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RECEITAS 

 

 

 

ABORTO (Inclinação para aborto) e INFERTILIDADE: 

 

• Chá de alecrim (Rosmarinus officinalis). 

 

Tomar 3 x ao dia por duas semanas. Depois diminuir para uma semana. 

 

AFONIA 

 

1. Gargarejo com sal + chá de cabelo de milho.  

 

Tomar o chá 1 x ao dia até melhorar. 

 

2. De noite engolir 1 gema inteira crua (porque a película de gordura que envolve a gema 

engraxa as cordas vocais). Depois não pode mais comer nem beber nem gargarejar. 

 

ÁGUA NAS JUNTAS 

 

• Tomar 3 x ao dia água onde se cozinhou lentilhas. 

• Tratar os rins e tomar chá de cipó cruzeiro (Caiuca). 

 

AMAMENTAÇÃO 

 

- para aumentar a produção de leite: 

 

• Comer bastante canjica de milho e chá mate ou de erva doce. 

 

- para secar o leite: 
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• Colocar um galhinho de mamona (Ricinus communis) entre os dois seios e enfaixar. Tomar 

chá de hortelã. 

 

- para crosta de leite na cabeça do bebê:  

 

• Lavar com chá de Thymian (Thymus vulgaris) ou tomilho. 

 

- Inflamação e seios empedrados em mulheres que amamentam: 

 

• Derreter 1 a 2 colheres de mel de abelha e misturar tanta farinha de centeio até formar uma 

pasta. Colocar isso quente em um pano fino de algodão e pôr na parte endurecida do seio, 

cobrindo-o com uma fralda até melhorar. 

 

 

AMARELÃO 

 

• 1 garrafa de mel de abelha 

• 1 garrafa de água 

• 9 limões galego (Citrus aurantifolia) cada um cortado em 3 partes.  

 

Colocar tudo numa panela de barro para ferver. Quando ferver, colocam-se 3 pedaços de ferro 

(ferraduras, ou qualquer ferro não muito duro) em brasa. Ferver até a porção de 1 garrafa. Tomar 3 

vezes ao dia 1 colher das de sopa até acabar o preparado. 

 

AMIGDALITE CRÔNICA  

 

- Com pus: 

• Comer 5 vezes ao dia 5 a 6 galhos com folhas de agrião ou  tomar o suco de agrião 

(Nasturtium officinale), durante 8 a 10 dias com um pouco de mel e limão. 

 

- Sem pus: 

• Um biotômico Fontoura grande + sementes de sucupira (Pterodon emarginatus) amassadas. 

Bater no liquidificador e tomar uma colher 3 x ao dia. 
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ANEMIA 

 

1. Melado de cana ou rapadura – Se for tomar o melado, 2 colheres de sopa 4 x ao dia. Se optar 

pela rapadura, comer 4 x ao dia um bom pedaço. 

 

2. Amendoim com a película marrom. Comer um punhado por dia. 

 

3. Xarope de agrião: coloca-se numa vasilha 1 camada de agrião e outra de açúcar mascavo até 

encher a vasilha. Pôr no forno a vasilha hermeticamente fechada e deixar ferver 1 hora.  

Tomar 3 colheres de sopa por dia no máximo por duas semanas, e junto com um suplemento com 

ferro. Se não suportar o ferro ou não absorvê-lo, é porque falta cobalto (Vitamina B12). 

 

APETITE  - (Inapetência):   

 

• A jurubeba (Solanum paniculatum) anima o estômago e o fígado preguiçoso. Normalmente 

depende da bílis. 

 

ARTRITE:  

 

Quem tem facilidade para um mau jeito/ lombalgia deve ter sempre duas sementes de Chapeu-

de-napoleão (Thevetia peruviana), um macho e uma fêmea, no bolso. Pode ser no mesmo bolso. 

Também é bom contra reumatismo. Cuidado que crianças não as peguem porque são venenosas. 

 

Para saber diferenciar as sementes, coloque-as em um copo d’água. A que afundar é macho, a 

que flutuar, fêmea. O macho tem a risca no meio e a fêmea mais ao lado. É importante tocar nas 

sementes nos bolsos, para que elas entrem em contato com a pele. 

 

ASMA 

 

• 1 garrafa de mel de abelha 

• 1 copo de suco de agrião 

• 1 copo de suco de mastruço ou mentruz (Coronopus didymus ) - só cresce no inverno. 

• ½ copo de suco de hortelã  (Mentha spicata)   
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Misturar tudo bem, sem ferver, e tomar um copo de suco por dia até sarar. 

 

ASSADURAS 

 

- Em nenês e enfermos:  

 

• Lavar com chá de brotos e folhas de Guaçatonga (Casearia sylvestris) 

 

- Graves em enfermos:  

 

• machucar folhas do algodoeiro (Gossypium herbaceum) e fazer cataplasma (tira 

imediatamente a dor e cicatriza) 

  

• Lavar com água solarizada: colocar água em uma garrafa de vidro e deixar 8 horas no sol. 

 

ATAQUE EPILÉTICO: (ver receita de LOMBRIGA). 

 

AZIA 

 

1. Chá de camomila (Matricaria recutita), de hora em hora, 1 colher de sopa. 

 

2. Comer uma maçã ralada em jejum. 

 

3. Uma colher de farinha de mandioca num copo de água fria de manhã. 

 

BEXIGA 

 

• Folha de abacate (Persea americana) 

• Raiz de sapé (Imperata brasiliensis) 

• Amor-perfeito (Viola tricolor) seco 

• Carrapicho beiço boi (Desmodium tortuosum ou adscencens) 

Fazer um chá com os 4 ingredientes. Também deixar correr água  bem fria em cima da bexiga e 

imediatamente após água quente. Fazer essa alternância por 5 minutos. 3 x ao dia. Deixar a bexiga 

sempre bem aquecida. 
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BRONQUITE 

 

Toda vez que já começa a ter crise de bronquite tomar esse suco de hora em hora, com o tempo as 

crises espaçam e param de acontecer. 

 . 1 medida de suco de gengibre cru 

 . 1 medida de suco de nabo branco cru 

 . 1 medida de mel 

Misturar tudo e tomar uma colher de sopa cada vez. Pode ser guardado na geladeira por 3-4 meses. 

 

CABELOS – queda 

Cabelos são os primeiros a sofrer (queda, ficar branco, etc) quando há um desequilíbrio metabólico. 

O corpo tenta se reestabelecer, e não vai tirar nutrientes de órgãos nobres. Começa pelos cabelos, 

unhas, etc. A queda pode ter inúmeras causas. Pode ajudar: 

1. Uma vez por mês, esfregar uma gema de ovo com óleo de rícino o couro cabeludo até as 

pontas e deixar por três horas. 

2. Esfregar arnica (Porophyllum ruderale) que ficou depurada em conhaque por um mês. 

 

CÂIMBRA NA BATATA DA PERNA (Panturrilha) 

 

• Cálcio + magnésio. E carregar algo de ferro no corpo ou deixar na cama, sempre em contato 

com a pele. 

• Tomar cloreto de magnésio. 

 

CALMANTES 

• Alfavaca (Ocimum basilicum) 10g/litro de água 

• Alfazema (Lavandula angustifolia) 8g/litro 

• Erva cidreira (Cymbopogon citratus) 

• Malva (Malva sylvestris) 

• Limão 

• Manjerona (Origanum majorana) 

• Banhos de extrato de casca de mulungu (Erythrina verna) 

 

CALOS, OLHO DE PEIXE 
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• Mastigar 3 a 4 grãos de arroz integral japonês (arroz Moti), colocar sobre o local e deixar 9 

horas. Repetir isso durante 5 ou 6 dias. Depois pode tirar o calo e o olho de peixe. 

 

CÂNCER 

 

Nas plantas, os tumores, o  câncer surge quando há uma deficiência nutricional efetiva, em 

especial de boro. Com a deficiência de boro, acontece uma deficiência de cálcio e também cobre no 

organismo. Assim, boro deveria pelo menos prevenir o câncer. A beterraba é a que contém mais 

boro. Suplementar com cálcio e cobre também. 

  Também acontece em um organismo intoxicado. 

 

CÂNCER GÁSTRICO 

 

- Extrato não alcoólico de: 

• Bardana (Lappa officinalis) – 90ml 

• Calêndula (Calêndula officinallis) – 45 ml 

• Velame do mato (Croton fulvum) – 23 ml 

• Espinheira Santa (Maytenus illicifolia) – 20 ml 

• Arruda (Ruta graveolens) – 10 ml 

• Jaborandi (Ottonia jaborandi) – 7,5 ml 

• Douradinha (Waltheria douradinha) – 7,5 ml 

• Aristoloquia (Aristolochia brasiliensis) – 4,0 ml 

• 2 gotas de borax a 0,002% 

 

Todos esses ingredientes formam um extrato não alcoólico. Em câncer de próstata, adicionar 2 

gotas de ZnSO4 a 15%. 

• Separado, tomar 0,005 mg de CuSO4  - 1 x ao dia. 

 

Do extrato se tomam 4 vezes ao dia 10 gotas aumentando cada segundo dia até chegar a 14 gotas 

cada vez. Tomar cálcio (vide receita em PULMÃO – Tuberculose). Não ingerir açúcares e refinados. 

Aprender a dizer “Não” e ser feliz, não levar tristezas e mágoas infinitamente.  

 

CARRAPATOS 
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• Passar de 3 a 4 x ao dia óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii), aquele natural mais 

espesso, por cima da picada. 

 

CASPA 

 

É devido ao mal funcionamento dos rins e deficiência de zinco. 

 

1- Chá de folha de abacate alternado com erva-tostão (Boerhavia diffusa). 

2- Nux Vomica (homeopatia).  Depois, durante 4 dias, massagear o couro cabeludo com 

vaselina. 

3- Três vezes ao dia uma colher de café de sementes de mostarda para desintoxicação geral. 

