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Os Xamãs

O Xamanismo Ancestral dividiu as plantas em 3 categorias: plantas medicinais, plantas

de poder e plantas mestras professoras.

As plantas medicinais são mais utilizadas para fins analgésicos em geral, as plantas de

poder fornecem uma conexão com dimensões energéticas / espirituais superiores, como

o Mundo dos Espíritos e as plantas mestras professoras tem o objetivo de não apenas

nos remeter ao Mundo dos Espíritos, bem como nos ensinar, guiar e orientar, nos

ajudando a compreender o Universo e nosso micro-universo, sob novas perspectivas e

pontos de vistas mais sutis, assim como também podem nos remeter ao passado para

resgatar alguma habilidade perdida, também atuam como poderosas ferramentas de

cura, tanto física como emocional, mental e espiritual. 

Existe no mundo centenas de milhares de espécies vegetais, dessa imensidão de

plantas o homem não conhece 20 %. Estudando suas utilidades curativas e de auto

conhecimento nossos ancestrais encontraram grande magia nas plantas.

Desde tempos remotos o homem já se conectava com sua Divindade através de Bebidas

Sagradas, desde o SOMA da Índia à Ayahuasca Sul americana, em todos os continentes

do planeta acharemos evidências e práticas espirituais que ainda utilizam tais meios para

se conectarem com o Mundo dos Espíritos e assim, obter cura e autoconhecimento. 

Todos os caminhos espirituais tem rituais de limpeza e purificação. Antes que uma

pessoa possa passar por uma sessão de cura, ou curar outra, deve limpar-se de todos

os sentimentos maus, pensamentos negativos, espíritos maus ou energia negativa.

Limpeza física e espiritual ajuda as energias curativas a virem desobstruídas.
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Homens de Conhecimento dizem que toda a cerimônia, grupal ou individual, deve ser

feita de bom coração, de modo que possa rezar, cantar, dançar de maneira sagrada,

ajudada por bons espíritos. São várias as formas de purificação e limpeza: fumaça,

banhos, passes, alimentação, recolhimentos, calor, etc.

A Fumaça de limpeza é a mais antiga e é também a mais popular do meio xamânico,

para purificar pensamentos, sentimentos e espíritos. O efeito é sempre melhor, se

utilizarmos o material apropriado, conchas e turíbulos com carvão.

Apenas por vivenciar nosso dia-a-dia podemos atrair energias, não procuradas, para

achar um lugar em nossos corações. As frustrações, ciúmes, raiva, inveja, etc...... que

atacam os humanos.

Então é necessário limpar a nós mesmos de tempo em tempo, e, mais especialmente,

antes de irmos para um trabalho com qualquer poder medicinal. Nossos irmãos verdes,

as plantas, tem o poder de limpar o coração, mente, corpo, espírito.

A fumaça restabelece equilíbrio e harmonia transformando a energia através do fogo e

purificando com essência de uma planta. Cria um processo físico, pensamento externo,

espelho interno ou processo espiritual de equilíbrio e restauração de harmonia.

Colocar a erva numa concha de abalone (ou outra) ou numa casca de coco,

simbolizando o Elemento Água. A própria erva representa o Elemento Terra. O Elemento

Fogo é representado por ele próprio no momento da queima. A defumação é abanada

por uma pena representando o Elemento Ar.
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Você pode também reverenciar os Três Mundos; o Superior, o Intermediário, o

Subterrâneo, o Céu e a Terra. Depois, passe a fumaça em si próprio, começando dos

pés até acima da cabeça por quatro vezes. Poderá também colocar suas mãos acima da

fumaça e passar em seu rosto, e baixar a fumaça com as palmas da mão para baixo em

direção ao seu corpo até os pés.

Muitas plantas são usadas para este fim. As mais conhecidas aqui no Brasil são as

famosas ervas da Jurema: alecrim, arruda, alfazema, guiné, benjoim e outras. Vamos

conhecer algumas de outras culturas:

O uso de Plantas Sagradas vem fazendo parte da experiência humana há milênios. Não

podem nunca serem confundidas com drogas que causam a dependência e colocam em

risco a saúde de quem as usa. A Planta é criação de Deus, a droga é uma criação

humana.

As Plantas de Poder são ingeridas em rituais. Obedecem a preceito mágico religiosos e

proporcionam cura, autoconhecimento, expansão da consciência.

Com as obras de Castañeda, abriu-se uma porta para a observação do uso de plantas

de poder, para a expansão da consciência, mas há sinais de sua utilização em Escrituras

Sagradas. Sabe-se por exemplo que os sacerdotes védicos se utilizavam do Soma para

entrar em contato com o Reino Celestial, que o Rei Salomão era mestre no

conhecimento de algumas plantas de poder. Os druidas tomavam uma poção que lhes

conferia força e coragem, mas, foi entre os primitivos, os indígenas que se têm um relato

mais preciso de sua utilização.

As plantas de Poder, em suas diferentes espécies, participaram e participam de

cerimônias rituais em todos os continentes. Com o advento das obras de Castañeda,

abriu-se uma porta para a observação do uso de plantas para expansão da consciência,

porém há sinais de sua utilização em muitas escrituras sagradas.
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As Plantas de Poder aumentam a percepção, a acuidade visual e auditiva, e transportam

o praticante para outras camadas vibracionais ou dimensões. A experiência é individual,

algumas pessoas tem visões, outras canalizam mensagens, fazem regressões, recebem

insights, recebem soluções para seus problemas com maior claridade, percebem as

causas de suas doenças, recebem cura, se conectam a arquétipos, aos mitos, aos

medos, traumas, símbolos que estão no inconsciente coletivo, visualizam entidades,

viajam astralmente, etc..

O uso ritualístico de Plantas de Poder, proporciona, sem dúvida, uma experiência

místico-religiosa de beleza incomparável, proporcionando o samadhi, o êxtase, o nirvana,

o encontro com o Eu Superior, o transe.

O uso de plantas sagradas tende a fazer com que as pessoas passem a querer consumir

produtos mais saudáveis. Quanto aos químicos, conheço muitos casos, nestes anos

todos em que tive a graça de conhecer "as Plantas Sagradas", de pessoas que largaram

dependências químicas, vícios de álcool, etc.

Lembrando que as Plantas possuem um poder depurativo, ou sejam elas provocam

limpeza, quando acham algo a ser limpado. Tanto no corpo, como na mente, nas

emoções e no espírito.

Antigamente, os animais eram dotados de fala e viviam em alegre harmonia com os

homens, mas a humanidade começou a reproduzir-se tão depressa que os animais

foram forçados a morar nas florestas em lugares desertos, e a velha amizade entre

animais e homens foi esquecida.
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Quando os homens inventaram armas e passaram a caçar animais para alimento e

obtenção de suas peles, a distância aumentou ainda mais. Os animais começaram a

pensar em modos de retaliação. Cada espécie animal se reuniu e resolveu declarar

guerra aos homens também: a tribo dos Ursos, com o chefe Velho Urso Branco, os

Veados com o chefe Pequeno Veado, os Répteis, os Peixes e por fim os Pássaros, os

Insetos e outros pequenos animais.

