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MEDICINA SECRETA DOS CIGANOS 

OS HOMENS -ÁRVORES 

 

Segundo Pierre Derlon, ele só teve autorização 

dos Kakus para escrever neste livro sobre os 

Homens – Árvores. 

Quem são?  De onde vêm ? Como nos 

Transformamos num Homem – Árvore ? 

 

Ser um Homem – Árvore é determinado pelos 

magnetizadores do Clã as Shuvannis e os pais do 

bebê, e será decidido à partir da data do 

nascimento do bebê e a sua Kabala de Cargos. 

 

Esta criança será preparada para ser um 

Curador, e suas mãos serão capazes de aliviar as 

dores, somente colocando as mãos no  local da 

dor, serão iniciados e aprenderam sobre 

plantas, a argila, os minerais e o animal.  
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Assim que ficar estabelecido possuir este Dom 

Especial do Curador, ele será colocado aos 

cuidados de Homem – Árvore e ele vai aprender 

sobre os remédios que atuaram sobre as dores 

da alma. 

 

( Pierre Derlon , recebeu a Iniciação para ser um 

Homem – Árvore )recebeu dos Kakus  Hartiss  e 

Pépé de Pise, que disse para Pierre que “ O 

ensinamento que você recebeu dos homens – 

árvores penetrou no seu coração”. 

 

Os Homens – Árvores, consolidam o presente e 

é agindo assim que constrói o futuro daqueles 

que o consultou. 

A terapêutica da mente está ligada, sobretudo, 

ao mineral e aos magnetismo e o seu 

diagnóstico à vidência.  
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Existem vinte e quatro árvores, exceto uma, 

cujas raízes, folhas, frutos, polpa acalmam ou 

diminuem o que desgasta o corpo do homem. 

São elas: 

Abeto – Amendoeira – Sabugueiro – Macieira – 

Ameixeira – Laranjeira – Tília – Eucalipto – 

Cerejeira – Salgueiro – Nogueira – Nespereira – 

Carvalho – Castanheiro – Cipreste – Bétula – 

Freixo – Pinho – Castanheira – Oliveira – 

Limoeiro – Faia – Pereira. 

 

Dê todas estas árvores, apenas uma está presa à 

mente, e quatro personalizam os Homens – 

Árvores. 

 

Antes de abordar ao quê e o porquê ( da coisa ) 

, vãos estudar a utilização terapêutica das vinte  

quatro árvores ligadas à medicina das plantas.  
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Quando a árvore ligada à mente, vamos que 

amadureçam os frutos verdes que se tornarão 

um dia alimento, num outro trabalho e cura. 

A Bétula quando a Faia, a Oliveira e o Carvalho 

estão ligados aos Homens – Árvores em função 

dos Solstícios e dos Equinócios. 

 

JESUS E OS HOMENS – ÁRVORES 

Pierre le Petit , Kaku em Arles ensinou o 

seguinte. 

 - O Kristo lia pensamentos, curava os cegos e os 

paralíticos, amava os humildes e era irmão das 

criancinhas. Protegia as mulheres e amava 

Maria Madalena, amava os homens rudes como 

Pedro, os invertidos como João. 

- Jesus era um homem – árvore, aliás em Notre 

Dame de Paris , há uma escultura 

representando -o na qual é visto deixando 

escapar de seu corpo algumas folhas de 

carvalho.  
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Seu nascimento corresponde ao solstício do 

inverno, morreu sobre o tronco de uma árvore 

de agonia, iniciada no Monte das Oliveira, foi 

comunicado pelos Ramos da Glória e pelas 

folhas da Palmeira.  

Não podemos esquecer que seu pai era um 

carpinteiro, este homem era um dos nossos e 

tanto era que passados dois mil anos desde a 

sua morte, ainda continua a falar dele, e com 

tudo ouvirá um dia que as palavras que ele 

pronunciava eram simples. 

Um dia a dedicação dos Homens – Árvore dirá 

exatamente como ele: “ Levante – se e ande”. 

AS CRIANÇAS QUE SÃO HOMENS – ÁVORES 

As Árvores e os signos do Zodíaco 

O Carvalho corresponde ao solstício de Inverno, 

A Faia ao equinócio do Outono, 

A Oliveira ao solstício do Verão, 

A Bétula ao equinócio da Primavera 
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E as crianças do Clã que possuem o dom e 

nascem sete dias antes ou depois das datas 

correspondentes aos solstícios e aos equinócios 

, recebem os ensinamentos dos Homens – 

Árvores. 