4- Lavar o cabelo – bater um ovo cru com uma colher de sopa de rum. Esfregar bem na cabeça, 

deixar  20 minutos e lavar. 

5- Tomar algum suplemento com zinco. 

 

CATAPLASMA DE CEBOLA 

 

Este cataplasma serve para infecções bacterianas. A cebola desnaturaliza a enzima que alimenta a 

bactéria e esta morre de fome. Serve para: 

 

• Pleurite 

• Pneumonia 

• Meningite 

• Bursite 

• Infecções urinárias 

• Paratifo 

• Amigdalite 

(não pode ser usada sobre os rins) 

 

Cortar a cebola em rodelas, colocá-las num saquinho fino de algodão (no tamanho da afecção) e 

amassá-las levemente com batedor de carne. Aquecer o saquinho (ou colete no caso de 

pneumonia) com cebola sobre uma tampa de panela virada ao contrário com água fervendo. 

Coloca-se o saquinho com cebola o mais quente possível sobre o lugar onde tiver a afecção, põe 
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um plástico por cima (solta um líquido) e cobre tudo com uma toalha para manter o calor. Deixar 

por 1 noite e repetir por mais 2 noites com novas cebolas. Em casos graves: troca-se após 3 a 4 

horas ou em crianças com pele sensível: deixa-se 1 a 2 horas e repete-se após 1 a 2 horas. 

 

CATARRO DE VIAS AÉREAS 

 

• Inalar e beber chá de eucalipto. 

• Esfregar o peito com sebo de carneiro. 

 

CAXUMBA - Glândula parótida  

 

1. Compressa quente de mel de abelha com farinha de centeio. Derreter 1 a 2 colheres de mel 

de abelha e misturar tanta farinha de centeio até formar uma pasta. Colocar isto quente num 

pano fino de algodão e pôr na parte endurecida, cobrindo com uma fralda.  

2 x ao dia, se estiver muito ruim, 3 x. 

 

2. Chá de raiz de sapé (Imperata brasiliensis) 3 x ao dia 
 

3. Chá de jaborandi. 

 

COLESTEROL 

 

• Arruda em vinho tinto (vide receita em CORAÇÃO). 

• Se é alto demais: raiz de sapé, alecrim, arruda. Alho. 10 gotas 2 x ao dia. 

 

 

CÓLICAS  

 

- Em crianças: 

 

• Chá de 2 folhas de malva com 2 folhas de laranjeira. Adicionar uma pitada de Ruibarbo em pó  

(Rheum rhabarbarum). Tomar 1 colher de sopa de 2 a 3 x ao dia. 

 

- Menstruais  
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1. Chá de urtiga (Urtica dioica) 

2. Chá de agoniada (Plumeria lancifolia) + Carapiá (Dorstenia brasiliensis) 

 

- Dor de barriga intensa 

 

1 - Chá de folhas de malva + folhas de laranja + um pouco de Cremor tártaro (bitartarato de 

potássio). 

2- Xarope de chicória (Cichorium intybus)  

3- Chá de manjerona (Origanum majorana) 

4- Chá de camomila (Matricaria chamomilla) e funcho (Foeniculum vulgare)  

 

COLITES 

 

- Chá de: 

• Angico do mato (Anadenanthera colubrina) 

• Casca de canela 

• Casca de jatobá 

• Alho 

• Camomila 

• Hortelã 

• Erva cidreira (Cymbopogon citratus) 

• Poejo do campo (Mentha pulegium) 

 

Misturar todos os ingredientes do chá e tomar. 

 

Dieta: Não comer carboidratos, conservas, álcool, café, carnes gordurosas, queijos e ovos cozidos. 

 

COMPLEXO MINERAL NATURAL 

 

• Seiva de jatobá – uma colher de sopa 3 x ao dia, de 10 a 15 minutos antes das refeições.  

• Pólen de flores orgânicas. 

 

A seiva verdadeira tem cor de vinho e sabor amadeirado doce. Sua coleta é um processo delicado. 

Primeiro, pede-se licença à árvore. Sem seu consentimento, ela não libera a seiva. Depois, com uma 



 14 

broquinha, faz-se um furinho no seu caule com muito cuidado. É recomendável que a coleta da 

seiva seja feita preferencialmente na época de lua cheia. Não se pode recolher demais para não 

matar a árvore. 

Ao finalizar, emitir a gratidão pela seiva doada (ao ceder sua seiva, devemos entender que o jatobá 

generosamente doa uma parte importante de si. Precisamos agradecê-lo), e fecha-se o buraquinho 

com uma cera natural. O mesmo ocorre com o óleo de copaíba. Se não gostar da pessoa, a árvore 

não solta o óleo. 

A seiva  de jatobá contém 45 minerais. 

Também é recomendado tomar um vermífugo antes e depois tomar a seiva, pois se a pessoa tiver 

vermes (e muitos os têm mas não sentem nada), estes proliferam em um organismo deficiente de 

nutrientes. Limpo de vermes, fortalece-se o organismo com os minerais da seiva. 

 Também pode ser usado pólen de flores (orgânicas) que é riquíssimo em minerais. 

 

CONSTIPAÇÃO CRÔNICA 

 

• Evitar líquido nas refeições 

• Tomar água ao acordar e ir ao banheiro, com vontade ou não. 

 

1- Dieta: 3 vezes ao dia tomar 40 gotas de lycopodium (remédio homeopático) e magnésio em 

jejum com um copo de água, às 15 horas e outro às 20 horas.  

2- Comer uma fruta no café da manhã e mastigar muito bem. 

3- De manhã cedo tomar um ovo cru num chá quente. 

4- Tomar cloreto de magnésio, até as fezes saírem em forma de banana. De uma colher até um 

cálice, dependendo de como está a prisão de ventre. 

5- Prisão de ventre como flatulência significa intestino inflamado. A inflamação utiliza líquidos e 

ressecam-se as fezes.  Comer orgânico do campo para a mesa, sem nada artificial ou 

químico, nem açúcares ou drogas. Importante é desinflamar. 

 

 

CORAÇÃO  

 

Chá de folhas de abacate para os rins e depois de 10 dias, chá de cabelos de milho verde. O chá 

das folhas e cabelos limpam o sangue, e são diuréticas. Ajudam o coração. 

 

- Inflamação: 
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• De 6 a 8 vezes por dia comer uma colher de chá de amendoim cru. 

 

- Circulação  

Para manter elasticidade das artérias e reduzir perigo de infarto e angina. 

1. Vitamina E ou centeio germinado. 

2. Vinho tinto fervido com arruda. Pegar de 5 a 7 galhinhos de arruda (dependendo do 

tamanho), de preferência dois dias antes da lua cheia e ferver em vinho tinto (1 garrafa) por 

cinco minutos.. Deixar esfriar, envazar na garrafa do vinho e guardar na geladeira. Tomar 3 x 

ao dia uma colher de sopa. 

3. Seiva de jatobá - Tomar 3 x ao dia uma colher de sopa. Ou pólen de flores (orgânico). 

4. Cloreto de magnésio – relaxante muscular 
 
 

- Fraco:  

Um sintoma é incharem os pés durante o dia, ao dormir desincham. 

 

• Alecrim fervido em mel. 

 

CORIZA 

 

1- Chá de folha de goiabeira com sal ou chá de semente de girassol com sal. Pingar nas 

narinas. 

2- Esfregar azeite de oliva aquecido dentro do nariz. 

3- Cálcio + vitamina C. 

4- Chá de araruta (um copo quatro vezes ao dia). Alcaliniza o sangue. 

 

CORPOS ESTRANHOS 

 

- Penetrados acidentalmente no corpo como: cacos de vidro em acidente, espinhos, etc. quando 

aparecendo para fora do ferimento): 

 

• Raiz de inhame 

• Farinha de trigo branca 
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Ralar a raiz, misturar o tanto de farinha até que se forme uma pasta, colocar esta diretamente sobre 

o lugar onde o corpo estranho estiver, deixar coberto por um pano e enfaixar. Após 3 horas, tirar a

faixa e com o pano saem a pasta endurecida e os cacos, espinhos, etc. 

CRAVOS 

• Lavar o rosto diariamente com água contendo bórax (1 colher de sopa para 2 litros de água

morna) e tomar levedura de cerveja.

- Dor de dente:

• para aliviar até que se vá ao dentista: mastigar 1 raiz de sapé (radícula) ou um algodão com

álcool no ouvido ou pressionar durante 3 segundos o lugar onde se encontram o maxilar

inferior com o superior.

- dentes encavalados:

• para expandir e aumentar a arcada dentária durante o crescimento, complementar a

alimentação com um complexo mineral.

- Fístulas (infecção):

• folhas de batata doce (Ipomeia batata). Cozinhar com sal durante 30 minutos, juntar

bicarbonato de sódio e usar para bochecho. Fora, colocam-se folhas de laranjeira que se

colocaram por 30 segundos em azeite de oliva quente.

- Após a extração de dente:

1- Bochecho (sem agitar muito) com chá de guanxuma (Sida rhombifolia) + sal (morno para frio).

2- Bochecho com chá morno para frio  de mil folhas. Evita também sangramento da ferida.

Dentição prematura:

- já nascer com dente ou os dentes nascerem antes dos 6 meses, significa deficiência de fósforo.

CRESCIMENTO EXAGERADO DAS EXTREMIDADES

Quando as mãos, braços ou os pés ou queixo ou as orelhas crescem em uma proporção não 
compatível para a idade da criança, ou o bebê já nasce com dente ou estes nascem antes dos 6 
meses há uma deficiência de fósforo. Deficiência essa que implica na não assimilação do cálcio e 
outros minerais ligados a ele. Comendo ou tomando algo com fósforo durante o crescimento isso 
se normaliza.

DENTES 
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• Fazer natação.

