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Geoterapia 
Curso  Módulo II 

Argiloterapia é o uso da terra para combater 

enfermidades, além de ser uma das mais importantes 

técnicas terapêuticas da medicina natural, que pode ser 

usada de modo preventivo e para auxiliar no tratamento 

de doenças. 

  

Sendo uma das técnicas mais antigas, é utilizada antes 

mesmo da era cristã, para curar doenças de pele.                

É um material natural, composto por partículas de 

silicato de alumínio, titânio, magnésio, cobre, zinco, 

cálcio, potássio, níquel, manganês, lítio, sódio e ferro. 

  

A constituição da argila pode sofrer alterações, 

dependendo do local de extração no entanto esta 

diferenciação não altera suas principais funções. 

  

A argila possui propriedades que são ativadoras do 

metabolismo, absorvente, bactericida, antisséptica, 

cicatrizante, analgésica, além de neutralizar a 

radioatividade. 

  

Todas estas propriedades são ativadas quando a argila é 

umedecida. 
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1.Não utilizar metal para manipular a argila. 

 2.Antes de usa-la você deve misturar água e argila. 

 3.Misture bem até formar um barro liguento. 

 4.Não utilizar mais de uma vez a mesma argila. 

 5.Pode-se usar a argila em uso interno e externo. 

 6.Pode-se ainda usar a terra fresca, da forma que foi  

colhida. 

Como manipular Argila 

1.Coloque uma fina camada de argila, de ½ cm a 2cm 

de espessura por cima de  pano  fino tipo gaze ou 

atadura ou não tecido, para fazer as aplicações nos 

locais indicados, ou poderá usar a argila por cima da 

pele, exceto olhos e ferida aberta. 

  

2.Você não deve aplicar uma camada muito espessa, 

pois é necessário que a argila esquente com o calor do 

próprio corpo. 

  

3.Se durante a aplicação o corpo estiver frio, e não 

conseguir mais esquentar a argila, a mesma deve ser 

retirada. 

  

4.Se a parte do corpo estiver fria deve-se aquecer a 

argila ao sol ou em banho maria. 

  

5.Não usar plástico grosso ao redor, porque impede a 

ventilação e esquenta muito a argila. Use somente 

plástico filme porque é fino, quando for necessário. 
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Regras de Uso da Argila 

 

Uso para Feridas Externas: 

Deixar pelo menos durante 1 hora. 

  

Uso para Feridas Internas: 

Deixar durante 2 a 4 horas para fazer um melhor efeito 

ou a noite inteira.  

  

Modo de Retirar a Argila do corpo: 

Tomar um banho ou passar pano úmido. O tratamento 

com argila não deve ser interrompido até estar 

completamente curado. 

Cipó Mil Homens  Argila com o Chá 

Essa mistura é simplesmente uma das receitas 

medicinais mais poderosas que você poderá usar. 

1. Colocar em infusão, em 1 litro de água fervente, 2 

colheres de sopa da erva cipó mil homens e deixar 

ferver por 10 minutos. 

  

2. Umedecer a argila com o chá de cipó mil homens. 

  

3. Misturar bem até formar um barro liguento. 

  

4. Aplicar por 3 horas ou durante a noite toda nos 

locais indicados, numa espessura de meio a um 

centímetro. 
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Cipó Mil Homens Argila com 

 o Chá. 

 

Alguns dos Principais Benefícios  

 

1. Eliminar tumores. 

  

2. Eliminar cistos. 

  

3. Eliminar miomas. 

  

4. Eliminar câncer. 

  

5. Eliminar diabetes. 

  

6. Eliminar doenças do sistema nervoso. 

Resultados Mais Rápidos . Dicas de Ouro.  

 

1. Só se coloca o barro frio se a parte do corpo a ser 

tratada estiver quente, porque o barro tem que amornar 

com o calor do corpo. 

  

2. Não usar mais de uma vez a mesma argila porque ela 

puxa impurezas do corpo. 

  

3. Não devemos nos espantar com reações que o barro 

pode provocar. 
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4. Antes de começar o  

Tratamento com argila na  

barriga  é  aconselhável  limpar o intestino. 