 

AS 24 ÁRVORES  

AMENDOEIRA 

Existem 2 tipos de amêndoas a amarga e a doce 

amêndoa doce. O amargor está perto da morte ; 

a doçura próxima da alegria de viver. Deixemos 

a amêndoa amarga entregue aos sábios que 

dela extrairão o ácido cianídrico, veneno mortal, 

e  cuidemos daquela que suaviza e acalma as 

irritações respiratórias, os inícios das 

bronquites, as rouquidões. 
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REMÉDIO 

100 gramas de amêndoas doces 

100 gramas de açúcar, umedecido com m 

pouco de água 

Modo de Fazer: 

Passar as amêndoas umedecidas com água no 

espremedor de batata e misturem a pasta em 2 

litros de água fervente, adoçar com mel de 

lavanda, acrescentar leite de cabra ou de vaca e 

servir a todos da casa, servir o mais quente 

possível ,  este remédio é indicado para os 

brônquios e para as cordas vocais e também 

para a gripe. 

 

BÉTULA 

Trata- se de um depurativo sensacional, 

ligeiramente áciso, com gosto agradável , que 

faz desaparecer , com rapidez , dos rostos das 

crianças as erupções cutâneas , as impetigens e 

o herpes. 
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REMÉDIO 

Receita para aliviar o Reumatismo,fazer um chá: 

100 gramas de brotos  

1 litro d’água quente 

Modo de Fazer: 

Fazer um chá quente e ingerir antes de dormir e 

na manha seguinte estará pronto para uma 

caminhada . 

 

CEREJEIRA 

Seus frutos com propriedades laxativas, 

realizam maravilhas. 

 

REMÉDIO 

Por serem sensivelmente ácidas ingerir 2 tigelas 

antes e após cada refeição, farão funcionar 

normalmente os intestinos preguiçosos. 
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Modo de Fazer 

Chá das Hastes  da cereja, aumentam a vazão 

urinária e se adoçar com açúcar do leite, os 

cardíacos descobrirão um alívio seguro. 

CASTANHEIRA 

O Castanheiro é bom para a Tuberculose e o 

Tifo. 

Nada mais foi complementado. Hartiss disse 

para Pierre que alguns matam a sua sede e 

outros   a ignoram. 

 

LIMOEIRO 

O Limão para os Ciganos, é o fruto da 

caminhada, do movimento, o remédio por 

excelência contra a gripe e que se pode alternar 

com a sua prima co-irmã : a Laranja. 
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REMÉDIO 

RALA GARGANTA , e se deve adoçá-lo somente 

com mel e usado com cuidado, sem excesso. 

 

Modo de Fazer 

Suco de 3 limões adoçado com mel, tomar esta 

bebida e quando sentir sede novamente , fazer 

e beber o suco de limão adoçado com mel. 

 

Obs: Para se levantar após uma forte gripe, 

mesmo tomando o suco de liçao com mel , se 

tiver febre, faça o caldo de miolo de vitela. 

 

Segue a Receita Medicinal 

Tirar a película que envolve o miolo e as bolsas 

azuladas das artérias sanguíneas, corte em 

pedaços pequeninos, e em seguida com a ajuda 

de um garfo , reduza -o a uma pasta. 
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Num almofariz de mármore , coloque um jato 

de vinagre de cidra, uma pitada de sal, uma 

colherada de mostarda branca e duas gemas. 

Proceda como se estivesse preparando uma 

maionese, na qual o miolo será  o óleo, até 

obter uma emulsão compacta.  

O gosto é estupendo, e no quis respeito à 

saúde, inteiramente eficaz. 

 

RECEITA PARA BRONQUITE ASMÁTICA 

1 litro de água fervente 

60 gramas de folhas de eucalipto 

50 gramas de folhas de genebra 

10 gramas de folhas de lobélia 

25 gramas de folhas de sálvia 

15 gramas de folhas de valeriana 
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Modo de Fazer 

Colocar todas as folhas na chaleira com a água 

fervente e tomar o chá 2x ao dia. 

 

FAIA 

Com a Faia é feita uma bebida chamada de 

Frênette. 

É o melhor remédio para a Gota 

 

REMÉDIO 

Fazia -se o remédio a partir da Árvore, usavam  

as cascas, as sementes , as folhas , tudo 

macerado e colocado no samovar,com 1/3 de 

água fervente colocar um tanto de cada parte 

da árvore e adoça – o com o açúcar do leite. 
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Modo de Fazer mais Preciso 

2 litros de água fervente 

250 gramas de folhas de faia 

150 gramas de casca do salgueiro  

20 gramas de raízes de saponário 

Tomar 3 xícaras ao dia 

 

SABUGUEIRO 

Para os Ciganos, folhas, flores e cascas são 

muito apreciadas. 

A Casca é para se fazer um tônico. 

Para Resfriado fazer um chá com as folhas 

maceradas e adoçado com mel. 

Como diurético , 75 gramas de casca fervido 

1litro de água e bebido durante o dia em 

xicarazinhas. 
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Como depurativo , 8 gramas de folhas frescas 

trituradas e colcadas para ferver durante 10 

mins em 1litro de água, tomar ½ xícara 3 x ao 

dia. 