• Tomar um chá de: Pata-de-vaca (Bauhinia candicans, tem espinhos)) + Pau-ferro (Dialum

ferrum ou Caesalpinia leiostachya) + Pedra hume caá (Myrcia sphaerocarpa DC –

considerada insulina vegetal) + Folha de cajueiro (Anacardium occidentale) + Boudiquia

(Bowdichia virgilloides) (ou Sucupira). Tomar 3 xícaras de chá por dia.

Este chá se toma antes das refeições principais 1 xícara. Normalmente, após 1 semana pode parar 

por 1 semana e após algum tempo é suficiente tomar 1 vez por mês durante 3 dias. (só funciona em 

pacientes que não tomaram ainda insulina e podem recuperar as ilhotas de Langerhans). 

Tomar um remédio com zinco e cromo e evitar comer açúcar, farinhas brancas e carboidratos de 

absorção rápida. 

DIARRÉIA 

1- Sulfaguanidina – 1 a 2 tabletes por dia conforme a idade da criança

Se estiver também com desidratação, fazer receita de CATAPLASMA DE CEBOLA 

2- Chá de casca de jabuticaba ou de broto de goiaba ou de casca de romã.

3- Carvão vegetal (adstringente) 1 comprimido ou 1 colher de sopa 3 x ao dia.

4- Jogar leite fervendo numa banana mais verde amassada e comer.

- se é nenezinho:

• dar suco de maçã, 1 colher de chá.

- Em crianças durante a dentição:

• não usar nenhum utensílio de cozinha que seja de alumínio. Dar de 6 em 6 meses vitamina A-

D

DIABETES 
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- Permanente em crianças:

• vitamina A e D, gotas de ferro e nenhum utensílio de cozinha de alumínio.

- Com dor de barriga muito forte:

• anis, casca de jabuticaba + rubi + sálvia com uma ponta de faca de Cremor de Tártaro

(bitartarato de potássio).

• chá de Sálvia (Salvia officinalis) + erva-doce (Anethum foenicum ou Foeniculum vulgare) +

rubi (Leonorus sibiricus) + 1 pitada de Cremor (bitartarato de potássio). 1 colher de sopa 3 x

ao dia

- Por causa do calor:

• dar água de canjica de milho ou água em que foi cozido polvilho de mandioca.

- Por causa de comida que fez mal:

• chá de macela  (Achyrocline satureioides) ou de carqueja (Baccharis). 1 colher de sopa 3 x ao

dia. No início dar poucas vezes até ver o que acontece.

- diarreia + intoxicação:

• chá de folha de carqueja.

DIGESTÃO – (mau hálito, inchaço) 

• Muito fermento biológico e verdura verde crua. Xarope de chicória.

DOENÇAS INFECCIOSAS - Febre 

São doenças infecciosas: o sarampo, escarlatina, gripe, catapora. 
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• Chá de canela ou de sabugueiro (Sambucus nigra). Ao tomar, a pessoa transpira bastante, 

eliminando as toxinas, a febre passa e ajuda a “eclodir” o que pode estar enrustido.  

•  Ao descobrir que a febre é alguma das doenças infecciosas, comer alho cru (Ana amassava 

e dava com pão ou batia no leite), cebola crua  misturada com outro alimento, agrião, cenoura 

e germinados de trigo ou germinados de centeio ou germinados de milho. 

 

DOR MUSCULAR  

 

• Esfregar com tintura de eucalipto, samambaia (“Farnkraut”), sementes de Datura stramonium 

ou castanheira do diabo ou figueira brava (“Stechapfelsamen”). 

 

 

ESPINHAS NA PELE 

 

• Tomar vitamina B1 e B2 (fermento biológico ou levedura de cerveja) e lavar o rosto ou costas 

com água boricada – para o preparo dela, usa-se uma colher de sopa de bórax para 2 litros 

de água. 

• Comer raiz de bardana todo dia ou usar extrato de bardana até sarar. 

 

 

ECZEMAS: 

 

1- Chá de capitão do mato (Terminalia argentea) ou fazer banho com a casca. 
 

2- Banho de Cambará ou Lantana (Lantana camara) – Somente banho com folhas e talos. A 
Lantana é uma planta tóxica, não deve ser tomada. 

 

3- Chá de cipó-suma (Anchietea salutares) 

 

ELIXIR SANATIVO – PARA GOLPES, CONTUSÕES, GRIPES, AFONIA 

 

Extrato alcoólico de: 

 

• Angico (Piptadênia columbrina Benk) – 25 ml 

• Camapu balsâmico (Physalis angulata Linné) – 25 ml 
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• Mandacaru (Cereus hildemannius) – 25 ml (alivia dores locais. Fazer cataplasma em casos de 

tumores e ulcerações). 

• Aroeira mansa (Schinus terebenthifolius) – 25 ml (alivia dores musculares) 

 

Indicações: 

1) como hemostático (para parar de sangrar), em golpes e contusões não profundos. Aplicação 

externa 1:1 misturado com água. (1 colher com o elixir misturado em 1 colher de água). 

2) 1 a 2 colheres das de chá para ½ copo de água morna para gargarejos em gripes e dor de 

garganta e afonia. Até que melhore. 

3) 1 a 2 colheres das de sopa do elixir para 1 litro de água fervida para higiene íntima.  

 

 

ENXAQUECA: (TIPO DE DOR DE CABEÇA): 

 

• Paullinia sorbilis (guaraná; homeopatia). Um tablete para começar. 

 

EPILEPSIA: (também contra paralisia infantil) 

 

• arruda (Ruta graveolens; 2 punhados) + guiné ( Petiveria alliacea; 2 punhados) + alecrim 

(Rosmarinus officinalis; 2 punhados) + ¼ coronha (Dioclea violacea) (semente raspada) + 5-6 

dentes de alho grandes. (esses ¼ são em proporção aos punhados de arruda/alecrim)  

Ferver tudo por uma hora em 5 litros de água. Fazer um banho 4 x ao dia, um dia sim, um não. Ao 

mesmo tempo, tomar ½ xícara desse líquido. Se envolver molhado na toalha morna e deixar 

evaporar na cama.  

 

 

ESTÔMAGO: 

 

- ardência:  

• ½ copo de vinho tinto 

• ½ copo de mel 

• 1 ovo cru 

 

Misturar bem e tomar 3 x ao dia durante 3 dias. 
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- excesso de acidez:  

 

• chá de camomila (Matricaria chamomilla ) de hora em hora 1 colher durante 5 a 7 dias.  

• chá de erva cidreira (Cymbopogon citratus) + carbonato de cálcio  . 

 

- falta de acidez: 

 

1- tomar suco de batata inglesa crua  

2- gotas de Vermute 

 

- mal estar:  

 

• chá de folhas de rubi (Leonurus sibiricus) ou chá de macela (Achyrocline satureioides ) ou chá 

de losna (Arthemisia absinthum) ou catinga de mulata (Tanacetum vulgare). Tomar uma 

colher de sopa 3 x ao dia. Se for criança, 2 x ao dia. 

 

- úlcera:  

 

Geralmente é causada por distúrbios no sistema nervoso e o povo diz: homem que tem úlcera  no 

estômago tem mulher braba em casa e vice versa. Que situação a pessoa não está conseguindo 

digerir? 

 

Tomar alternadamente: 

 

a) chá de espinheira Santa (Maythenus illicifolia) e rubim (Leonurus sibiricus). 

b) Manjerona (Origanum majorana) + erva cidreira (Cymbopogon citratus) + Melissa (Melissa 

officinalis). Tomar um copo do suco cru 3 x ao dia. 

 

Ao mesmo tempo tomar vitamina B1 e B2 em forma de levedura de cerveja. Até que melhore. 

 

- para acalmar:  

 

• chá de camomila (Matricaria chamomilla) + erva-doce (Pimpinella anisum) 
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- para ativar: 

 

• Tomar mastruço (Coronopus didymus) em água fria.  

 

- Câimbras estomacais: 

 

1- Chá de pariparoba + jurubeba 

2- Raiz de erva-tostão + mentrasto + picão preto  + jurubeba + alcachofra + pariparoba. 

3- Gotas de ferro 

4- Semente de veludinho  colocado em vinho do porto 

5- Xarope de agrião 

6- Mamão, laranja doce, gema de ovo, fígado meio cru e fermento biológico. (comer separado 

dos outros números) mas num mesmo momento 

 

Dieta: sem álcool nem temperos. Comer toda hora algo. Tomar de 50 a 300 ml de suco de batata 

inglesa crua. 

 

FALTA DE ATENÇÃO 

 

• Vermífugo contra lombriga 

• Farinha de soja – monoglutamina  

• Levedura de cerveja 3x ao dia 

• Seiva de jatobá ou pólen de flores 2 x ao dia  

 

 

FEBRE AFTOSA: 

 

Ana Primavesi não vacinava seu gado, colocava querosene na covinha da nuca. 

 

Ocorre por deficiência de cobre. 

 

- como preventivo no gado: 

• Passar querosene na cova da nuca.  



 23 

• Fazer pedilúvio com solução de sulfato de cobre. 

 

-   para pessoas: 

      .   Tomar um complexo mineral com cobre. 

• Esfregar  sal quente e cebola crua na nuca. 

• Andar descalço durante uma hora em cima de um galho de pau-d’alho (Gallesia integrifolia).  

 

 

FEBRE AMARELA:  

 

• Chá de jurubeba (Solanum paniculatum), mentrasto (Ageratum conyzoides), erva-tostão 

(Boerhavia diffusa), raiz de picão-preto (Bidens pilosa) e alcachofra (Cynara scolymus).  

 

• semente de Pacová (Renealmia brasiliensis) deixado por 3 dias em vinho do porto – tomar 2 

vezes por dia 1 cálice.  

• levedura de cerveja ou 1 tablete de fermento biológico fresco  

• 1 gema crua de manhã em jejum (ou 2)  

• fígado orgânico raspado semi-cru (ferver água, quando ela ferver, coloque o fígado dentro por 

30 segundos. Ele vai ficar mais opaco e aí se raspa.) Comer dessa forma. 

