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MEDICINA SECRETA DOS CIGANOS 

CURANDEIROS CIGANOS 

 

CEREFÓLIO “ ELIXIR DA JUVENTUDE 

O cerefólio ou cerefolho (Anthriscus 

cerefolium), é uma espécie de planta do 

género Anthriscus, na família Apiaceae, 

aparentada com a salsa. É nativa do Cáucaso, 

mas foi disseminada pelos romanos por toda a 

Europa, onde se naturalizou.  

 

Características 

Planta cultivada, de caráter anual, cresce até aos 

40–70 cm de altura, com folhas tripinadas. As 

pequenas flores brancas formam 

pequenas umbelas com 2,5–5 cm de diâmetro.  

O fruto, com cerca de 1 cm de comprimento, é 

oblongo e quando maduro adquire uma cor 

negra. A planta exala um aroma agradável. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petroselinum_crispum
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbela
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História 

Era já conhecida por Plínio, o Velho, 

como cerefolium. O nome pode provir 

do grego anthos (flor) e rischos (sebes) pelo 

local onde habita, ou então de antherix (cana) 

pela forma do seu pistilo.  

Usos 

É uma planta de uso culinário e em menor grau, 

medicinal. É diurética, carminativa, tónica e 

estimulante. Pode usar-se como substituto da 

salsa.  Não deve ser confundida com Aethusa 

cynapium e Oenanthe croccata, as quais são 

muito tóxicas.  

As folhas secas usam-se como especiarias, 

fazendo lembrar uma mistura 

de anis e alcarávia ou anis e salsa. As sementes 

são usadas no Norte de África como especiaria 

nos mesmos pratos que o coentro. Também é 

usado como corante amarelo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADnio,_o_Velho
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pistilo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carminativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aethusa_cynapium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aethusa_cynapium
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oenanthe_croccata&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcar%C3%A1via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salsa_(planta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coentro
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PASTA DE DENTE DOS CIGANOS  

- Argila em Pó 

- Charuto Italiano ( Cinzas ) 

 

Como Fazer 

Misturar argila em pó com as cinzas  do charuto 

italiano e água fazer uma pasta  para ser 

esfregada nos dentes. 

Está pasta além de limpar os dentes e tirar as 

manchas , os primeiros bochechos devem ser 

engolidos . A argila misturada as cinzas é boa 

para a saúde. 

Pierre Derlon não afirma que é bom para a saúde 

mas ele cita que não ficou doente e os dentes 

ficaram brancos como os dentes do lobo. 
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Conjuro para Magnetizar Argila, Ervas e Banhos 

Trago – te a vida  

Vou Refazer -te 

Sou tua mãe 

A mãe não abandona os filhos. 

Tu és meu filho, 

Deixa – te embalar no meu ventre, 

Pois sou a terra e tués como o homem que te 

trata, 

Saí tu e ele do meu ventre pois irmãos, 

E teu irmão se dá a ti para ser realmente meu 

filho, 

Pois, na vida , sois aquilo que sois: 

Um pequeno pedaço de mim. 
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Que roupas usar para receber o tratamento de 

um Curandeiro Cigano. 

 

Segundo Pierre Derlon, o Curandeiro não irá 

toca-lo, mas é preciso que sua calcinha seja de 

algodão, saia de lã, blusa de seda, seu lenço de 

cabeça de lã tricotado e seu manto de Astracã. 

Todos estas coisas de uso são feitas com fios 

naturais, o homem de estrada passará através de 

você esta força que está nele. 

Para os Ciganos aplicar os passes 

magnetizadores com a pessoa usando calcinha e 

sutiã de nylon , para eles não passa a energia, vira 

um obstáculo , para as mãos dos ciganos a 

sensação e de estar passando um arame farpado. 
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Os Curandeiros Ensinam 

- Colocar uma pitada de argila em cima da 

sardinha, mesmo que seja sardinha em lata. 