Para lactação das jovens mães ciganas, tomam 4 

a 5 xicaras de chá feito com as flores e adoçados 

com açúcar do leite. 

 

MACIEIRA 

Seu fruto é ao mesmo tempo um alimento e um 

remédio. 

A melhor maneira de ingerir a maça e comê-la é 

in natura, sem descascar. 

A casca favorece a digestão da polpa. 

A ingestão de 2 maças ao dia fortifica o físico, 

elimina a bílis, clareia a pele e assegura uma 

defecação regular tanto para criança  quanto 

para o velho..... A idade não importa. 
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Purê de Maça acaba com diarréias infantis e 

proporciona aos velhos um sono tranquilo e 

profundamente reparador. 

Empregada como Tisana, a maça é eficaz  contra 

a litíase biliar.  

 

Infusão de Casca de Maça  

6 maças mas somente as cascas,  e a polpa será 

feita geléia. 

Modo de Fazer 

Após descascar as 6 maças, colocar para secar 

somente as cascas, durante o dia no sol, a noite 

colocar as folhas secas em um saco de linho e 

socar até virar pó. 

 

Colocar 2 colheres de sopa em 1 xícara com 

água fervente e tomar antes das refeições. 
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AMEIXEIRA 

Para ativar o intestino preguiçoso 

 

RECEITA 

1. Toda manhã, entre o café da manhã e o 

almoço, tomar 2 copos de 2 ameixas 

cozidas no próprio suco e sem açúcar. 

2. Ao almoço, coma 12 ameixas aquecidas no 

próprio suco e sem açúcar 

3. De tarde, tome mais 2 copos do cozimento 

de 2 ameixas sem açúcar antes do jantar 

4. E novamente 12 ameixas aquecidas no 

próprio suco e sem açúcar. 

Fazer por 3 dias seguidos. 

 

TÍLIA 

Árvore Sagrada para se fazer os banhos do 

anciões da Kriss Romani. 
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Como Fazer 

Em uma tina de madeira colocar 3 baldes de 

folhas de tília , juntar quase até a borda água 

quente e será preciso fica dentro da tina por 

1hora inteira, este banho traz uma sensação 

maravilhosa, terá a impressão de um mundo 

novo. O Banho traz calma e serenidade e 

para um ancião da justiça da Kriss Romani, 

este é um forma de julgar com precisão. 

 

ABETO 

O broto do Abeto é de muita eficácia as 

problemas de afecções pulmonares, cuidado 

deve-se respeitar a vida do Abeto. 

 

Atenção nunca arranque os brotos de uma 

árvore nova, e também mesmo de uma árvore 

adulta, nunca arranque todos os brotos. 
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REMÉDIO 

Chá  de brotos de Abeto , 40 brotos para 1litro e 

½ de leite quente adoçado com mel. Aliviará 

crises de asma, bronquite e catarro, e deve-se 

tomar 6 xícaras por dia. 

Para retirar a essência de Terebentina, faça uma 

incisão na casca do Abeto, poderá recolher uma 

resina que deixará um gosto amargo, mas o 

perfume é bem agradável. 

A essência de Terebentina friccionada no peito, 

ajudará a descontrair os músculos intercostais. 

 

PINHEIRO 

Pertence à farmacopéia dos Ciganos. Ele 

contudo pouco tem de prático no decorrer das 

viagens e o seu emprego, exceto no que 

respeita aos brotos, que são empregados coo os 

do abeto, necessita de tal elaboração que 
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apenas as pessoas com residência fixa podem 

usá-lo. 

O homem de estrada fica limitado ao período de 

permanência que lhe é acordado pelas comunas 

onde instala o acampamento. 

 

CIPRESTES 

A noz desta conífera colhida no outono e 

pulverizada é excelente  para a defumação. Os 

Ciganos colocavam na parte superior do 

candeeiro um pequeno recipiente contendo 

água misturada a este pó. A fumigação 

impediria os acessos de tosse das crianças . 

O extrato úmido do fruto é eficaz para as varizes 

e também pode ser usado como tratamento 

para as hemorróidas. 

 

REMÉDIO 
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Os Ciganos curavam hemorróidas , preparavam 

uma pasta a base de sebo, misturado ao pó de 

noz de cipreste. A mistura é colocada numa 

espécie de seringa  e introduzida no ânus, como 

faziam os boticários com seus clientes. Este pó 

também pode ser usado em lavagem, porém o 

procedimento anterior é mais eficaz. 

 

NESPEREIRA 

Esta árvore é do equinócio de outono, gosta do 

frio. Os frutos são colhidos durante o outono e 

amadurecem , tornando -se uma sobremesa 

deliciosa. 