• suco de mamão e laranja doce  

• xarope de agrião aquático (Nasturtium officinale)  

• um remédio contendo ferro. 

 

Com essa receita Ana curou seu marido da febre amarela.  Em sua biografia, a cura da febre 

amarela ocorreu segundo o relato que se segue: 

 

 

“A febre amarela de repente se espalhou, e dezesseis pessoas em Passos haviam sido infectadas, 

dezessete com Artur. Queriam levá-lo para o hospital e mostraram uma lista de remédios que deveriam ser 

ministrados. “E isso cura?” Ana quis saber. “Não, febre amarela não tem cura.” “E para que os remédios?” Por 

fim, ante a cara do homem, que não tinha nem a solução nem a resposta para suas perguntas, ela resolveu: 

“Vou pedir que meu marido fique em casa mesmo. Pelo menos ele poderá morrer em meio à sua família.”  

Ana saiu à procura de ervas que pudessem curar febre amarela. Foi para o mato, procurou os índios 

mas quando dizia “febre amarela”, todos menearam a cabeça: “Para isso não tem remédio, não tem cura.” Ela 

percebeu que a pergunta tinha que ser diferente: “O que vocês fazem para problemas de fígado e bílis?” 
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Ninguém tinha dito que o fígado era atacado, mas era evidente que por causa disso o doente ficava com 

aquela cor amarelada. E as receitas apareceram: xarope de agrião. Chá de raiz de jurubeba e pariparoba 

(Pothomorphe umbellata). Quebra-pedra (Phyllanthus niruri), raiz de mentrasto e erva- tostão. Raiz de 

picão-preto e frutinhas de jurubeba. Chá de cabelos de milho. Chá de folhas de alcachofra. Suco de limão e de 

laranja doce. Sementes de veludinho (Ghuettarda Pohliana) colocados em vinho do Porto. Levedura de 

cerveja. Ana não distinguia a maioria das ervas mas Perciliana (a mestiça de índia com negro e que ajudava 

Ana em casa)  sim, e mesmo duvidando da eficácia do tratamento, ajudou Ana a consegui-las o mais rápido 

possível. Ana fez de tudo e deu de tudo, e o milagre aconteceu. Artur sarou! O único, entre todos os que tinham 

sido infectados. Foi uma sensação, e o feito se espalhou. Vieram pessoas da Universidade de São Paulo e de 

Belo Horizonte para saber como tinha conseguido, mas ela não sabia responder. Podia ter sido uma das 

receitas, ou a combinação de todas elas, ou de algumas delas, ou a ordem em que foram dadas. O fato era 

que Artur estava curado.” 

 

Ana não sabe definir as dosagens nem a frequência. Mas ressalta que quanto menos se dá, 

mais efeito faz porque o próprio corpo reage. Começar com um pouco e aumentar aos poucos, 

sentindo os efeitos. Não é algo simples e que precisa também de boa dose de intuição para se 

ministrar. E de fé. 

 

 

FEBRES: 

 

- Febre ganglionar ou febre “Pfeiffer” (todas as glândulas incham): 

 

Mistura-se em partes iguais: 

• suco de laranja 

• suco de beterraba vermelha 

• suco de cenoura 

• suco de limão 

bater no liquidificador e dar 4 vezes ao dia 1 copo desse suco à criança doente. 

• A criança deve tomar muito sol de manhã 

 

- Febre em crianças sem razão visível: 

 

• Pode ser o início de uma doença infantil – apesar da vacina – como sarampo, catapora, etc. 

Para provocar a erupção, dá-se chá de casca de canela ou de sabugueiro. 
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• Clíster (supositório líquido) morno: ferver 200ml de água por 10 minutos até virar 100 ml, 

desligar o fogo, fazer chá de camomila e colocar um dente de alho cortado em fatias. Assim 

que a camomila assentar (5 min), coar e acrescentar uma colher de leite magro (desnatado). 

Deitar do lado esquerdo virado para baixo e introduzir esse líquido pelo ânus com uma 

seringa. (Deixar por 20 a 30 minutos). A febre passa em 20-30 minutos. Fazer somente uma 

vez. 

 

- Febre paratifoide (ou paratifo): 

 

• O paratifo é uma infecção intestinal bacteriana. Fazer cataplasma de cebola (ver receita com 

esse nome) no abdômen e infusão clister (como se fosse um supositório) de alho macerado 

em leite magro no intestino grosso (vide febres- em crianças) 

 

FERIDAS: 

 

Qualquer ferida externa lavada com água e sabão e tratada com óleo de copaíba cicatriza em pouco 

tempo sem se inflamar nem supurar.  

Em caso de não haver água perto, passar bastante saliva para limpar e, que é analgésica (possui 

opiorfina), anti-bacteriana e viral (contém imunoglobina). 

 

- Quando supuradas:  

 

• Em feridas menores, dedos supurados, etc. Coloca-se um chumaço de algodão com álcool de 

900 protegendo-o da evaporação por um plástico ou trocar o algodão cada vez que estiver 

seco. 

• pulverizar com pó de catinga-de-mulata (Tanacetum vulgare) até que melhore. 

• Quando há uma ferida/abcesso com pus ainda “verde”, colocar o dedo/pé/mão em água o 

mais quente que aguentar com sabão de cozinha dissolvido. Isso puxa e concentra todo pus, 

o abcesso estoura, eliminando o pus. Depois só colocar óleo de copaíba.   

 

- Feridas nas pernas que aparecem perto dos calcanhares e coçam:  
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• Banhar com chá de guanxuma (Sida rhombifolia) e tomar 5 vezes ao dia agrião ( Nasturtium 

officinale; sem tempero) ou mastruço ( Coronopus didymus). Fazer alguns dias e ir diminuindo 

conforme a melhora. 

 

 

- Feridas Internas:  

 

1- Raiz de gerbão (Stachytarfeta levis) curtido com vinho branco + uma xícara de chá de suco 

de mastruço. Tomam-se 2 vezes ao dia ½ cálice por no máximo 10 dias. Observar a reação, 

se não melhorar não está funcionando. 

2- Bálsamo de Galdino (gastro-sedativo): (obtêm-se em farmácia de manipulação). 

• aloe Vera 0,2g  

• zedoaria (Curcuma zedoaria) 0,2g 

• genciana (Gentiana lutea) 0,2g 

• ruibarbo (Rheum rhabarbarum) 0,2g 

• quina (Bathysa cuspidata) 0,2g 

• açafrão (Crocus sativus) estigma 0,025g 

• álcool 5 cc mg 

 Diluir em 1 L água e tomar ½ copo  2 x por dia durante 5 a 10 dias. 

 

 

FERTILIDADE: 

 

Depende da interação entre a tireóide e a hipófise. 

• Chá de alecrim regula isso. 

 

 

FÍGADO: 

 

- para fortalecê-lo: 

 

• Chá de carqueja + pariparoba + jurubeba. 

 

- Vesícula biliar preguiçosa – sintomas: 
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a) dores e cansaço nas pernas e também sensação de pernas muito pesadas e dores nos 

músculos; 

b) dores como reumatismo no ombro direito; 

c) manchas brancas que se espalham pelos braços, pernas, rosto, nuca (no começo ficam 

inflamadas); 

d) tendência à inflamação nas amídalas até à inflamação crônica, tosse em que há a sensação 

de coçar a garganta. 

e) insônia, surdez temporária, porte corcundo, ombros caídos para a frente. 

 

• em jejum: uma cenoura ralada ou uma colher de sopa de azeite de oliva extra-virgem. 

 

   

• Comer 1 maço de agrião durante 10 dias e tomar chá de pariparoba e boldo (Peumus boldus). 

Fazer um litro por dia e vai tomando como água. 

 

 

- Cirrose do fígado: 

• Chá de erva-tostão 

 

- Icterícia:  

 

1- Em jejum, tomar uma colher de sopa de azeite de oliva extra-virgem + 2 gemas de ovos 

cruas. 

2- Chá de jurubeba + chá de pariparoba (ou de boldo) + chá de quebra-pedra + chá de 

mentrasto + chá de erva-tostão + chá de cabelos de milho + chá de raiz de picão da flor 

grande ou amarelo (Bidens sulphurea). 

3- Xarope de agrião feito num vasilhame que fecha hermeticamente. 

4- Deixar sementes amassadas de veludinho em vinho do porto para curtir e depois tomar 1 

tampinha 2 x ao dia. 

5- Comer ½ tablete de fermento biológico fresco (tipo Fleischmann) cru 3 vezes ao dia. 

6- Comer fígado cru raspado 

7- Tomar gotas de ferro 

8- MUITO descanso. 
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- pedra na vesícula: 

 

1- Tomar o suco puro de 2 limões diariamente.  

2- A cada ½ hora tomar uma colher de sopa de suco de limão alternado com chá de jurubeba. 

3- Ferver a raiz do dente-de-leão em leite com folhas de hera + raiz de urtiga. Tomar 1 litro por 

dia. 

4- De manhã, em jejum, 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra-virgem + 1 xícara de chá de 

jurubeba. 

 

Dieta: só usar azeite de oliva e óleo de coco. Nada de frituras, conservas e nem café. 

 

 

FLATULÊNCIA 

 

1- Chá de sementes de Cassia tora (Senna tora; tb.torosa) o “Habu” dos japoneses. Ferver 1 

colher das de sopa de sementes em 2 copos de água. 1 colher 3 x ao dia se for forte ou 1 

colher 1 x ao dia se for fraca. 

 

Para fazer um chá fraco que serve mais para a desintoxicação do intestino, se torram as sementes 

primeiro durante 2 a 3 minutos. 

 

2- chá de erva-doce (Pimpinella anisum). 

 

Prisão de ventre como flatulência significam intestino inflamado. Comer orgânico do campo para a 

mesa, sem nada artificial ou químico, nem açúcares e drogas químicas. 