Cada tribo decidiu causar um tipo de doença nos homens: os Veados causariam

reumatismo, Répteis e Peixes assombrariam os homens durante seus sonhos,

enlouquecendo-os etc, etc.

As plantas, que eram amigas dos homens, ouvindo os planos dos animais, decidiram

ajudar os homens: cada árvore, arbusto, relva ou mesmo erva decidiu criar um remédio

para algumas das doenças referidas.

Quando o médico tinha dúvidas no que dizia respeito ao tratamento de um paciente, o

espírito da planta sugeria um remédio adequado, foi assim que nasceu a medicina." 

Usar plantas medicinais, não significa apenas tomar chá. É necessário que saibamos

como manipular cada tipo de erva, para cada tipo de situação. Não adianta também

queremos conhecer todos os tipos de ervas medicinais, o mais importante é conhecer

bem aquelas que você escolheu para trabalhar.

Usar plantas, fazer chás é uma coisa, porém conhecer os mistérios do espírito da planta,

é a magia. Quero destacar também o xamã, poeta e pintor onírico Mario Mercier, que

descreve como ninguém o segredo da magia da floresta.
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As plantas captam nossa mente, no livro “A Vida Secreta das Plantas” de Peter

Tompkins e Christopher Bird, relatam experiências científicas realizadas com o

galvanômetro, parte de um detector de mentiras, comprovando que as plantas reagem

de acordo com os nossos pensamentos.

O legado que temos das plantas medicinais é graças aqueles que, lá nos primórdios,

ousaram acreditar nas suas intuições. Eles (as) se comunicam com o espírito da plantas.

Existiram pessoas inspiradas que se dedicaram a trazer soluções para as angústias

humanas.

Acredito que Deus nos deixou uma enorme farmácia natural e nós não precisamos pagar

nada por isso. Estudamos hoje o conhecimento que adquirimos através dos tempos. É

preciso muitos casos e experiência pessoal para que possamos indicar alguma coisa.

A evolução humana foi possível graças àqueles que experimentaram e compartilharam.

Não devemos ter medo do conhecimento, como se tivéssemos comendo um fruto

proibido. Nós temos uma vantagem sobre nossos ancestrais, pois podemos nos

organizar para estudar uma planta através da tecnologia e de vasto material existente.

Os mistérios e a magia da Mãe Natureza são tantos, que é difícil acreditar em algo que

não seja "comprovado cientificamente. No estudo das plantas, quanto mais as

estudamos, mais chegamos a conclusão que sabemos muito pouco. É óbvio que as

plantas não podem ser utilizadas indiscriminadamente.
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Os produtos Derivados

Fitoterapia ou tratamento com ervas faz parte da Medicina Alternativa. A Medicina

Alternativa compreende tratamentos não ensinados nas escolas médicas e não utilizados

em hospitais. A medicina alternativa trata as pessoas de maneira holística, o que significa

considerar a pessoa como um todo, envolvendo características físicas, mentais,

emocionais e espirituais.

O tratamento com ervas é muito utilizado em todo mundo, com destaque para os países

subdesenvolvidos. São inúmeros os medicamentos fitoterápicos e sua produção está

cada vez maior, ocupando importante espaço comercial. Em geral são tratados como

produtos dietéticos, fugindo ao controle rigoroso dos serviços de vigilância. São vendidos

com a imagem de produtos inofensivos à saúde.

Você está em dúvida se deve usar medicamentos derivados de plantas medicinais e

produtos naturais? Eles estão se tornando cada vez mais popular em muitas culturas ao

redor do mundo.

Muitas dessas ervas e remédios naturais foram desenvolvidos há séculos na cultura

oriental e eles têm sido usados muito mais do que qualquer outra variedade de produtos

de saúde. Outras sociedades, como a cultura oriental, têm ao longo da história usado

com sucesso ervas, bem como as substâncias naturais para curar todos os tipos de

doenças diferentes.

A farmacopéia, tal como a que conhecemos hoje, foi desenvolvida inicialmente há

centenas de séculos atrás. Substâncias vegetais, ou compostos da planta produzidos

sinteticamente, são utilizados no fabrico de quase vinte e cinco por cento de todos os

medicamentos que são usados nos Estados Unidos.
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Os investigadores médicos recentemente estimaram que cerca de oitenta por cento das

pessoas no mundo têm usado, ou usa atualmente, alguma forma de medicina herbal e

natural em uma base regular.

As multinacionais farmacêuticas estão constantemente pesquisando e procurando novas

espécies de plantas que podem ser colhidas com sucesso para criar novos e melhores

medicamentos para o público. Até agora, as empresas farmacêuticas e de organizações

independentes de pesquisa médica não têm dedicado uma grande parte do tempo

pesquisando as origens e as propriedades medicinais das antigas ervas e remédios

naturais. Esta situação começou a mudar e agora um número crescente de estudos e

pesquisas estão sendo conduzidas e muitos outros deverão ser realizados no futuro

próximo.

Isto é, principalmente como resultado do aumento da popularidade de ervas e remédios

naturais nos mercados de estilo ocidental dos Estados Unidos, Europa e muitos outros

grandes países em todo o mundo.

Há muitas plantas medicinais populares e medicamentos naturais, que são baratos e

prontamente disponíveis.

Amados Sabonetes

Estas são as principais atividades para se fazer sabonetes. Estes passos são básicos e

usados em todos os tipos de sabonetes Atenção para as Dicas, pois são importantes

para um bom resultado:

Passo 1: Pese a quantidade  de base glicerinada, necessária para a receita, corte em

pedaços pequenos e coloque tudo dentro de uma panelinha esmaltada

(de ágata) ou inox e coloque em banho Maria para derreter.
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Dica:  Nunca utilize recipientes de alumínio. Não deixe aquecer mais do que 70ºC, para

não "queimar" a base, isto pode acarretar problemas no sabonete tais como aroma

desagradável ou sabonetes que suam ou ficam constantemente molhados.

Se a quantidade for pequena o suficiente para 1 ou 2 sabonetes pequenos, você pode

derretê-los no microondas colocando em pote de plástico próprio para microondas. (

Inicie colocando em intervalos de 15 segundos ( varia conforme o aparelho).  Derreta a

glicerina por completo.

Passo 2: Enquanto derrete a glicerina ou mesmo antes , separe os ingredientes que

serão utilizados e tudo a mão: os aditivos, corantes, essências e fôrmas.

Passo 3: deixe amornar um pouco, mas não o suficiente para começar a endurecer, com

o tempo você vai pegando prática, mesmo porque, este ponto  varia conforme a base e o

fabricante. Adicione os aditivos como extratos líquidos e óleos vegetais, também as

manteigas de cacau ou cera de abelha previamente derretidas em recipiente separado.

Passo 4: Adicione o corante líquido, que pode ser alimentício ( estes tendem a desbotar

mais rápido) ou os  próprios para sabonetes à base de água.

Dica: lembre-se de que alguns extratos dão cor e conforme o corante que se utiliza pode

dar um resultado diferente daquela esperada.