 

 

REMÉDIO  

VITTEL DOS CIGANOS 

Para cólicas nefríticas , fazer um pó com os 

caroços da Nespera, secar em forno quente e 

depois pilar para fazer o pó. 



25 
 

Acrescente  em 2litros de vinho branco e 

250gramas de salsa, 20 colheres  de café do pó 

dos caroços. 

Deixem descansar, e em seguida coem e tomem 

, todas as manhãs em jejum , um copo desse 

bordeaux durante 3 semanas. 

 

AVELEIRA 

Para os Ciganos eles colhem os frutos para fazer 

talismãs para as tornar as mulheres não férteis 

em férteis. 

 

REMÉDIO 

 - 800 gramas da casca fresca fervida em 1litro 

de vinho tinto, reduzida à metade do volume 

inicial é eficaz contra úlceras varicosas. 

- Para uma melhora visível , aplicar compressas 

de gases molhadas no preparado.  
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- A Avelã consumida na proporção de 4 

refeições por mês é um alimento completo 

recomendado  devido à quantidade de óleo 

continda no fruto. 

- Os diabéticos  deviam comê-la sem nunca 

parar como se fosse uma gulodice: para eles, 

trata- se de um remédio que controla a diabete. 

- Chá dde Avelãs combate a obesidade, 

tomando-se uma xícara no final de cada 

refeição. 

 

 

NOGUEIRA 

Para prisão de ventre , a noz de nogueira tem as 

propriedades  laxativas que se tomar 1 xícara  

do fruto todas as manhãs para resolver o 

problema. 
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Para a Diabete fazer um chá das cascas de noz 

verde para 1litro de água norma. E tomar após 

as refeições. 

OLIVEIRA 

-É a árvore da vida, e os velhos feiticeiros 

amam, porque usam o azeite para fazer o seus 

preparos de ervas e preparativos secretos, 

receitas de cura. 

-E as folhas  de oliveira colocadas em 1litro de 

água , que se fará ferver até que a medida se 

reduza a metade, depois de resfriado e coada, 

deve-se tomar 3 semanas e descansa 1 semana, 

e toma-se uma chávena de chá à noite e de 

manhã, combaterá a Hipertensão. 

 

LARANJEIRA 

-Cujo o fruto embora açucarado é permitido aos 

diabéticos. 
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- As mães ciganas, deixam escorrer o suco de 

laranja pelo seios durante a amamentação para 

as crianças ingerirem o suco. 

- As cascas cozidas, tem gosto agradável, e 

regulariza as funções intestinais . 

CASTANHEIRO 

- A Casca do Castanheiro , usada em compressas 

, sob a forma de uma solução preparada com 

100gramas para cada litro de água, alivia as 

varizes dolorosas que encaroçam a pele.  

- Vinho com Castanhas da Índia, macerar 

50gramas de castanhas pulverizadas para 1 litro 

de vinho branco seco. 

 

SALGUEIRO 

- As cascas do salgueiro combatem todas as 

doenças febris, para amenizar a febre,  

- 30 gramas de casca reduzida a pó, coloca em 

uma infusão num litro de água que será tomado 

3x por dias em xícaras de café. 
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- Para diminuir febres tropicais , beber antes das 

refeições uma decocção feita com 30 gramas de 

pó de casca   mais 7 tabletes de açúcar , colocar 

tudo dentro de um litro de vinho. 

 

FAIA 

Diante da árvore -mistério, a árvore cujas raízes 

, casca, folhas, flores e frutos são usados na 

farmacopéia dos ciganos. Para eles , é o mesmo 

mais importante que o carvalho tão caro aos 

nossos druidas.  

Sua associação com a Mandrágora está 

essencialmente  ligada ao mentol. 

Emparelha com a turquesa e o coral, tão 

eficazes nas depressões nervosas, nas 

depressões nervosas, nas ansiedades, nas 

obsessões suicidas, tudo o que tange à 

destruição do corpo humano através das 

doenças psicossomáticas. 
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Esta medicina da alma, praticada pelos Homens 

– Árvores , também esta ligada ao magnetismo. 

 

Pietro Hartiss, meu mestre me dizia: 

- Em seu país são necessários sete anos de 

estudo e um diploma para se ter o direito de 

exercer a medicina. Entre nós ,são precisos 30 

anos de vida para conhecer o primeiro sopro 

que regenera atravessando o corpo , o calor das 

mãos viajando fora das estruturas animais, para 

que só a sua boca se torne o instrumento das 

coisas que você terá de ensinar aqueles que 

nela entenderão a verdadeira linguagem. 

Somente isso é importante. 

 

 PEREIRA 

Para dores nas articulações, consumir 1 pera 

diariamente, o fruto deve estar maduro, engolir 

tudo casca, polpa e sementes. Durante 10 dias. 

 