 

FRIEIRAS:  

 

1- Descascar o amarelo da casca de laranja (descascar bem fininho), torrar e pulverizar pó de 

gengibre (Zingiber officinale) 1:1 (Uma parte para o pó para uma parte de pó de gengibre) e colocar 

na frieira. Secar sempre muito bem entre os artelhos após o banho. 

2- Colocar rodelas de cebola por cima. 

 

 

FUNGO NOS PÉS E MÃOS (DEDOS): 
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• 2 x ao dia banhar numa solução morna de 3,5 % de Cu SO4 por meia hora. Ou tomar banho 

de banheira com isso e depois passar óleo de copaíba 

• Fungo é sangue ácido. Cuidar da alimentação (alcalina, sem açúcares) e do stress. 

 

 

FURUNCULOSE: 

 

- Frequente:  

1- chá de folha de nogueira e de salsaparrilha (Smilax aspera).  Tomar vitamina B1-B2 (levedura 

de cerveja). 

2- Suco cru de beterraba vermelha, tanchagem (Plantago maior), agrião e mel de abelha. 

Colocar tudo junto numa garrafa e tomar uma colher de sopa 3 x ao dia até melhorar. 

3- Fazer uma pasta de farinha de centeio + mel quente ou pão preto com cebola. Colocar em 

cima. 

 

 

GANGRENA NOS PÉS: 

 

• 2 a 3 batatinhas de samambaia-de-taperas (Pteridium aquilinum), esmague-as bem e fervam-

nas em 1,5 litro de vinagre de vinho tinto (por 20 minutos). Dilui-se com 1 litro de água e 

banham-se os pés nesta mistura quente ½ hora por dia. (Pode ser reutilizado). Em 5 ou 7 

dias, a gangrena sarou. Se houver varizes, estas têm de ser curadas antes. 

 

GARGANTA INFLAMADA: 

 

É proveniente de um fígado que não está funcionando bem.  

 

• Tomar chá de macela ou carqueja ou pariparoba ou erva-tostão. 

• Fazer cataplasma de cebola. 

• Fazer gargarejo com água morna e sal. 

 

GASES: 
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• 1 pitada de noz moscada em ½ colherzinha de café de açúcar. Tomar uma vez. 

• Desinflamar intestino. Vide Flatulência. 

 

GOTA: 

 

1- Compressa de folhas de Ranúnculo rasteiro (Ranunculus repens). À noite, amarrar no 

calcanhar e depois, 3 x ao dia banhar bem quente até aparecer uma grande bolha d’água. 

Quando a bolha estourar, a gota desaparece. 

2- Chapéu de couro ( Echinodorus grandiflorus) 3x, samambaia 1 x, cipó-suma (Anchietea 

salutaris.) 1 x, velame do campo (Croton campestris) 1 x, chá de bugre (Casearia sylvestris) 

1x. Misturar, pegar 10 g disso e fazer chá com um litro de água. (3x = 3 partes; 1x = 1 parte). 

 

GRIPE:  

 

A contaminação acontece na inalação do vírus ou devido a uma congestão do fígado.  Dessa forma, 

podemos evitar, quando se trata dessa congestão. 

 

1) 

• 200 ml de água 

• 1 colher de erva-doce 

• 2 folhas de abacate 

• 3 cravos 

Ferver até que fique a metade e tomar 1 xícara de café 3 x ao dia. 

 

2) 

• chá de farinha de araruta (Maranta arundinacea)- altamente alcalinizante: 

• 250 ml de água 

• 2 colheres de sopa de farinha 

Ferver até ficar transparente. Acrescentar 1 pitada de shoyo light orgânico e tomar de 3 a 4 copos 

mornos por dia.  

 

3) Tomar  sopa de fubá (mineralizante). 

 

4) Chá de: 
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• Sálvia (Salvia officinalis) + avenca + pariparoba + carqueja + tomilho (Thymus vulgaris). 

• Pariparoba + carqueja + mentrasto (Ageratum conyzoides) + limão. 

 

Dieta: Sem gordura e sem muita proteína. Bastante frutas e chá de pariparoba. 

 

- Preventivo: 

 

1- Chá de carqueja + pariparoba + eucalipto. 

2- Gengibre de molho na pinga- Tomar uma tampa. 

 

- Febre: 

 

1- Chá de raiz de fedegoso (Cassia occidentalis).  

2- Envolver os braços e as pernas com vinagre e água amornada.  

3- Lavar os pés com água fria. 

 

- Em crianças com febre muito alta:  

• ferver 1/3 L de água por 10 minutos. Desligar e colocar 1 dente de alho amassado por 5 

minutos. Coar. Adicionar 1 a 2 colheres das de sopa de leite desnatado. Quando morno, na 

temperatura das costas da mão, introduzir vagarosamente no intestino (clister), estando a 

criança deitada do lado esquerdo virado para baixo. Tem que ficar dentro ao redor de 15 a 20 

minutos. É como tirar com a mão 

 

HEMATOMAS: 

 

- Devido a pancadas, contusões, etc. 

 

• Catinga-de-mulata (Tanacetum vulgare). Conforme o tamanho, pegam-se mais ou menos 

folhas, passá-las por água fervendo sem largá-las na água e colocá-las quentes no 

hematoma, com um plástico e um pano por cima. Em casos graves, trocar após 2 horas. 

Normalmente o hematoma desaparece após 30 minutos como igualmente a dor. 

• Pomadas de Arnica Montana (as marcas Almeida Prado, Weleda, Bom Médico funcionam 

muito bem). 
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HEMORROIDAS: 

 

Combata a sua prisão-de-ventre pelo regime alimentar e se não conseguir melhorar as hemorroidas, 

procure um médico. 

 

• Frutas maduras pela manhã em vez de café ou do café com leite. 

• Alimentação vegetal: verdura, legumes, sopas. Pouca água às refeições. No entanto, a água 

ao natural em jejum é de muito proveito: um copo de água ao deitar-se à noite bebida aos 

goles. Tomar um copo d’água ao levantar-se. Com o estômago vazio, a água é rapidamente 

absorvida. 

 

 

HEPATITE: Vide FÍGADO - Icterícia 

 

• Chá de mentrasto (Agerathum conyzoides), erva tostão (Boerhavia hirsuta), raiz de picão-

preto (Bidens pilosa), jurubeba (fruta) (Solanum paniculatum), pariparoba (Pothomorphe 

umbellata), cabelo de milho (também seda de milho). Faz-se uma infusão fraca com essas 

ervas misturadas e toma-se 5 vezes ao dia 1/3 a ½ xícara aproximadamente, por 5 dias até 

uma semana. Se não fizer efeito até lá, não fazer mais. 

 

HIDROPSIA: (retenção de líquidos) 

 

• Ferver lentilhas (1 xícara em 2 litros de água) e tomar o líquido a todo momento.  

• Tomar os chás indicados para limpeza dos rins (folha de abacate, cabelo de milho, etc). 

 

INDIGESTÃO: vide DIGESTÃO 

 

Sintomas de gosto ruim na boca desde o levantar ou depois de comer. Fastio, repugnância pelos 

alimentos. O estômago parece estar crescido, inchado. Prostração, dor de cabeça, tontura, 

sonolência, arrotos, náuseas, vômitos. Fezes secas e duras. 

• Mastigue lentamente. Se tem maus dentes, trate-os. Não beber líquidos durante as refeições, 

se beber, beba pouco e em pequenos goles. Se bebe vinho, diminua ou modere seus hábitos. 

Suspenda toda e qualquer bebida alcoólica. Comer nas horas certas, não antes de deitar-se. 
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Observe os alimentos com que não se dá bem e elimine-os. Não abusar da carne. Diminua os 

temperos e não use alimentos gordurosos. 

• Chá de carqueja. 

 

 

INFARTO/ ANGINA PECTORIS – profilaxia  

 

Vide receita do vinho com arruda em Coração.  

 

• 1 garrafa de vinho tinto (tem resveratrol) 

• 5 a 7 folhas (raminhos) de arruda (tem rutina) 

 

Ferver por 5 minutos numa panela tampada; deixar esfriar, coar e guardar na geladeira. Disso se 

tomam 3 vezes ao dia 1 colher das de sopa após as refeições. Tomar até que os sintomas 

melhorem. Tomar 2 meses e parar 15 dias. 

 

De preferência, a arruda deve ser colhida dois dias antes da lua cheia, quando ela está com a seiva 

no máximo nas folhas.  

 

INSÔNIA 

 

Causa básica: baixa função da bile.  

1- Fermento e garapa. 

2- Escalda pés a noite até o joelho. 

3- Vermute ou absinto ou artemisia (Artemisia absinthium) fervido em vinagre. Colocar sobre a 

testa. 

4- Chá de Jurubeba ou pariparoba 2x ao dia 

5- Maracujina. 

6- Meditar antes de dormir para desestressar. 

7- Esfregar álcool canforado nas veias do pescoço. 

 

 

INTESTINO FRACO: (perda do controle das fezes) 

 



 34 

• Chá de poejo-do-campo (Mentha Pulegium) durante 1 semana. De manhã 1/2 xícara.  

• Efincteres fracos (=baço fraco, evitar açúcares e farinhas brancas). Pela Medicina tradicional 

chinesa tomar 2 cápsulas 3xdia: Xiao Chai Hu Tang, uma embalagem. 

 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR: vide Digestão e Indigestão 

 

- Por mandioca, amendoim, e outros: 

• Chá de carqueja 

 

IMPINGE: 

 

• Mistura-se pólvora (de arma mesmo) e suco de limão e se coloca esta pasta por cima da 

impinge. Deixar por duas horas, lavar, ir sentindo como reage. 

 

LAXANTE: 

 

• Em jejum, um pedaço de mamão com sementes. 

• Cloreto de magnésio.  

 

LIMÃO: 

 

O suco de limão é eficiente em muitas doenças quando usado em forma de tratamento. 

