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MEDICINA SECRETA DOS CIGANOS 

 

TERAPEUTICAS DE GRINNA MELLATI, 

GEORGIO E AUGUSTE PLANTI 

 

Receitas da Grinna Mellati 

Ventre da Mãe 

Terapia com Argila para queimadura nos Pés 

1 bacia com água de rio 

Argila  

Flores de Camomila 

 

Como Fazer 

Em uma bacia colocar água + argila + camomila, 

deixa a Argila quase liquefeita e coloque os pés , 

e faça movimentos leves e deixa os pés com 

argila até aquecer, o calor dos pés passar para a 
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Argila, repetir por 3 dias, até os pés ficarem em 

temperatura normal. 

 

Erva do Tombo ou Engana Golpes 

Para os Ciganos a Arnica é a erva do tombo, e os 

Ciganos Sinti costumam chama – la de engana 

golpes. 

 

Tintura de Arnica ( Receita de 1954 ) 

Para a Tintura de Arnica à moda cigana, deve- se 

colher a raiz na primavera, as folhas em fins de 

junho  começo de julho, e as flores em pleno 

florescimento. 

Assim que tudo estiver seco, reduz- se a pó os 3 

elementos da planta que serão colocados em 3 

potes iguais. Para ½ litro de vinho branco bem 

seco, ferve -se uma colher de café do pó da raiz, 

uma outra do pó das flores e a terceira do pó das 

folhas. 
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Deve- se deixar ferver até que a mistura tenha 

diminuído para ¼ . 

Deixa – se esfriar, passa – se em peneira bem 

fina, acrescenta – se álcool até voltar a completar 

o ½ litro a fim de conservar os frutos e com esta 

solução unte as contusões 3 a 4x ao dia. 

 

Erva do Diklo 

( Flor da Virgem ) 

Erva Consolda  - Confrei 

A Erva do Diklo é uma erva cicatrizante, que além 

de refazer um hímem rompido pela posse de um 

homem, tem o poder de cicatrizar feridas 

recentes, que não estejam ainda infeccionadas. 

Pierre Derlon cita que se a consolida intervém na 

cicatrização de uma falsa virgindade, que não 

permitido revelar o segredo da Terapia. 

 



7 
 

A Consolda só fornece a farmacopéia cigana a 

raiz, que pode ser colhida durante todo o 

decorrer do ano. Não importa se a planta estiver 

verdejante na primavera , florida no verão, 

murcha no outono, morta no inverno , a raiz tem 

sempre propriedades que a natureza lhe deu no 

dia em que ela nasceu para os grandes mistérios 

da vida. 

 

Ponha em infusão 250 gramas de raízes num litro 

de água fervida , pelo menos 2x durante 24 

horas. Apliquem compressas durante 2h e 

renovem-nas uma hora depois. Esta decocção 

também é eficaz para estrias dos seios das jovens 

mães e das velhas também – pois entre nós , o 

último bebê é praticamente o início de uma 

outra vida. 

 

Orelha de Rato 

Erva Urina Muito – Pilosela  
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[Bot.]-Nome popular de uma planta da família das asteráceas 
(VIDE), nativa da Europa. É uma planta vivaz(VIDE),de 10 à 20 
cm. de altura, com flores de coloração amarela. É uma planta 
medicinal sendo usada em infusões ou em uso externo, para 
tratamento de hemorragias, diarreias, insuficiência renal,etc. 

Também é chamada de pilosela-das-farmácias, pilosela-
das-boticas e erva-da-saúde(Espanha). 

 

Esta erva mantém as suas propriedades 

enquanto estiver fresca. 

Seis xicarás deste chá, preparado com a erva 

colhida no mesmo dia, serão eficazes contra 

“quente quente “,  a cistite, fará descongestionar 

os rins . 

 

 

Orelha de Urso 

Pilosela ( Primavera ) 

Para dar fim as dores de cabeça e combater a 

insônia nada melhor do que tomar um chá 

preparado com as flores amarelas .  
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E se tiver formigamento , câimbras , um chá feito 

com 40gramas de flor num litro de água 

fervendo, tomado à razão de cinco xícaras ao dia, 

darão fim a esses males. 

 

Pata de Urso 

Helébora ( Erva Européia ) 

Segundo Grinna Mellati, está planta é assunto de 

mulher e costuma- se colhê-la na região de 

Cévenne. Arrancava – se as raízes no outono e 

sempre a noite, durante o quarto crescente e 

minguante. 

Combate o tremor do Corpo , o mal de Parkinson 

Pierre conta que Grinna o levou até o jardim das 

iniciações e explicou que ele não poderia colher 

da planta por se tratar de uma planta difícil . 

Trata- se de um veneno que deve ser vencido 

para se tornar benéfico.  
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Esta cura tudo que não é equilíbrio e este 

equilíbrio só pode ser conseguido através do 

equilíbrio do que você constrói. 

 

Pé da Cotovia 

Delfínio 

 

Para aliviar obstruções intestinais, cistites, e 

problemas na próstata . Bom igualmente para o 

que liga os rins à bexiga. 

20 gramas de sementes para ½ litro de álcool se 

faz uma tintura eficaz à base de oito gotas numa 

infusão de cabos de cerejas para as urinas 

difíceis. Do mesmo modo, uma chávena de tília 

fortemente dosada , mistura à flor de laranjeira , 

será bom para a sufocação da asma e do seu 

irmão a enfisema. 
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Pierre Derlon escreveu para Grinna 

Aonde você está, a que estrada seus passos a 

conduziram? 

Terá trocado o cavalo pelo motor? 

Onde estão aqueles campos de jasmim, 

próximos a Grasse , onde você se curvava ao lado 

de suas filhas para realizar a colheita das pétalas 

perfumadas, cujo odor, oh, quanto me lembro! 

exalava do fundo do meu prato de sopa? Será 

que a estrada lhe ofereceu ,aos borbotões , os 

perfumes da vida, da mesma forma  que 

aconteceu comigo? 

 

 