Curandeiras Ciganas - Aula 3



Curandeiras Ciganas - Aula 3

Passo 5: Adicione essência própria para sabonete, a proporção geralmente é de 25ml

para cada Quilo de Base, esta proporção varia para mais ou para menos conforme a

essência escolhida, o fabricante e seu gosto. Mexa lentamente para não formar muita

espuma.

Passo 6: Derrame nas forminhas, caso se formem bolhas, você pode dissipá-las

borrifando um pouco de álcool de cereais. Aguarde o endurecimento.(em torno de 20

minutos para as forminhas pequenas).

Dica: Evite um local com muita corrente de ar para fazer seus sabonetes, não os coloque

na geladeira para acelerar o endurecimento, sabonetes não são como gelatina que

endurecem com o frio, eles endurecem pelo processo da massa mesmo.

O que você pode fazer é colocá-los na geladeira após seu endurecimento por uns 20

min. ou meia hora para facilitar sua retirada do molde, caso isto não esteja acontecendo

com facilidade.

Passo 7: Embale os em filme de PVC.

Dica: No caso de se formarem algumas bolhas de ar entre o filme e o sabonete,

comprometendo seu acabamento, fure o filme de PVC com a pontinha de uma agulha e

passe um pano expulsando a bolha, cuidado para não forçar e marcar o sabonete.

Passo 8: Limpeza e cuidados
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Coloque todos os utensílios de molho em água quente de preferência. Mantenha seus

utensílios sempre limpos. Guarde a base sempre bem embrulhada em plástico para que

esta não se desidrate. Para comercializar seus produtos sempre coloque a data de

fabricação e o prazo de validade, além dos elementos que os compõem.

Sabonete de Mel e Argila Branca

Material

1 Kg. de base transparente

3 Colheres de Sopa de Mel

15 ml de Óleo de Amêndoas Doces

2 Colheres de Sopa de Argila Branca 

25 ml de Essência de Laranja (ou 20 ml de laranja + 5 ml de baunilha.)

Modo de fazer

1 - Misture o mel, a argila, o óleo e faça uma pasta.

2 - Após derreter a glicerina, acrescente esta pasta, adicione a essência.

3 - Se quiser, acrescente corante à seu gosto.

4 - Coloque na forma, deixe secar bem (cerca de 2 horas).

5 - Desenforme após duas horas.

Este sabonete é muito usado para trazer encanto a quem usa, fazendo-se notar, quando

chega aos lugares ou anda na rua.
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Sabonete de leite de cabra com amêndoas ou damasco

É usado na noite de nupcias dos casais ciganos.

Material

1 kg de glicerina branca

50 ml de extrato de leite de cabra

30 ml de essência de sua preferência

(a indicação são os mais adocicados, como o de algas, para "encobrir" o cheiro do leite

de cabra, que é bastante forte e desagradável)

300 gr de amêndoas torradas ou damasco (seco) triturado

Modo de fazer

1 - Derreta a glicerina e deixe esfriar por 5 minutos

2 - Em um recipiente misture o extrato e a essência. Coloque na glicerina.

3 - Coloque as amêndoas ou damasco e mexa devagar

4 - Coloque na forma (de preferência de silicone, pois demora mais para secar).

5  - Desenforme após duas horas.
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Sabonete de Hamamelis e Confrei

Usado pra o banho no termino de rituais. 

Material

1 kg de glicerina incolor

20 ml de extrato de confrei

20 ml de extrato de hammelis

20 ml de essência de sua preferência (o ideal são as cítricas, tipo, limão, cidreira, capim

santo, flor de laranjeira)

Modo de fazer

1 - Derreta a glicerina. Espere esfriar por 5 minutos

2 - Misture os extratos. Coloque na glicerina. Mexa bem.

3 - Por último, acrescente a essência e misture bem.

4 - Deixe secar por 2 horas.
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Sabonete de aveia, gergelim e calêndula

Tem uso para quando se sofre de mal de amor. 

Material

1 kg de glicerina incolor

25 ml de extrato de calêndula

20 ml de essência de calêndula

20 gr de semente de gergelim

Modo de fazer

1 - Derreta a glicerina e deixe esfriar por 5 minutos

2 - Misture o extrato e a essência.

3 - Misture bem, acrescente na glicerina e mexa novamente.

4 - Por último acrescente o gergelim.

Dica: verifique se o gergelim não está úmido. Guarde em lugar seco e protegido.

Sabonete para os pés

(para depois de armar as tendas nos acampamentos, mais usados por homens)
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Material

1 kg de base

15 ml de essência de limão

15 ml de essência de hortelã

10 ml de cloreto de benzalcônio

Modo de fazer

Dissolver à parte e misturar na base derretida:

2 gr de mentol dissolvido em 2 ml de álcool de cereais

3 gr de cânfora dissolvida em 2 ml de álcool de cereais

Corante a gosto.

Sabonete de Café e Menta

Uso para quando as mulheres terminam os serviços domésticos e irão tomar banho para

esperar a chegada do marido). Também tira maus fluidos das mãos.  Este sabonete é

ideal para lavar as mãos, tirando o odor de comida, temperos e cigarros.
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NÃO SERVE PARA O CORPO

Material

1 kg de base

1 colher bem cheia de pó de café

30 ml de essência de menta ou hortelã

Modo de preparo

Misturar aos poucos a base no pó de café, mexendo lentamente. Cuidado para o pó não

embolar. Colocar na forma.

Hidratante em barra

Para as djullis quando forem “noivar”.

Material necessário

- 70 g de manteiga de cacau

- 30 g de manteiga de karité

- 100 g de cera de abelha em lâminas ou flocos

- 80 ml de óleo de damasco

- 10 ml de essência de karité ou damasco 

- Forma de silicone ou forma de PVC do modelo que preferir

Modo de fazer

1 - Você vai precisar de uma panela esmaltada e um fogareiro.

2 - Se você não tiver o fogareiro elétrico, pode usar o fogão convencional em temperatura

branda, bem baixinho.
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3 - coloque a manteiga de cacau e depois a manteiga de karité.

4 - Em seguida, coloque a cera de abelha.

5 - Deixe tudo derreter em temperatura baixa.

6 - Tem que derreter por completo, até virar um líquido.

7 - Deixe esfriar até atingir aproximadamente 35 graus.

8 - Para você saber se está na temperatura certa, é só colocar a mão na lateral da

panela.

9 - Se você conseguir suportar a caloria, está em torno de 35 e 37 graus.

10 - Agora, coloque o óleo de damasco.

11 - Depois, a essência.

12 - Mexa bastante até ficar tudo muito bem misturado, sem deixar esfriar.

13 - Encha as forminhas.

14 - Depois de 40 minutos, já pode desenformar.

As barrinhas ficam perfeitas.

Ai, é só usar para hidratar as mãos e o corpo.
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Medicina da Natureza

"Você vive outro tipo de realidade quando cresce lá fora, no meio da floresta, ao lado dos

pequenos esquilos e das grandes corujas. Todas essas coisas estão ao seu redor como

presenças, representam forças, poderes e possibilidades mágicas de vida que, embora

não sejam suas, fazem parte da vida e lhe franqueiam o caminho da vida. Então você

descobre tudo isso ecoando em você, porque você é natureza."