Limão ajuda a combater as seguintes enfermidades: 

• Acidez da boca 

• Azia 

• Acne 

• Adiposidade 

• Afonia 

• Aftas 

• Albuminuria (presença de albumina –um tipo de proteína- na urina, indicando, dentre 

outros,problemas nos rins) 

• Alcoolismo 

• Amenorreia (ausência de menstruação) 

• Amigdalite 
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• Ancilose (rigidez da articulação) 

• Anemia 

• Aneurisma 

• Angina do peito 

• Antraz (infecção causada por uma bactéria) 

• Apendicite 

• Apoplexia (perda de consciência repentina) 

• Arterosclerose 

• Artritismo 

• Asfixia por CO2 

• Asma 

• Assistolia (ausência de batidas cardíacas).  

 

Toma-se 1 colher das de sopa de suco de limão no primeiro dia, no segundo dia 2 colheres, no 

terceiro dia 3, e assim por diante até 10. Em seguida, diminuem-se as doses tomando-se no 110 

dia somente 9 colheres, no 120 dia 8 colheres, e assim por diante até terminar. Após 3 meses, 

faz-se outro tratamento com a dose dupla, quer dizer, sempre 2 colheres cada vez: 2, 4, 6, 8, etc. 

até 20 e diminui-se da mesma maneira. 

 

O melhor é o limão galego e o cravo (caipira).  

 

 

LOMBRIGA: (serve para ataque epilético) 

P.S. Quando uma pessoa percebe que vai ter um ataque epiléptico, então é uma simples 

infestação de lombrigas. A epilepsia de transtornos neurológicos surge sem o paciente se aperceber 

nada antes. 

  

• 3 brotos de erva-de-santa-maria (Chenopodium ambrosioides) 

• 3 brotos de hortelã 

• 3 galhos de poejo (Mentha pulegium) 

• 3 brotos de picão-preto (Bidens pilosa) 

• 1 folha de laranjeira rasgada em 3 com as mãos, não tesoura e em sentido latitudinal.  

• 3 gotas de vinagre branco 

• 3 gotas de arnica (Porophyllum ruderale; extrato de álcool) 
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• 1 pitada de ruibarbo 

• 1 pitada de chifre de carneiro queimado 

 

Ferver as ervas bem em um copo d’água. Quando frio, misturar os 3 últimos ingredientes e adoçar. 

Dar durante 3 dias às 3 horas da madrugada uma colher das de sopa.  

De manhã, antes de tomar o desjejum, dar uma colher com açúcar e 3 pingos de erva de santa 

maria (Chenopodium ambrosioides) diluída em leite. 

(cura até lombrigas que causam sintomas parecidos à epilepsia, e não prejudica a pessoa com 

outros lombrigueiros químicos fortes).  

 

LÚPUS: 

 

• comida completamente sem sal – cura. 

 

 

MENINGITE: 

 

• Cataplasma de cebola (ver receita de CATAPLASMA DE CEBOLA) na cabeça e na nuca. O 

ideal é raspar a cabeça para melhor absorção. 

 

MENOPAUSA: 

 

• Comer muita rapadura, fermento biológico cru, casca de ovo (cálcio- vide receita em 

PULMÃO - tuberculose) e germinado de trigo. 

 

 

NARIZ : 

 

- entupido: 

• Ferver uma xícara de água com uma colherinha de sal. Pingar nas narinas. 

 

- Sangramento do nariz: 

• Colocar na nuca lâmina fria de faca. É evitado por laranja e pimentão verde. Tomar cálcio. 
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NERVOS:  

 

_ Nervosismo, tontura e neurastenia 

 

1. Seiva de jatobá (Hymenaea courbaril), garapa, cálcio e vitamina B1 e B2, que tem no 

levedo de cerveja como também no fermento biológico. Tomar tudo separado. Uma colher 

de cada, de 2 a 3 x por dia. O tempo pode variar muito, de 6 meses a 2 anos. Sara até 

sinusite, que é problema do sistema nervoso. 

 

2. Tomar chá de alecrim + complexo mineral ou seiva de jatobá + cálcio. 

 

3. Chá de alecrim + melissa (Melissa officinalis; tipo de hortelã) + camomila (Matricaria 

chamomilla). 

 
 

4. 3 a 5 gotas de folhas de Extrato de mulungu (Erythrina mulungu). Uma vez. Se persistir, 1 

x ao dia. 

 

- loucura:  

(que aparece no fim da seca – época em que as sementes não se formam mais - especialmente em 

Minas Gerais) 

• seiva de jatobá 1 a 2 litros. 4 colheres de sopa por dia até melhorar. 

 

- medo de provas (na escola) 

• 1 dente de alho esmagado entre duas fatias de queijo amarelo antes do exame. (tomar 1 

copo de leite biodinâmico para tirar um pouco o cheiro e gosto). 

 

- calmante em geral:  

• chá de camomila ou erva cidreira (Cymbopogon citratus). 

 

NEVRALGIA DO TRIGÊMEO: (NO ROSTO) 

 

• Chá de arruda + mentrasto + mulungu. Tomar 1 colher sopa ao dia e aplicar na pele. 

 

OBESIDADE: ver receita de hipofunção - TIREÓIDE E BÓCIO. 
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                      Se a pessoa suar muito é deficiência de cálcio. 

 

 

OLHOS 

 

1. Previne-se doenças de olhos colocando arruda (Ruta graveolens) na alimentação (melhora a 

circulação). Também comer trigo sarraceno (rico em rutina). 

     2. Fazer exercícios com os músculos dos olhos. 

 

- Crosta marrom que fecha os olhos, como pus: 

 

• Tomar zinco e chá de sedum (Sedum dendroideum). 

 
- Pálpebra inflamada: 

 

• Comer fermento biológico ou vitamina A, B2, C. 

 

- Tremor na pálpebra 

Deficiência de cálcio e magnésio. 

 

- Tersol: 

 

• Água boricada  - pegar uma aliança de ouro, esfregar até ficar quente e depois passa água 

boricada por cima do tersol. 

 

 

OUVIDOS:  

 

-  dor de ouvido (otite) 

1- Colocar água oxigenada 10 volumes e deixar uns 5 minutos. 

 

2. Colocar azeite até a metade de uma concha e ferver 3-4 rodelas de cebola até ficar 

transparente. Coar e pingar morno (temperatura das costas da mão) dentro do canal do 

ouvido (cuidar a temperatura, azeite esquenta demais muito fácil); tampar o ouvido com 

algodão. A cada 12 horas até sarar. 
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3. Gargarejo com água morna e sal. 

 

-  supuração do tímpano: 

1- Colocar água oxigenada 10 volumes e deixar uns 5 minutos. 

 

2- Vapores quentes de chá de eucalipto (inclinar a cabeça para (cuidar que ele penetre no 

ouvido) por 5 minutos e depois pingar 3 gotas de azeite de oliva morno (temperatura das 

costas da mão) onde ferveu uma rodela de cebola no azeite e 1 galhinho de arruda. Depois 

colocar um chumaço de algodão embebido em álcool atrás da orelha e deixar até que 

evapore.  

 

3. Tomar chá de raiz de sapé e colocar batata quente por cima, na orelha (compressa de batata 
quente) 
 

4. Gargarejo com água morna e sal. 

 
 

- surdez  

 

A surdez é um problema dos rins, devem-se fortalecê-los. 

 

 

OVÁRIOS: 

 

- Inflamação:  

 

1- Chá de agoniada (Plumeria lancifolia) usando-se a casca e carapiá (Dorstenia brasiliensis) 

usando-se bulbinhos radiculares. 

 

Ferver mais ou menos 3 a 4 pedaços de casca e 4 a 5 bulbinhos durante 15 minutos em ¾ de litro 

de água. Coar e tomar 3 vezes ao dia 1/2 xícara desse chá. 

 

2- Colocar sobre os ovários  coalhada seca sem o soro. 

 

- Cistos:  
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• chá de cipó cabeludo (Mikania hirsutíssima) sementes e folhas de aipo (Apium graveolens), 

casca de quina (Coutarea hexandra); folhas de carqueja (Baccharis crispa). Ferver durante 15 

minutos e tomar 1 xícara deste chá 3 vezes ao dia durante 3 meses. 

 

PANCADAS e “AMASSAMENTO” ou aperto ou esmagamento (como  dedo na gaveta, na porta, na 

janela, martelada)  -   vide Hematoma 

 

• Passar  catinga-de-mulata uma vez só em água fervendo. Ela vai amolecer e depois coloque-

a sobre o local. Também pode fazer com vermute ou absinto (Artemisia absinthium). 

 

PARALISIA INFANTIL: 

 

• Compressa quente por meia hora, renovando-a. Depois fazer massagem. Fazer isso durante 

3 a 7 meses. Bandagens são mais eficientes se fizer banhos como na EPILEPSIA. 

 

PELAGRA: (deficiência de vitamina B3) 

 

1- Fermento Fleischmann cru – 1 tablete. 

2- Garapa – 1 copo. 

3- mate verde – 1 copo. 

 

Tomar tudo separado uma vez por dia. 

 

PERFURAÇÃO: 

 

• Fazer uma massa mole de trigo mourisco (Fagopyrum esculentum) e vinagre. Colocar na 

ferida como cataplasma. 

 

 

PICADA DE COBRAS: 

 

Observações anotadas por Primavesi: “doses muito pequenas de veneno de cascavel são muito 

boas para o fígado). 
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1- Amassar folhas de leiteira (Peschiera fuchsiaefolia ) e colocar sobre a picada e ao redor dela 

(isso puxa o veneno fora).  

2- .Queimar com pólvora ou ponta de cigarro e fazer compressa de camomila quente. 

 

PICADA DE INSETOS: 

 

1 – Esmagar cebolinha e colocar na picada ou 

2 – Esmagar 3 folhas diferentes e colocar sobre a picada 

Sementes de urucum curtidas em óleo de copaíba – passado nos braços, pernas, rosto, afugenta 

insetos e cobras. 