  

5. Não é aconselhável fazer as aplicações de 

estômago totalmente vazio. 

Realizar a limpeza do intestino usando sal amargo 

400ml de água para 30g de sal amargo beber aos 

poucos em curto período. 

Disponível em  www.pnatureza.ml 

1. Colher terra virgem e pura, em uma profundidade 

aproximadamente 20cm, 40cm ou meio metro,  

2.Peneirar a terra colhida para desmanchar os seus 

torrões maiores. 

  

3.Secar esta terra ao sol. 

  

4.Guardar em um recipiente que não enferruje ou oxide 

(ferro, cobre e alumínio). 
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Argila para Acnes ou Espinhas 

 

1.Passar uma fina camada de  

argila no rosto e deixar secar; 

2.Esfregar um limão cortado ao meio sobre o rosto, ainda 

com a argila, ou passar suco de limão; 

3.É indicado também, tomar bastante suco de limão com 

um pouco argila. 

Alcoolismo -  Argila  

 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar sobre a testa, numa espessura de 1 centímetro; 

3.Deixar por no mínimo 3 horas, ou a noite toda; 

4.Durante 25 a 30 dias. 

Apendicite – Argila 

 

OBS: Argila para dores suaves do apêndice, em caso de 

dor aguda ir Direto para emergência pois a casos que são 

cirúrgicos e salvará a vida. 

 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

  2.Aplicar no ventre por 15 dias. 

Argila para artrite e artrose 

 

1.Aplicar argila na garganta ao dormir 



8
 

Geoterapia 
Curso  Módulo II 2.Por um período de 20 noites, 

 até o amanhecer 

3.Aplicar também a argila nos locais da artrite. 

1.Aplicar argila, uma camada bem fina e mais aquosa; 

  

2.Passar no local da assadura ou brotoeja; 

  

3.Fazer o tratamento até curar completamente. 

Argila para Assadura 

1.Aplicar argila por toda a área dos órgãos sexuais; 

  

2.Por um período de 2 horas, ou durante toda a noite; 

  

3.Durante um período de no mínimo 20 dias. 

  

Argila para gonorréia 

1.Misturar argila com chá forte de cipó mil homens; 

  

2.Aplicar a argila um pouco morna na cabeça inteira, 

numa espessura de 1 centímetro; 

  

3.Deixar por 2 horas ou durante a noite toda; 

  

4.Durante um período de no mínimo 10 dias. 

Argila para Ataque Epiléptico 
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1.Aplicar argila morna sobre os rins; 

  

2.Por um período de 3 horas ou a noite toda; 

  

3.Até eliminar todos os cálculos. 

Argila Cálculos Renais 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar sobre a vesícula; 

Argila Cálculos Biliares 

3.Por um período de 3 horas; 

4.Durante um período de no mínimo 25 dias. 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

Argila para o CA (Câncer) e tumores, cistos 

2.Aplicar sobre os tumores; 

3.Durante a noite toda; 

4.Por um período mínimo de 40 dias. 
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1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

  

2.Aplicar sobre os olhos fechados com uma gaze; 

  

3.Todas as noites, de 2 a 3 horas; 

  

4.Durante um período mínimo de 15 dias; 

  

5.Continuar as aplicações após este período, apenas com 

argila. 

  

Argila para Catarata 

Argila para Cirrose Hepática 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

  

2.Aplicar sobre o fígado, ainda morna; 

  

3.Por 3 horas; 

  

4.Durante um período mínimo de 15 a 20 dias 

Argila para Cólera 

1.Aplicar argila sobre a barriga; 

2.Renovar a argila a cada 1 ou 2 horas; 

3.Durante um período mínimo de 20 dias. 
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Argila para Depressão 

 

 

1.Colocar panos dobrados na cabeça; 

  

2.Aplicar a argila sobre os panos; 

  

3.Colocar um pano fino por cima da argila; 

  

4.Deixar a noite toda; 

  

5.Fazer até curar. 

Argila para dor Ciática 

1.Misturar a argila com cebola, alho ou limão; 

2.Aplicar 2 vezes, durante o dia e à noite; 

3.Deixar a noite toda; 

4.Por um período mínimo de 15 dias. 