De maneira geral, entre os índios, nas mais diversas aldeias, o tratamento e a cura de

doenças é feita pelos pajés, através de práticas mágicas. Segundo a crença dos

indígenas, esses poderes podem ser usados para curar doenças como também para

provocá-las, razão pela qual é comum atribuir a origem de doenças aos feitiços.

Os processos de cura variam entre os grupos indígenas. Os Xamãs, por exemplo, são

uma categoria especial de médico-pajé, que podem entrar em êxtase. Nesse estado,

segundo os índios, a alma vai para longe do corpo, percorrendo lugares distantes ou

encarnando um espírito estranho. 

Dentre os índios, o Xamã é o líder espiritual, o intermediário entre os homens e os

espíritos, que, durante rituais de cura cheira um pó alucinógeno que, acreditam, "abre" a

floresta para os "Xapori", entidades que auxiliam os Xamãs nos rituais de cura. "O xamã

é uma pessoa, homem ou mulher, que, no final da infância ou no início da juventude,

passa por uma experiência psicológica transfiguradora, que a leva a se voltar

inteiramente para dentro de si mesma. O inconsciente inteiro se abre, e o xamã mergulha

nele.

Para que se entenda mais de medicina indígena, é preciso mergulhar um pouco em seus

mitos e rituais, uma vez que toda a sua cultura influencia sua saúde e a forma como lidam

com seus corpos. No ritual de morte, por exemplo, os índios colocam o corpo

pendurados em árvores.
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Após algum tempo, quando o corpo já se decompôs, eles recolhem os ossos e cremam.

Em rituais familiares os parentes misturam um pouco das cinzas ao mingau de banana e

tomam. O restante é enterrado no mesmo lugar onde fizeram o fogo. Estes são outros

indicativos das crenças mágicas dos indígenas.

Segundo o Dr. Rafael Valdez Aguiar, doutor em medicina e história, a medicina indígena,

assim como muitas outras medicinas alternativas, tem muito a ver com a sugestão da

pessoa, já que para que a pessoa adoeça ou se cure com recursos mágicos devem

cumprir-se três aspectos: que o indivíduo creia, que a pessoa que o vai curar ou adoecer

também creia, e que além disso, a sociedade em seu conjunto também creia. 

A medicina dos indígenas é um milagre, uma magia. Atualmente, a medicina indígena é

um recurso para a cura de enfermidades graves, quando foram esgotados os recursos

científicos, porque lida, principalmente, com a fé.

Assim como muitas outras medicinas alternativas. Isso tudo não quer dizer que várias

das ervas usadas pelos pajés e xamãs sejam descartadas pela medicina tradicional, pois

muitas delas possuem princípios químicos ativos que, inclusive, vêm sendo objeto de

pesquisa científica e que já compõem vários dos remédios que vamos procurar em

farmácias.

Ninguém duvida, também, que a prática de exercícios físicos, dieta equilibrada, ausência

de estresse e drogas, contribua para uma qualidade de vida melhor e que resulte em um

estado de saúde, genericamente, melhor do que o do homem urbano.

Curandeiras Ciganas - Aula 3



Curandeiras Ciganas - Aula 3

O fato é que muitas das doenças com que lidam os índios em suas tribos são

contornadas por sua prática médica. E muitas outras, desconhecidas por eles, os levam

à morte. Não é de se admirar que a expectativa de vida indígena seja tão mais baixa do

que a do homem urbano, que conta com os recursos de grandes hospitais e toda a

alopatia dos grandes laboratórios. 

Ervas e Medicamentos

De acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, muitos vegetais usados pelos

indígenas como medicamentos apresentam de fato resultados surpreendentes e, os

conhecimentos técnicos, muitas vezes complexos, dos índios brasileiros, estão

presentes tanto no combate às doenças, quanto na caça e na pesca (através da

utilização de venenos), na ecologia, na astronomia, na fabricação de sal, de objetos de

borracha, de tecidos e na guerra (uso de gases asfixiantes).

O Estado do Acre possui mais de 200 espécies de plantas medicinais catalogadas. Os

habitantes da floresta sabem como utilizar toda a riqueza e as potencialidades das

plantas. São bastante difundidos na região os medicamentos caseiros, que se utilizam

das ervas e plantas da Amazônia como matéria-prima. Cosméticos são preparados à

base de óleo de copaíba, e o pau-rosa é utilizado na fabricação de fixadores de perfumes

e essências. 

Anualmente, a prefeitura de Rio Branco promove, em conjunto com várias entidades, a

Feira de Produtos da Floresta do Acre - FLORA -, com o objetivo de divulgar estudos e

pesquisas sobre os produtos florestais não-madeireiros, criar mercados para os produtos

da região, estimular seu consumo e atrair investidores. 

Segundo informações do núcleo Amazon Trade, que estuda a cultura e os costumes da

Amazônia, as ervas e a fitoterapia (medicamentos preparados a base de plantas, através

de chás, infusões) são recursos muito utilizados pela população local e pelos índios.

Como exemplos desses produtos, pode-se citar:
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Pó de Guaraná, usado como tônico estomáquico, estimulante, contra distúrbios gastro-

intestinais, diarréias. Ativa as Funções cerebrais e combate a arteriosclerose, as

nevralgias e as enxaquecas, detém as hemorragias atua como calmante para o coração.

Óleo de Copaíba, utilizado por suas propriedades medicinais, no combate aos catarros

vesicais e pulmonares, desinterias, bronquites.

Óleo de Andiroba, potente cicatrizante, anti-inflamatório.

Casca de Açoita Cavalo, contém óleos essenciais que atuam frente as disenterias,

hemorragias, artrite, reumatismo, tumores, colesterol e Hipertensão.

Catuaba, tônico energético usado no tratamento de cansaço físico e sexual, insônia,

nervosismo, falta de memória. Possui, ainda, propriedades anti-sifilíticas.

Semente de Sucupira, energético, anti-sifilítico, contém alcalóides empregados no

tratamento de febres, reumatismo, artrite, inflamações, dermatoses.

Casca de Barmitão, potente anti-hemorrágico, anti-inflamatório.

Casca de Murapuama, tônico neuro-muscular, afrodisíaco, utilizado contra fraquezas,

gripes, impotência, reumatismo crônico, etc.

Saracura-mirá, energético, usado no tratamento de cansaço físico, sexual, insônia,

nervosismo, falta de memória.

Casca de Assacu, usado no combate às inflamações em geral, ulcerações, tumores.

Semente de Cumaru, propriedades medicinais que atuam reconstituindo as forcas

orgânicas debilitadas, como tônico cardíaco.
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Casca de Caroba, contém uma resina denominada "Carobona", além de seu princípio

ativo, o alcalóide.

"Carobina" É diaforéticas (Cascas) e anti Sifilíticas (Folhas), debela feridas e elimina

inflamações da garganta, afecções da pele, coriza, blenorragia, dores reumáticas e

musculares, cálculos da bexiga.

Casca de Moruré, alivia as dores reumáticas, artríticas e da coluna verbal, estimulante

do sistema nervoso e muscular.