3 – Passar a gosma das folhas de babosa. 

4 – Esfregar um dente de alho cortado ao meio. 

 

PINTAS MARRONS (que aparecem): 

 

• Mastigar 4 a 5 grãos de cevada perolada ou contas (Coix lacryma Jobi) e pôr a massa como 

cataplasma sobre as pintas. Fixar com esparadrapo. 

 

PRESSÃO ALTA: 

 

- Baixa por 3 a 4 semanas:  

 

1- Duas folhas do cafeeiro numa xícara de água fervendo. Tomar 2 dias seguidos 1 xícara por 

dia. Ferver a água, assim que ela entrar em fervura desligar o fogo e colocar as folhas de 

cafeeiro dentro. 

2- Chá de sapé, folha de oliveira e alho. 

 

- Baixa, momentânea por pouco tempo:  

 

1- Tomar 10 a 20 gotas de álcool em que foi curtido alho por um dia.  

 

Tratamento: 
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- Cloreto de magnésio e vinho com arruda. Preferencialmente na lua cheia, pegar sete galhinhos de 

arruda (tem rutina) e ferver em vinho tinto de mesa. Deixar esfriar, guardar na geladeira e tomar uma 

colher de sopa 3 x ao dia. 

 

O cloreto de magnésio é um relaxante muscular. O vinho com arruda tem a propriedade de 

aumentar a elasticidade das artérias, contribuindo muito para que a pressão alta se regularize. 

Ambos contribuem para evitar o endurecimento e a calcificação das artérias. O trigo sarraceno 

(mourisco) contém rutina como a arruda. 

 

 

PROSTATITE: (Inflamação na próstata) – não cancerosa 

 

Prostatite é a consequência da falta de zinco.  

 

1. Oléo das sementes de abóbora. 

2. garapa (caldo de cana). Deixar azedar durante 24 horas. Tomar 1 cálice 3 vezes ao dia.  

3. Chá de alfafa. 

 

PULMÃO: 

 

- Pleurite: 

 

•  CATAPLASMA DE CEBOLA. 3 noites seguidas sempre com novas cebolas. 

 

(Ana costurava um colete duplo com um tecido poroso (fralda ou pano de prato) do tamanho 

da criança ou do marido, cortava as cebolas em rodelas finas e colocava cuidadosamente 

dentro do colete, alinhavando para não se deslocarem. Batia um pouco com batedor de carne 

para sair um pouco do sumo, esquentava levemente em uma tampa quente de panela (a 

pessoa doente sente-se incomodada com algo frio) e colocava no doente. A cebola fica com 

cheiro de carniça.   

 

• Tomar um diurético (pode ser chá de folha de abacate ou de cabelo de milho) e cálcio. 

 

- Pneumonia: 
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Febre mais elevada (no pico máximo entre 02:00-04:00) de manhãzinha e à noite febre baixa. 

Tosse seca e problemas para respirar: 

 

• CATAPLASMA DE CEBOLA. 3 noites seguidas sempre com novas cebolas. 

 

- Tuberculose:  

 

1. Comer muita cebolinha e rabanete. 

 

2. Preparar: 

• ½ garrafa de suco de mastruço (Coronopus didymus ) 

• ½ garrafa de vinho branco 

• 1 noz moscada ralada 

• 1 punhado grande de sementes de erva-doce 

• 1 punhado grande de hortelã espremido 

Misturar e enterrar durante 3 dias (durante a lua cheia) em terra fértil em uma garrafa de vidro verde. 

Tomar 3 vezes ao dia 1 colher das de sopa (1 em jejum, 1 ao meio dia e 1 antes de dormir). 

 

Ao mesmo tempo, 

3.Tomar cálcio e fósforo: 

 Colocam-se 6 ovos frescos e lavados (ovos caipiras) em um vidro, cobrir com  suco de limão caipira 

(cravo) até dissolver sua casca. Bater tudo no liquidificador e passar numa peneira. Acrescentar um 

cálice de licor e ½ xícara de mel. Bater bem, coar e tomar 3 x ao dia 1 colher de sopa (o cálcio é 

absorvido 100% pois é natural). 

 
 
 

QUEIMADURAS: 

 

• Seiva de bálsamo (Sedum) ou folhas machucadas (maceradas) de algodoeiro. 

• Passar clara de ovo crua sobre a queimadura. 

 

– com formação de bolhas grandes:  
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• Drenar o líquido da bolha e injetar uma solução de 3% de ácido pícrico. Tira a dor e cicatriza 

sem deixar sinal. 

 

- Logo após se queimar gravemente:  

 

• Óleo de linhaça misturado com leite de cal (pó de cal + água).  Banhar com isso durante 30 a 

45 minutos a parte queimada. Impede a formação de bolhas e ajuda a cicatrização. Ou 

banhar (submergir) a parte queimada em ácido pícrico a 3% durante 1 hora.  

• Usar pomada de casca de Jurema preta (Mimosa nigra) é milagroso. 

• Caqui descascado e desidratado em cima de uma grelha. Torrar e passar sobre a queimadura 

misturado ao óleo de gergelim (fazer um cataplasma). 

 

RAIVA: (mordida por um cão raivoso) 

 

• Engolir inteiros 12 grãos de feijão Azuki (Vigna angularis) crus. Outros tipos de feijão crus são 

venenosos. 

• Obs: Por precaução vacine. 

 

RESFRIADO CRÔNICO: 

 

• Lavar o nariz com 1 colher de sopa de água com 10 gotas de água oxigenada (10 Volumes). 

Tomar cálcio e vitamina C (suco de limão, suco de caju, etc.) 

 

 

REUMATISMO:  

 

1- 3 sementes de sucupira (Pterodon abruptus), esmagar bem. 2 coquinhos, ralar. 

Por em 1 litro de cachaça e deixar 14 semanas pousar. Tomar 2 vezes ao dia 1 colher de sopa. 

 

Sempre ter 2 sementes (macho e fêmea) de chapéu-de-napoleão ou aguaí (Thevetia nerifolia) no 

bolso. É importante tocar nas sementes nos bolsos, para que elas entrem em contato com a pele 

para fazer efeito. São venenosas, não colocar na boca. Também podem ser colocadas em um 

saquinho poroso, colocado junto ao corpo. 
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2- Misturar: 

• Sal de cozinha moído bem fino – 200 g 

• Pimenta-do-reino moída bem fina – 15 g 

• Mostarda moída bem fina – 15 g 

• Suco de 2 limões 

• Azeite de mocotó 

Formar uma pomada de consistência tenra com a qual se friccionará a parte doente. 

Em separado, colocar 2 tabletes de cânfora um frasco de álcool 960. 

 

Modo de aplicar: 

 

Em primeiro lugar, friccionar com esse álcool canforado a parte doente e depois aplicar a pomada 

acima também com fricção. O álcool canforado, assim como a pomada, devem ser aplicados 

quentes, no máximo que se possa tolerar. Terminada a aplicação, que deve ficar com uma camada 

regular sobre a parte doente, manter a parte do corpo com dor sob um cobertor de lã também 

aquecido. Repetir a aplicação 1 x por dia por 3 ou 4 dias. 

 

- Reumatismo das juntas 

 

1. Usar Chapéu de Napoleão. 

 

2. Chá de: 

- Folha de Chapéu de couro (Echinodorus grandiflorus) 

- Cipó cruzeiro (Arrabidaea chica) 

- Samambaia (Pteridium aquilinum) 

- Mimosa (Mimosa humilis) 

- Guiné (Petiveria tetrandra) 

- Congonha-de-bugre (Rudgea virbunoides ) 

Toma-se de uma infusão fraca 3 a 4 xícaras por dia da mistura de todas essas plantas durante 2 

semanas. 

 

 

RINS:  
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Quando se tem problemas nos rins, manter o equilíbrio de água e minerais no corpo e controlar o 

pH. Fica-se muito sensível a toxinas de bactérias excretoras em qualquer parte do corpo. Quando 

inflamados, causam inchaço dos braços, pés e olhos (o dia todo, não desincha depois de dormir) e 

deixam passar hemácias e albuminas. 

 

- Dores: 

 

• Chá de cabelo de milho e folhas de abacate.  

 

- Limpeza geral dos rins:  

 

• 3 vezes ao dia 1 colher das de cafezinho com semente de mostarda e chá de folha de 

abacate. 1 litro por dia, durante uns 5 dias.  

 

 

- Mau funcionamento:  

Provoca: 

• Eczemas nas mãos e pés que começam com pequenas bolhas de água que arrebentam. 

Insuficiência cardíaca, caspa, rouquidão crônica, inchaço de olhos, braços e pés. 

 

• Chá de folha de abacate (3 folhas; fazer uma infusão com 1 litro de água fervendo). Tomar 1 

litro durante o dia. Após 8 dias, trocar por chá de cabelos de milho. 

 

 

- Nefrite: tomar antibióticos. 

 

 Para desintoxicação: 

1- Um punhado de  sementes de mostarda 3 x ao dia. 

2- Nux vômica D, 3 x ao dia (remédio homeopático). 

3- Chá de folha de abacate. 

4- Chá de pequi (Caryocar brasiliensis). Tomar 1 litro por dia por 14 dias. 

 

- Nefrose: (eliminação de proteínas pela urina) 
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1- chá de erva tostão (Boerhavia hirsuta). 

2- colocar sobre os rins argila misturada com vinagre. 

 

- Pedras:  

 

1. Chá de quebra-pedra (Phyllanthus niruri) e folha de abacate misturados. Tomar 1 litro por 

dia. 

 

- Uremia 

 

• Emplastro de barro cozido com vinagre. Colocar sobre os rins + chá de cabelo de milho 

(tomar meio copo 3 x ao dia por 5 dias) 

 

 

ROUQUIDÃO CRÔNICA: 

 

1. É decorrente de rins que estão funcionando mal. Tomar chá de folhas de abacate. 

