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A aplicação de argila deve ser feita por no mínimo 3 horas 1 vez 

ao dia até curar. 

 

Argila com chá de cipó mil homens bem forte, sobre tumor, em 

média de 30 dias ou mais o próprio tumor desaparece, para 

liminar do local vírus bactéria e fungos e vermes.  Eliminar faciula 

hepática, as células cancerosas vai sumindo ate não ter nenhuma 

célula cancerosa, argila pro tumor desmanchar completamente. 

 

 

 

 

                                                           Cipó mil homens 



 

 

chá 

Deve usar uma colher das de sobremesa rasa de graviola seca e 

triturada e uma colher das de sobremesa rasa de ipê roxo, se a 

pessoa tiver pressão alta precisa acrescentar urtiga, 

 tomar 500 ml ao dia aos poucos dentro de um período de 8 

horas à partir do momento do preparo.  

Não deve tomar em grande quantidade de uma só vez. 

 

 

Ipê roxo chá 

Porque é um chá forte que não deve ser tomado por mais que 20 

dias de tratamento, para 20 dias e retorna 20 dias, na maioria 

dos casos não é bem aceito por mais que esse período seguido. 

Se for bem aceito continua. 

 

Quando usado ipe roxo e graviola em extrato o corpo  

 tem aceitado muito bem, podendo usar direto. 

20 gotas 3x ao dia, podendo aumentar a dosagem para  

40 gotas 3x ao dia 

 

 

Câncer precisa retirar os alimentos refinados como açúcar, bolo, 

doces em geral e consumir muitas verduras, legumes e frutas 

para ajudar a alcalinizar o organismo, sugerimos a dieta crua, 

pois as células cancerosas se alimentam de glicose (açúcar).  

 



 

 

*No caso de câncer de boca e garganta - Deve fazer gargarejos 

com própolis, mas cuspir, não engolir, 

pode continuar com a argila. 

Deve acrescentar calêndula, cipó suma e nogueira pecã aos chás 

de graviola e ipê e tomar 600 ml ao dia, no caso desse câncer de 

boca. 

 

TRATAMENTO FEITO COM ARGILA DEVE SER COLOCADO SOBRE 

O LOCAL AFETADO PELO CÂNCER. 

 

EM CASO DE METÁSTASE (CÂNCER QUE SE ESPALHOU PARA 

VÁRIAS PARTES DO CORPO) NÃO SE DEVE USAR SOMENTE NO 

LOCAL MAIS EM TODO CORPO.  

 

PODE USAR QUALQUER COR DE ARGILA 

 

 

COLOCANDO ARGILA SOBRE O TECIDO FINO, COMO UMA 

GRANDE ATADURA FINA, PANO COMO FRALDA, ETC A ARGILA 



 

 

DEVE ESTÁ MAIS MOLHADA, MAIS RALA PORQUE ELA TEM QUE 

PENETRAR NO PANO. 

 

 

 

PODE SER APLICADA TAMBÉM DIRETO NA PELE. 

 

RELEMBRE SE POSSÍVEL A AULA DE ARGILOTERAPIA NESTE 

CURSO, POIS A APOSTILA TEM DICAS VALIOSAS SOBRE O USO DA 

ARGILA, QUE NÃO FALAREMOS AQUI. 

 

LEMBRANDO QUE ARGILA PARA O TUMOR E CÂNCER DEVE SER 

MAIS FINA E IR AUMENTANDO A QUANTIDADE DE ARGILA PARA 

O PACIENTE NÃO SENTIR O MUITO. 

 

O IDEAL É QUE A ARGILA SEJA FEITA UMA CAMADA GROSSA 

PARA NÃO SECAR RÁPIDO, PODENDO MISTURAR CARVÃO 

ATIVADO E ETC. 