Amêndoa do Açaizeiro, fornece um óleo verde-escuro bastante utilizado na medicina

caseira, principalmente como anti-diarréico. O seu suco, de sabor exótico, possui grande

valor nutritivo e contém altas concentrações de ferro, sendo bastante usado no combate

à anemia.

Além de todos os produtos acima citados, a região norte do Brasil apresenta, ainda,

outros derivados de plantas, como o Daime. De origem indígena, apresenta

propriedades calmantes, mas sabe-se também que é pertencente à "família" dos

perturbadores do sistema nervoso central, ou seja, é alucinógenas, tanto quanto a

maconha ou o LSD.

Todos já ouvimos falar ou estudamos sobre alguns dos costumes e hábitos indígenas,

suas tradições e cultura rica, cercada de magia e respeito à natureza. Pois, é na natureza

que os povos indígenas sempre encontram as respostas para levarem suas vidas

simples e também as curas para todos os seus males.

Em quase todas as tribos, existem os pajés ou os xamãs, que são considerados a

ligação entre os índios e os espíritos, que normalmente são considerados pelos

indígenas, responsáveis pelos poderes de cura passados aos seus líderes espirituais.
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A cultura indígena, paralelamente ao bom uso que fazem dos elementos naturais,

colhidos em seus quintais, que muitas vezes ficam no coração da nossa preciosa

Floresta Amazônica, é cercada de misticismo e crença em poderes mágicos.

Normalmente, a figura de seu pajé ou xamã utiliza-se de alucinógenos para entrar em

contato com os espíritos e os povos acreditam na magia que esses líderes, tão

respeitados, tenham poderes para realizar através das plantas.

Nem por isso a eficácia de seus tratamentos medicinais é questionada, ao contrário.

Seus métodos e as plantas medicinais utilizadas são reconhecidos por pesquisadores e

entidades científicas sérias, como sendo eficientes e com ativos químicos que, inclusive,

fazem parte de diversos medicamentos comercializados e utilizados de forma ampla em

nossa medicina convencional.

Chás e Ungüentos

Comidas orgânicas e métodos naturais de cura estão cada vez mais em voga. Se você é

daqueles que busca essas opções porque tem medo de médico, não se esqueça de que

você deve sempre consultá-lo para problemas de saúde. Mas alguns problemas simples,

como cólicas menstruais, artrite, algumas alergias e mais podem ser controlados por

métodos mais naturais.

Os chás medicinais são usados há séculos para ajudar nesses problemas e mais. Se

você sofre de pequenos problemas de saúde, há grandes chances de que utilizando

chás medicinais você terá alívio desses sintomas.

A China e o Egito antigos já usavam de chás para melhorias na saúde. Suas

propriedades eram constantemente relatadas. Normalmente, os chãs são feitos de

folhas, flores ou raízes de plantas. Mas mesmo galhos ou a casca podem fazer parte da

receita.

Curandeiras Ciganas - Aula 3



Curandeiras Ciganas - Aula 3

A forma mais comum de preparo é colocar os ingredientes em água fervente por um

certo tempo e beber quente para tirar o máximo de proveito da bebida. E tem alguns

efeitos que você pode esperar. Alguns efeitos mais comuns dos chás medicinais em seu

corpo são o de relaxamento e estimulação. Chás podem ajudar a te acalmar, aliviar o

stress ou mesmo, te dar energia. Propriedades diuréticas estão comumente associadas

com a maioria dos chás e a evidência mostra que eles podem ajudar na filtragem de seu

corpo.

Há chás ligados com a redução da pressão arterial, assim como a diminuição nos níveis

de colesterol. Alguns deles inclusive são utilizados para combater a fadiga. O alívio

também pode ser encontrado para a artrite, dores musculares, dores de cabeça, tensão

pré menstrual e muito mais.

Achar o chá ideal para seu problema é fácil. E com a ajuda dessa série de artigos vai

ficar mais ainda. Desde os problemas mais básicos até alguns mais complicados, existe

um chá para amenizar os sintomas.

CHÁ DE ERVAS MEDICINAIS E SEUS BENEFÍCIOS

E não é que ela está certíssima? Há uma infinidade de ervas medicinais usadas em chás

para cada problema dessa vida.

ERVAS MEDICINAIS: COMO PREPARAR OS CHÁS

Alecrim: poderoso cicatrizante, é também chamado de omeprazol natural por ser

digestivo e auxiliar no tratamento de gastrites. Atenção se tiver doenças de próstata ou

histórico de convulsão.

Alho: Dá aquele tchau para a tosse e a gripe em geral; é antiinflamatório e ajuda a

diminuir a taxa de colesterol.

Curandeiras Ciganas - Aula 3



Curandeiras Ciganas - Aula 3

Boldo do chile: Para aqueles que sofrem de problemas digestivos, como a azia, nos

casos de exagero no consumo da bebida alcoólica; e gastrite. Poderoso para auxiliar o

processo digestivo, mas não deve ser evitado porque quem tem obstrução das vias

biliares, doenças no fígado e gestantes.

Camomila: Naquele dia de cão, te deixa calminho, calminho. É natural, aumenta a

atividade antibacteriana e atenua cólicas, já que diminui os espasmos musculares. Ótimo

para gestantes e mulheres que estão dando de mamar pois evita as temidas cólicas dos

bebês.

Canela: sou fã incondicional. Acelera o metabolismo, é ótimo para adoçar e ajuda no

melhor funcionamento da insulina. Pode ajudar a diminuir cólicas leves e gases, além de

dar uma sensação de plenitude gástrica. Grávidas, fiquem longe!

Cavalinha: Se está retendo muito liquido, essa é a solução. A cavalinha ajuda diminuir

os inchaços, mas não é aconselhável para pessoas com insuficiência renal ou cardíaca.

Outro bom motivo? Tem capacidade re mineralizante, por causa da composição química

rica em minerais, especialmente silício, o que é excelente para a pele! Mais um

benefício? Contém efeitos protetores do fígado, propriedades antioxidantes e ação

calmante.

Erva cidreira: Te deixa de bem com a vida, relaxa o sistema nervoso, favorece o sono e

atenua a ansiedade. Não é demais?

Hibisco: Além de ser lindo, tem efeito na nossa saúde, já pensou? Antioxidante, previne

o envelhecimento das células, é diurético e melhora fluidez sanguínea? É dos deuses

mesmo.
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Hortelã: Para quem tem desconfortos gástricos e evacuação, essa é a pedida. Erva

digestiva e estimulante. Ainda pode atenuar dores de cabeça e dar um freio na

ansiedade.

Romã: Dá uma melhora na garganta, pois melhora as infecções e reduz inflamação nas

cordas vocais. Maravilhoso, assim como a fruta para o sistema reprodutor feminino.

COMO PREPARAR CHÁS COM ERVAS MEDICINAIS?

Todos os chás moles (flores e ervas) devem ser preparados por infusão na proporção de

1 colher de sopa para cada litro de água. Assim: ferva a água e, quando ela atingir o

ponto de ebulição, desligue. Acrescente a erva e deixe descansar por alguns minutos.

