suavemente na cabeça, em cima do coração e no 

umbigo. Cinco vezes em cada local, por duas vezes. Se quiser pode 

determinar o tempo de melhora, avalie de 3 em 3 horas. 
 

FÓRMULA GERAL 
Órgão(s) + Endócrina(s) + Parte do corpo + [Linfócito (killer) 

matador] + Sistema imune inato (Toll) 

Cérebro reptiliano ou cérebro límbico 

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então... 
 

ALGUNS EXEMPLOS 
Microrganismo 1 

Gripe tipo H1N1 

Seios face supra-maxilar + Garganta + Sistêmico + Th Killer + 

Sistema imune inato (toll) 
Cérebro reptiliano 

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...  
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Microrganismo 2 

Dengue 1-4 

Sistêmico geral (mal-estar no corpo) + Articular + Th Killer + 
Sistema imune inato (toll) 

Cérebro reptiliano 

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...  

 

Microrganismo 3 
Efeito colateral após vacina do Covid 19 

Sororoca no Pulmão + Th Killer + Sistema imune inato (toll) 

Cérebro reptiliano 

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...  
 

Leia os artigos publicados no site: www.bodytalklondrina.com.br 
 

 
IMPORTANTE 

 As informações disponíveis no site www.alergiarespiratoria.com.br possui caráter 
informativo e educativo. No caso de consulta procurar seu médico de confiança para 
diagnóstico e tratamento. 

 

Dr. Luiz Carlos Bertoni  
Alergista - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) 

 Member - World Allergy Organization (WAO)  
CRM-PR 5779 

http://www.bodytalklondrina.com.br/
http://www.alergiarespiratoria.com.br/