- Eles colocam uma pitada de argila na água dos 

animais. 

 

A Avó do curandeiro Georgio ensina que não se 

precisa ver a argila, mas ela sim vê. Não vai além 

do mal porque é utilidade e não  prazer. A terra 

nunca se diverte porque é boca, vente, estrutura 

e isto de manhã a noite. A terra não descansa 

nunca ; é por isto que é alimento para os 

homens. Engula -a ,engula – a  pois um dia será 

ela quem o engolirá. Alimente- se com ela . 

 

Receitas do Curandeiro George 

Para abcessos , furúnculos e outras inflamações 

purulentas o atormentam , segue os 

procedimentos. 
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1- Aplica-se uma pasta de argila fria, com 

espessura de um dedo, diretamente sobre o 

abcesso, avançando pela pele que o circunda 

num total de aproximadamente ao diâmetro de 

um pires de xícara de café. 

2 – Deixem a aplicação no local por 1 ½ no 

máximo e se, nesse ínterim, o abcesso 

esquentar, mude a Argila. Repete- se durante o 

dia inteiro. 

3 – Para aplicar a noite a Argila como tratamento 

deve- se usar água solarizada. Este cataplasma só 

pode ser aplicado durante a noite. 

4 – Para acelerar a explosão da bolsa de pus com 

cataplasma de cebolas cozidas num buraco 

próximo à fogueira, ou então, bem cozidas no 

forno da sua cozinha, caso não seja um viajante. 

5 – É aconselhável  lavar o local, entre as 

aplicações de argila ou de cebola, com água 

salgada. A água deverá ser fervida antes de se 

juntar um punhado de sal marinho natural. 
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6 – Assim que passar a fase aguda, aplica- se 

sempre no local cataplasma de argila fria.  

1. Grinna Mellati acrescentava a esta terapia 
um auxiliar interno, mandando que se 
tomasse pela manhã e à noite um copo 
grande argilosa misturada com tisanas.  

2. (  - cozimento de cereais, esp. cevada, ou 
ervas, ger. de virtudes medicinais, não raro 
adoçado com açúcar [Beberagem empr., 
no passado, como veículo de certos 
medicamentos ou como restauradora das 
forças de doentes em geral.]. 

3. 2. 
POR EXTENSÃO 
qualquer beberagem obtida por 
maceração, infusão ou decocção 
 
 

7 – Evitem qualquer alimentação à base de 
carnes e óleos cozidos. 
8 – Comam bastante frutas e legumes frescos. 
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Cataplasma do Curandeiro George 

 

Coloque em uma panela de Barro, cerâmica ou 

ágata – nunca numa de metal – a quantidade 

necessária de água para fazer um emplastro. 

Leve ao fogo baixo, após ter acrescentado uma 

colher de sopa rasa de sal marinho não refinado. 

Em seguida mexendo com um acolher de pau, 

acrescente aos poucos e fora do fogo um pouco 

de argila em pó, de forma a conseguir um 

unguento uniforme e sem grumos.  

Depois, espalhe – o sobre um tecido fino e use-o 

o mais quente que lhe for possível suportar. 

Deixe – o agir até a noite. Repita o processo e 

mantenha o cataplasma  durante toda a noite. 

 

Tão logo o olho esteja aberto  e a substância 

purulenta comece a purgar , não use mais o sal e 

o calor nos emplastros. 
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Limite- se a aplicar cataplasmas de argila fria e 

pura, exceto à noite quando poderá ,para obter 

um resultado mais rápido, acrescentar uma 

quantidade ínfima de sal marinho. 

 

- Este remédio natural – costumava dizer-me 

Georgio – tem a vantagem de não absorver o mal 

e sim expulsá-lo, atirando -o assim, para fora do 

organismo, enão sendo digerido por ele, com o 

risco de fazê-lo reaparecer sob a forma de uma 

outra doença. 

 

 