Lembre-se que quanto mais deixar assim, mais forte terá o sabor da bebida.

Já com as ervas medicinais duras (cavalinha, por exemplo), o método indicado é a

decocção, na mesma proporção das ervas acima. Faça desse jeito: Quando a água

ferver, acrescente a erva e deixe em fogo baixo, com o recipiente tampado, por cerca de

5 minutos.

Os chás duram 24 horas, devem ser mantidos em garrafas de vidros e podem ser

consumidos gelados! Ah, uma coisa importante que eu já ia me esquecendo. Sempre me

perguntam sobre os sachês! Normalmente possuem antifúngico e, por isso, não são tão

legais. Dê preferência às ervas medicinais frescas ou desidratadas.
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Chá de Gengibre e Abacaxi - Emagrecedor

Hoje em dia existem vários chás para emagrecer que são verdadeiros aliados para quem

pretende perder alguns quilinhos mais um dentre eles vem se destacando pela rapidez

do resultado, que é o chá feito com gengibre e abacaxi pois proporciona um aumento no

metabolismo fazendo com que o organismo gaste muito mais energia e

conseqüentemente de quebra ajuda desinchar o organismo.

RECEITA PARA EMAGRECER 

Ingredientes:

casca de 1/2 abacaxi

casca de 1 laranja

1 colher ( sopa ) de carqueja

1 colher ( sopa ) de gengibre

Modo de preparo: Em 1 litro de água adicione a casca de laranja e abacaxi e a colher

de gengibre leve ao fogo até ferver. Desligue o fogo. Em seguida adicione a carqueja.

Agora deixe repousar  durante 5 minutos.

Chá para Insones

A insônia sem dúvida nenhuma é um problema que tem atingido muitas pessoas, as

causas são as mais variadas possíveis dentre as principais estão:

preocupações, distúrbios do sono e estresse.
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Tal problema resulta na falta de disposição no trabalho, estudo e até mesmo no convívio

social. Segundo alguns nutricionistas tomar um chá que combate a insônia pode de fato

amenizar ou até mesmo solucionar o problema. Segue abaixo receita de chá para

combater a insônia.

                                   

RECEITA MEDICINAL

Ingredientes:

1 colher ( sopa ) de camomila

1 colher ( sopa ) de erva doce

1 colher ( sopa ) de erva cidreira

250 ml de água

Modo de Preparo: Leve a água ao fogo deixe até ferver. Em seguida, misture as ervas

na água fervida. Coe e tome uma hora antes de dormir.  

Chá de Erva de São João

Para quem sofre de insônia, estresse, depressão e nervosismo a nossa dica é o chá feito

com a Erva-de-São-João é uma poderosa planta medicinal que contem propriedades

sedativas e calmante além de outras. 
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CALMANTE NATURAL 

1 colher ( sopa ) de folhas secas erva-de-joão

500 ml de água 

Modo de Preparo: Coloque na panela as folhas secas de Erva-de-São-João em

seguida, despeje a água. Deixe ferver cerca de 10 minutos. Após esfriar coe e tome.

Contra Indicação: O consumo desta erva é proibida para gestantes.

Observação: A Erva de São João pode ser facilmente encontrada em fármacias de

manipulação e lojas de produtos naturais.

Chá para Dores de Cabeça

Se você não sabe mais o que tomar para sua enxaqueca e dores de cabeça aqui vai um

excelente remédio caseiro que certamente estará amenizando esse incômodo.

                        RECEITA MEDICINAL

1 colher ( sopa ) de flor de camomila

6 folhas de louro

2 laranjas cortadas com casca

Suco de 1 limão taiti
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2 copos de água

Modo de Preparo: Leve a água ao fogo e quando começar a ferver acrescente todos os

ingredientes, e deixe ferve por mais 1 um minuto. Deixe o chá descansar por 6 minutos.

Agora e coe e tome 1 xícara a cada 2 horas, até os sintomas acabarem.

Chá de Boldo

O chá de boldo é indicado para aliviar sintomas de mal estar estomacal e intestinal,

vômitos, mal estar e cólicas abdominais. Esses benefícios são promovidos graças ao

efeito calmante do boldo sobre a flora intestinal. Também é indicado para diminuir a azia,

os efeitos do excesso de bebida alcóolica e os gases. Não deve ser consumido por

gestantes e nem em excesso, pois pode causar vômitos, diarréia e problemas no sistema

nervoso.

Erva-doce

Essa erva possui anetol, um composto ativo que estimula as funções digestivas,

promove o alívio de gases, normaliza da circulação sanguínea e estimula o sistema

respiratório. Também poder apresentar efeito diurético. Há ainda a possibilidade de

contribuir na redução do risco de câncer de mama e de ovário. Grávidas devem evitar

excesso pois pode causar aborto.

Capim Cidreira

É o mesmo que capim-limão ou capim santo. Considerada uma planta medicinal, possui

óleo essencial que pode apresentar efeito calmante, ação analgésica, diurético e no

controle dos gases gastrointestinais. Não deve ser consumido por quem está fazendo

uso de remédios sedativos, como calmantes, porque o efeito pode ser potencializado.

Curandeiras Ciganas - Aula 3



Curandeiras Ciganas - Aula 3

Hortelã

Embora não existam muitos estudos sobre os efeitos dessa erva, popularmente acredita-

se que o mentol em sua composição possa ter propriedades como coadjuvante no

tratamento da síndrome do intestino irritável, náuseas e vômitos, diarreia, dor de cabeça,

indigestão, mau hálito, controle de asma leve e estresse. Precisa ser evitado o consumo

do chá de hortelã por pessoas que sofrem com problemas hepáticos graves e também

para mães no período da amamentação.

Carqueja

O chá tem gosto amargo, mas compensa pelo efeito benéfico que pode trazer à saúde. É

muito usado para combater problemas digestivos e hepáticos, como diurético, laxante e

também pode auxiliar no emagrecimento e no controle do diabetes. Consumir com

moderação é essencial porque doses excessivas podem baixar a pressão. A infusão não

é indicada para gestantes e lactantes.

Hibisco

É um grande aliado para emagrecer porque é potente para acelerar o metabolismo e

estimular a queima de gordura corporal. Para manter a saúde, evita o aparecimento do

diabetes de tipo 2 e diminui os níveis de colesterol, triglicérides e a glicose na circulação

sanguínea. Pode ainda atuar como calmante, diurético e laxante. Pessoas que possuem

algum nível de hipertensão não devem beber esse chá.
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Uso das Plantas: Ungüentos

Os unguentos e as pomadas são cremes e loções numa variedade de fórmulas. Muitos

são feitos com uma planta ou mistura de plantas maceradas em óleo, tal como azeite ou

óleo de amêndoas (muitas vezes misturados em partes iguais), misturadas depois com

cera de abelha quente, vaselina, ou um creme à base de água. Se for usada vaselina as

plantas são geralmente maceradas em óleo mineral. Os linimentos são feitos à base de

óleo, sem ceras, cremes ou vaselina.