 

RUGAS: 

 

1. Suco de tomate 

      2. 1 colher de mel 

 

Fazer cataplasma por 20 minutos 3 x por semana. 

 

SANGUE: 

 

- Depurante: 

• Chá de folha de nogueira e salsaparrilha (Herreria salsaparrilha). 

- Fortificante: 

• Suco cru de beterraba vermelha, tanchagem (Plantago major), agrião e mel de abelha. 

 

SARAMPO: 
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1- Chá de sabugueiro (Sambucus australis) + casca de canela quando tem febrão e não se sabe 

o que é. O doente sua, elimina toxinas e caso seja sarampo ou catapora aparecerem as 

feridas e a febre desaparece. 

2- Chá de pariparoba (Pathomorphe umbelata) + jurubeba + abacate (para os rins e o fígado, que 

nessa doença são atacados muito forte). Tomar esse chá até secarem as feridas. 

3- Cálcio como tratamento posterior. 

Durante os dias de febre ficar num quarto quente e escuro. Depois que arrebentou tudo, lavar 1 a 2 

x por dia com água morna com sal. 

 

 

SARNA: 

 

Quando ainda no início, passar esmalte de unha incolor e cada vez que arrebentar uma 

bolinha de água passar novamente esmalte. O esmalte tira o ar do ácaro, que por não conseguir 

respirar, acaba morrendo. Passar com uma boa margem para ele não conseguir escapar. 

 

SARDAS E PANOS (erupções na pele): 

 

• Pinhão do Paraguay ou pinhão manso (Jatropha curcas).  

Quebra-se folha por folha e tira-se o leite para um frasquinho. Este leite passa-se por cima das 

manchas.  Isso se repete até as manchas sumirem. 

 

SENILIDADE: 

 

Tomar diariamente 3 a 4 copos de vinho de maçã. 

 

SINUSITE: 

 

• Tomar seiva de jatobá 3 x ao dia  e levedura de cerveja (em pó ou tabletes) – 3 x ao dia. 

Chega a levar 2 anos para ficar totalmente curado sem reincidência.  

• Esfregar o nariz e a testa com: óleo de andiroba em que se colocou 1 cabacinha do Nordeste 

e que repousou durante 2 semanas. Até melhorar. 

 

SOLUÇO: 
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De vez em quando:  

Tomar 1 copo de água fria com um faca dentro que deve encostar no rosto enquanto bebe 

(simpatia). 

 

- Frequente:  

Tomar vitamina D, cálcio e germens de centeio.  

 

SUOR EM DEMASIA principalmente NA CABEÇA  

Deficiência de cálcio. Outro sintoma associado à falta de cálcio é o tremor das pálpebras. 

 Vide PULMÃO – Tuberculose: como fazer um preparado de cálcio altamente assimilável. 

 

TIFO: 

 

-  lavagem intestinal: 

 

• ½ l de suco de batatinha inglesa amarela + 1 l de água. Misturar, coar e tomar. 

 

 

TIREOIDE E BÓCIO: 

 

• Durante 3 semanas compressas mornas com barro que foi cozido em vinagre (1 parte de 

vinagre e 2 partes de água). É milagroso! Tomar mais 2 gotas de lugol por dia (iodeto de 

potássio 10% ou iodo puríssimo 5 % + água  destilada). 

 

- Hipofunção: 

 

• Comer muito agrião (agrião é rico em iodo) e rabanete ou nabos e tomates. 

(Intestino preso pode ser por causa de uma hipofunção das tireoides). 

 

O melhor remédio são as compressas acima citadas e exercícios respiratórios (como na yoga: 

inspirar o ar, segurá-lo durante 10 segundos, expirar lentamente, esperar novamente 10 segundos e 

depois inspirar de novo da mesma maneira.) Se a tireoide está aumentada, ela provoca a inibição do 

fornecimento de oxigênio do sangue, daí tem-se desconforto do coração, e deve-se fazer exercícios 

de respiração, respirar fundo que ajuda. 
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TOSSE:  

 

1- Xarope de guaco (Mikania guaco): 3 folhas de guaco picadas se torram junto com 3 colheres 

das de sopa de açúcar, até o açúcar derreter e ficar marrom claro. Depois, junta-se ¼ de litro 

de água ou de suco de beterraba roxa e dá uma fervura até que se dissolva o açúcar. Este 

chá se toma quente, ao deitar. Até melhorar. (Essa receita serve para gripe também). 

2- Xarope de caraguatá (Bromelia antiacantha): Cortam-se os frutos de caraguatá ao meio e os 

colocamos numa panela com tanta água que esta fica 2 dedos abaixo dos frutos. Cozidos, 

espremem-se os  frutos até formar uma massa melosa. Guardar em garrafas muito bem 

arrolhadas. Para cada litro de suco se adicionam 400 g de açúcar e ferve-se até formar a 

massa melosa (melado). Uma colher de sopa 3 x ao dia, no máximo 4 x ao dia. 

3- Chá de eucalipto com alfavaca (Ocimun gratissimum). 

4- Xarope de limão com mel. 

5- Respirar profundamente o sereno da manhã. O sereno da noite é como um veneno. 

6- Inalação  com chá de eucalipto. 

7- Xarope de cebola: rala-se uma cebola grande, juntam-se 3 colheres de açúcar e deixa-se 

tudo tampado pousar durante 3 horas. Espremer o  caldo que saiu e tomar de 3 em 3 horas 

uma colher das de sopa. Ou coloca-se um cataplasma de cebola nos brônquios 

(externamente). Até melhorar 

8- Chá de: alfavaca (Ocimum gratissimum), salvia (Salvia officinalis), eucalipto (Eucalyptus spp) 

e casca de limão (Citrus limon ou aurantifolia). Mistura tudo e tomar um copo 3 x ao dia. 

 

- Acesso de tosse ao dormir:  

 

1- 3 gotas de álcool 900 numa colherinha de açúcar . 

2- Aquece-se uma colher de sopa de mel de abelha e mistura-se 1 colher de suco de limão 

(quente antes de dormir). Tomar até melhorar. 

3- Chupar uma pitadinha de sal, que desidrata e o acesso para temporariamente. 

 

- Tosse comprida: 

 

1- Passear durante uma hora ao nascer do sol durante 3 dias. 
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2- Deixar caule de hera (Hedera Helix) por uma noite em um recipiente de água e tomar no dia 

seguinte. 

3- Chá de hortelã + avenca (Adiantum cuneatun) + poejo (Mentha pulegiun) + agrião + alfavaca + 

eucalipto. 

4- ¼ de kg de figo seco + 1 colher de anis + 1 casca grande de canela + 2 L de água. Cozinhar 

até evaporar e ficar 1L + 100 g de açúcar. 

 

TREMORES INVOLUNTÁRIOS: ( É um sintoma de falta de cálcio) 

 

• Tomar uma vitamina B-6 e cálcio. 

 

 

TUBERCULOSE– vide PULMÃO - Tuberculose 

  

UREMIA: vide RINS 

 

ÚLCERA: vide SANGUE 

 

• Fazer chá de salsaparrilha para limpar o sangue. 

 

URTICÁRIA:  

 

1- chá de mentrasto (Ageratum conyzoides) com folha de abacate e rubi (Leonorus sibiricus). 

Também comer bagas de zimbro (Juniperus communis). 

2- Lavar com chá de guanxuma (Sida rhombifolia) 

3- Colocar uma xícara de aveia dentro de um saquinho e ferver em 3 litros de água. Depois diluir 

em 4 a 5 litros de água. Lavar o doente com esse líquido e deixar secar no corpo. 

 

ÚTERO: 

 

- Cólicas menstruais: 

 

• Chá de mil folhas (Achillea millefoliun) ou chá de agoniada (Luhea divaricata) com carapiá 

(Dorstenia multiformis). 
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- Inflamação:  

 

1- Tomar 3 vezes ao dia garapa que passou 24 horas (azeda). O melhor é deixar correr água 

gelada durante 5 minutos sobre a bexiga e o útero e depois de esfregar até esquentar, 

colocar uma calça de lã e ir para a cama. (em 3 ou 4 dias resolve). 

2- Chá de raiz de algodão ou xarope de raiz de bardana (Arctium lappa). 

 

-Hemorragias após o parto:  

 

• Chá de folha do algodoeiro. 1 litro por dia. Ir tomando. 

 

- Edemas:  

 

• Xarope de raiz de bardana (Arctium lappa ): Ferve-se boa porção de raízes durante 1 hora e 

engrossa a água com açúcar, em base de 500g de açúcar para 1 litro de caldo, fervendo mais 

15 a 20 minutos.  

Também é eficiente em tumores. 1 colher de sopa 3 x ao dia. 

 

 

VARIZES: 

 

• Passar mel de abelha fresco sobre um pano fino de algodão e coloca-o sobre as varizes. 

Repetir durante 3 noites (cura também varizes inflamadas). Serve para tirar a dor e melhora 

por um ano. Não é a cura, e sim um paliativo.  

• Toma-se também arruda fervida em vinho tinto para fortalecer as veias. Vide Coração. 

• Tomar vitamina C e E. Se tiver ulcerações, está faltando proteína, comê-las. 

 

VERMES: 

 

1- Suco cru de erva-de-bicho (Polygonum acre). Colocar 3 gotinhas em um saquinho de leite e 

açúcar. 

2- Engolir semente de abóbora tostada em jejum. 

3- Vide LOMBRIGA 
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VERRUGAS: 

 

• Passar um pedaço de toucinho do tamanho do dedo mindinho 3 vezes sobre a verruga e 

enterrar fundo no olho de um formigueiro. Quando as formigas terminarem de comer o 

toucinho, a verruga cai. (simpatia) 

 

 

VERTIGEM AO  VIAJAR DE CARRO 

 

• Segurar na mão algo de ferro. O enjoo passa na hora. 

 

 




