
 

 

 

Atenção esse ebook é apenas uma pequena amostra da 

versão completa de nosso curso de Geoterapia. 

Para adquirir a versão completa acesse: 

https://www.apostilas.info/geoterapia 

 

 

 

Diabetes 

Misturar argila com chá forte de cipó mil homens; 

aplicar sobre o pâncreas deixar pelo período de 3 

horas, ou a noite toda; durante um período mínimo de 

30 dias. 

Dores na Coluna    

Aplicar argila morna nos locais afetados pela dor; 

deixar pelo período de 2 horas; fazer até curar.  

Doenças do Coração    

Misturar argila com cebola ralada; aplicar sobre o peito; 

aplicar uma camada finíssima; inicialmente deixar por 

https://www.apostilas.info/geoterapia


 

30 minutos, no período de 15 dias; após este período, 

deixar de 1 a 2 horas; durante um período mínimo de 

25 a 30 dias seguidos.  

Doenças dos Rins   

Misturar argila com chá de cipó mil homens; aplicar a 

argila morna sobre os rins (nas costas); com 1 cm de 

espessura; Pelo menos 2 vezes ao dia, ou durante a 

noite; durante um período mínimo de 20 a 30 dias 

seguidos. 

 

 

 

Em nosso curso completo você irá aprender tudo sobre 

Geoterapia (argila) e receitas para tratamento de muitas 

doenças como: 

 Diabetes. 
 Dores na coluna. 
 Doenças do coração. 
 Doenças dos rins. 
 Viciados em drogas. 
 Enfisema pulmonar. 
 Enxaqueca. 
 Erisipela. 
 Esquitossomose. 
 Fraturas/Contusões. 
 Faringite/Amigdalite. 
 Fumo/Tabagismo. 
 Cortes/Feridas. 



 

 Febre/febre interna. 
 Fertilidade. 
 Gangrena. 
 Gastrite. 
 Hemorragias. 
 Hérnias. 
 Hérnia discal. 
 Herpes simples/Zoster/Circinado. 
 Hepatite A-B-C. 
 Hiperatividade. 
 Hemorroidas. 
 Impotência Sexual. 
 Insônia. 
 Inflamação no Útero. 
 Leucemia. 
 Má digestão. 
 Mal de Parkinson. 
 Menopausa. 
 Meningite. 
 Obesidade. 
 Osteoporose. 
 Pânico. 
 Paralisia infantil. 
 Picadas Venenosas. 
 Piorréia. 
 Pressão baixa. 
 Prostáta e Prostatite. 
 Pertubação mental. 



 

 Pele. 
 Pulmões. 
 Queimaduras. 
 Rinite. 
 Rickettsias. 
 Má digestão. 
 Menopausa. 
 Meningite. 
 Suor nos pés e odor. 
 Sinusite. 
 Torcicolo. 
 Trombose e embolia. 
 Úcera do estômago. 
 Úceras. 
 Verrugas. 
 Vermes. 
 Varizes. 
 Vitiligo. 
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