Linimentos

Os linimentos, tais como o óleo para bebe ou o óleo de amêndoas doces, são geralmente

massageados na pele. Um linimento pode conter um ingrediente que produza calor, tal

como o pimentão-de-caiena, o rábano-bastardo, o gengibre ou a mostarda para

aumentar a circulação e atuar como revulsivo para os músculos inchados. O objetivo é

aumentar a corrente sanguínea em determinada área, para ajudar a limpá-la através do

estímulo da circulação.

Pode ouvir falar de linimentos chamados fomentação ou rubefacientes. Uma solução

fraca de mostarda em pó e óleo (ou mesmo em água quente) constitui uma forma

rudimentar, mas muito eficiente, de um linimento para problemas de artrite ou

reumatismo.

Este óleo pode ser usado como uma agradável fragrância para massagear músculos

doridos, misturado com água a ferver e inalado para a congestão nasal ou misturado com

cera de abelha resultando numa pomada antibacteriana para tratar problemas de pele.
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Partes iguais de óleo de amêndoas e de azeite. Folhas frescas de hortelã-pimenta (ou

outra erva aromática), em quantidade suficiente para encher uma garrafa 1 colher de

sopa de álcool, para evitar a formação de bolor Algumas gotas de tintura de benjoim,

para manter estável o óleo de ervas (disponível em farmácias e lojas de dietética).

Coloque as folhas de hortelã-pimenta numa garrafa de vidro e cubra-as com a mistura de

óleo e azeite.

Junte o álcool. Tape a garrafa e coloque num parapeito a apanhar sol, e deixe ficar

durante cerca de duas semanas. Coe a infusão de óleo. (O depósito das folhas dá um

bom adubo.) Junte a tintura de benjoim. Para fazer a pomada antibacteriana, aqueça

partes iguais de cera de abelha e do óleo de ervas – o suficiente para um pequeno

recipiente de bálsamo para os lábios.

Alguns ervanários juntam uma parte igual de óleo de vitamina E (bom para qualquer

tratamento de pele) e anidro de lanolina (também disponível em farmácias e lojas de

produtos dietéticos) juntamente com a cera de abelha e com o óleo de ervas. Quanto

mais cera de abelha juntar mais consistente fica a pomada.

O Ungüento consiste em extrair as propriedades das plantas em óleo. Pode servir para

uso interno, se bem que essa forma seja mais usada externamente.

Material necessário:

Óleo de oliva de boa qualidade, geralmente os enlatados no lugar de origem, ou linhaça,

ou óleo de rícino, para uso externo em certos casos (como doenças da pele).

Vasilhas de vidrou ou louça esterilizadas, com tampa.

Vidrinhos esterilizados, com tampas.

Ervas secas ou frescas, limpas.
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Para eczema e feridas secas na pele (uso externo):

1 xícara de óleo de oliva

3 colheres (sopa) de guaçatonga

4 colheres (sopa) de arruda

2 colheres (sopa) de rubim

Coloque as ervas na vasilha, macere bem, cubra com o óleo de oliva, tampe e deixe por

12 horas em lugar fresco. Coe e esprema energicamente as plantas, guardando-as nos

vidrinhos tampados.

Tinturas

Tintura de Caroço de abacate.

Preparar uma tintura com os caroços dos abacates e dentes de alho. Colocar os caroços

dos abacates, cortados ou ralados, num frasco de vidro e juntar um dente de alho, inteiro

(sem descascar) por cada caroço de abacate. Juntar álcool etílico (álcool normal, de

farmácia), ou alguma bebida muito alcoólica (aguardente, cachaça também podem ser

usadas), até cobrir completamente os caroços e os alhos. Se os caroços forem ralados,

pode juntar álcool até ao dobro da altura dos caroços...

Deixar assim durante vários dias (pode usar a partir das 48 horas). Se preferir, pode coar

ao fim de 20 dias ou mais... e guardar apenas o líquido, a tintura, para usar. Aplicar nas

zonas afetadas e/ou doridas, massageando demoradamente. Elimina a dor em pouco

tempo e alivia o mal-estar devido às varizes... 
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Aplicar 2 vezes ao dia durante vários dias até as queixas desaparecerem

completamente. Também pode usar para emagrecimento localizado e para celulite...

Tintura de cravinho (Cravo da Índia)

É um condimento de sabor intenso que se pode comprar nos super mercados. Para fazer

tintura usa-se o cravinho em grão. Coloca-se um (ou mais) pacote de cravinho dentro

dum frasco, cobre-se com álcool etílico ou com qualquer bebida muito alcoólica:

cachaça, aguardente, rum, brandy, bagaceira, etc.

Cobre-se até um ou dois centímetros acima do cravinho. Pode-se começar a usar ao fim

de 12 horas (de um dia para o outro) mas fica mais forte ao fim de vários dias. Guarda-se

assim mesmo e dura anos. Como se toma, ou usa, depende da finalidade.

A tintura de cravinho tem uma infinidade de aplicações: pode ser usada na dor de

dentes, nas inflamações de garganta, de estômago, do aparelho digestivo e outras; e

também em todo o tipo de infecções ou afecções da pele, inclusive para micoses.

Ainda serve para resolver os problemas de prisão de ventre. Fricciona-se a barriga, em

movimentos circulares no sentido dos ponteiros do relógio (da direita para a esquerda),

com 4 ou 5 gotas de tintura de cravinho misturadas com um pouco de óleo para a pele,

leite corporal, ou creme. Faz efeito imediato.
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Tanto internamente como externamente, nos casos gerais, a dose é uma ou duas gotas.

Internamente numa colher de sopa cheia com água, sumo ou chá e toma-se duas ou três

vezes ao dia, até desaparecerem as queixas.

Tintura de sucupira.

15 sementes de sucupira quebradas (para extrair o óleo) colocar em vidro e cobri las

com conhaque, aguardente, ou alguma bebida com forte teor alcoólico. deixe curtir

por 20 dias e use 10 gotas em  (1 colher de sopa) de água, suco ou chá três vezes ao dia

ate desaparecem os sintomas. Sua utilidade veja neste blog em sementes de sucupira.

Bom para artrites, artrose, reumatismos, acido úrico.

Tintura para acabar com pulgas do seu cãozinho.

meio litro de alcool

1 pedra de canfora

1 punhadinho de cravo

1 punhadinho de erva doce

Coloque tudo num vidro  deixe curtir por 1 dia e passe com cuidado no seu cãozinho

(proteja olhos nariz e boca) melhor passar com algodão ou um tecido pequeno.

Uma infusão de arruda e poejo é ótima para lavar os animais domésticos, pois repele as

pulgas e é inofensiva para bichos. Para evitar que os cães tenham pulgas: aplicar 2

colheres de sopa de alecrim fervidas num litro de água.

1-Para sarna misture enxofre com óleo de cozinha faça uma pasta e passe no animal por

cinco dias.
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2-Para a sarna pode-se fazer um preparado de azeite e alho e aplicar nas áreas

afetadas: alguns dentes de alho, um pouco de azeite (conforme a área a tratar) deixar

cozer em lume brando e aplicar o azeite. 

 

TINTURA DE ALECRIM

Anticéptico, bom para gases intestinais, lavar feridas, cortes, problemas do coração, não

só o coração físico, mas o emocional, então para os decepcionados no amor podem

recuperar-se rapidamente. Também é bom para depressão. Usa-se ainda para tosse.

TINTURA DE MARACUJA

Deixar em maceração durante 60 dias. Usar 20 gotas em meio copo d’água com mel, 3

vezes ao dia, se for para menopausa, nervosismo, febre e dor de cabeça. Para insônia

pode tomar dose dupla ao deitar-se.

TINTURA DE ANGICO

Cortar a entrecasca em tamanhos bem pequenos, colocar no álcool durante 20 dias.

Usar 25 gotas ou uma colher de chá em um copo com mais ou menos 3 dedos de água.

Se adoçar, faça com açúcar mascavo ou mel de boa qualidade. Pode ser ainda com

melado de cana ou rapadura ralada. Recomendado para hemorragia (faz a compressa

com água fria e coloca no ferimento), tosse, diarréia, fortificante e hemorróidas.
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TINTURA DE HORTELÃ

Pode ser o hortelã graúdo ou miúdo, fazer a tintura, deixando no álcool absoluto por 20

dias, coar. Serve para mau hálito, infecção da boca, dor de garganta, má digestão; e

vermífugo. Para gargarejos usa-se 1 colher de sopa em um copo de água morna. Se

ingerir, usar 1 colher de chá em 1/4 de um copo d’água.

TINTURA DE ROSA VERMELHA

Deixar em maceração no álcool absoluto por 28 dias. Pode ser usado na pele após o

banho, é tônico e evita a flacidez. Bochechar e gargarejar para afta e garganta. Muito

bom para banho de assento em caso de corrimento, neste caso usar água morna.

TINTURA DE TANGERINA

Excelente para usar como perfume não só do corpo como também de ambientes.

Coloca-se a casca da tangerina no álcool, filtrar e colocar 1 colher de sopa de limão

galego (cor de rosa). Pode ser usado ainda para eliminar odores não só das axilas como

também dos pés (chulé).

TINTURA DE CANELA, CRAVO E ERVA DOCE

Deixar em maceração no álcool absoluto por cerca de 20 dias; usar em gargarejos com

água morna para rouquidão e dores de garganta; infecção da boca e mau hálito,

Bochechar com água. Para cólicas e como calmante, usar uma colher de chá em três

dedos de água, Tomar 3 a 4 vezes ao dia. É bastante energético, tem pessoas que se

sentem mais eletrizadas durante o dia, mas neste caso é bom evitar usar depois das 16

horas.
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TINTURA DE ALHO

O alho é um antibiótico natural. Pega-se uma a duas cabeças de alho, tritura e coloca no

álcool. Deixa descansar durante 10 dias, depois filtra e acrescenta um copo de água

destilada. A seguir distribuir em frascos, se possível em conta gotas. Para crianças, usar

uma gota para cada ano de idade. Exemplo: uma criança com 5 anos, tomará 5 gotas.

Para adultos, usar 25 gotas, não importa a idade, Diluir em água.
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Tintura de alho

Indicações: baixar a pressão, diurético (para urinar mais), antiinflamatório, ácido úrico,

reumatismo, dor de cabeça, nevralgia, insônia, dores musculares e cansaço contínuo,

menopausa, herpes, baixar o açúcar no sangue, ativar o funcionamento do fígado, prisão

de ventre, hemorróidas, vermífugo e aparelho respiratório. Os remédios a base de alho

são dos mais usados na medicina popular.

Ingredientes: 8 colheres de sopa de alho picado

1 xícara de chá de álcool

Preparo: descansar o alho, picar e socar. Juntar todo o álcool e deixar macerar por 20

dias. Coar e guardar.

Modo de Usar: 20 gotas duas vezes ao dia, para adultos.

Tintura de funcho (Atroveran)

Indicações: digestivo e gases intestinais.

Ingredientes: 15 colheres de sopa de funcho

Meio litro de álcool

Preparo: conforme receita básica da tintura.

Modo de usar: adultos – 15 gotas depois das refeições.

Tintura Figatil

Indicações: má digestão e cólicas menstruais.

Ingredientes:

8 colheres de sopa de carqueja

8 colheres de sopa de boldo

8 colheres de sopa de gervão

5 colheres de sopa de losna

5 colheres de sopa de flores de Artemísia

½ litro de álcool
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Preparo: conforme receita básica da tintura

Modo de usar: adultos – 10 gotas depois das refeições.
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Tintura de Arruda

Indicações: cólicas menstruais, menstruação irregular e piolhos.

Ingredientes:

15 colheres de sopa de folhas de arruda

½ litro de álcool

Modo de fazer: conforme receita básica da tintura.

Modo de usar: Problemas menstruais – 10 gotas, 2 vezes ao dia; piolhos- aplicar no

cabelo, meio copo da tintura em dois litros de água.

Tintura de Chapéu de Couro

Indicações: ácido úrico, artrite, reumatismo, impurezas no sangue, infecções urinarias,

erupção da pele, hidropsia (água no corpo), revigorante.

Ingredientes:

5 colheres de sopa de folhas de chapéu de couro

1 xícara de chá de álcool

Modo de fazer: conforme receita básica da tintura

Modo de usar: adultos – 3 vezes ao dia, 15 gotas.

Tintura de Quebra-Pedra

Indicações: problemas do aparelho urinário (cistite, cálculos, infecções), distúrbios na

próstata.

Ingredientes:

5 colheres de sopa de quebra-pedra

1 xícara de chá de álcool

Modo de fazer: conforme receita básica da tintura.

Modo de usar: adultos – 20 gotas duas vezes ao dia.

Curandeiras Ciganas - Aula 3



Curandeiras Ciganas - Aula 3

Tintura de Própolis

Indicações: infecções em geral, reumatismo.

Ingredientes:

5 colheres de sopa de própolis, limpa e moída

1 xícara de chá de álcool

Modo de fazer: misturar o álcool e o própolis num vidro e envolver em papel escuro.

Agitar por 10 minutos. Deixar macerar durante 15 dias, agitando o vidro diariamente.

Coar e guardar em vidros contra-gotas.

Modo de usar: interno 15 gotas, 2 a 3 vezes ao dia para adultos. Diminuir o tempo entre

as doses em casos mais graves; externo – em compressas e como componentes de

pomadas.

Tintura de cânfora e abacate

Indicações: reumatismo, varizes.

Ingredientes:

8 colheres de sopa de folhas de abacateiro

5 colheres de sopa de folhas de cânfora

½ litro de álcool

Modo de fazer: conforme receita básica da tintura

Modo de Usar: externo – aplicar sobre o local afetado.

Tintura anti-séptica

Indicações: desinfecção e cicatrização de feridas.

Ingredientes:

2 colheres de sopa de flores e folhas de alfazema

2 colheres de sopa de folhas de alecrim

2 colheres de sopa de losna

2 colheres de sopa de sálvia
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2 colheres de sopa de tintura de própolis

Modo de fazer: conforme receita básica da tintura

Modo de usar: externo – umedecer gaze e colocar na ferida
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