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Geoterapia 
Andressa Marvila 

Módulo III 

Tratamentos de doenças com argila 

Curso Naturopatia PN  
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

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. 

Diabetes 

Dores na Coluna  

1. Aplicar argila morna nos locais afetados pela dor; 

2. Deixar pelo período de 2 horas; 

3. Fazer até curar. 

Doenças do Coração 

1.Misturar argila com cebola ralada; 

2.Aplicar sobre o peito; 

3.Aplicar uma camada finíssima;  

4.Inicialmente deixar por 30 minutos, no período de 15 dias; 

5.Após este período, deixar de 1 a 2 horas; 

6.Durante um período mínimo de 25 a 30 dias seguidos. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

1.Aplicar argila sobre a barriga; 

2.Durante a noite toda; 

3.Durante um período mínimo de 15 dias seguidos. 

Doenças nos Nervos  

Doenças dos Rins 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila morna sobre os rins (nas costas); 

3.Com 1 cm de espessura; 

4.Pelo menos 2 vezes ao dia, ou durante a noite; 

5.Durante um período mínimo de 20 a 30 dias seguidos. 

Viciado em Drogas 

1.Aplicar argila na testa e atrás da cabeça; 

2.Durante a noite toda; 

3.Durante um período mínimo de 30 dias seguidos. 

Enfisema Pulmonar 
1.Misturar argila com chá de cipó mil homens. 

2.Aplicar a argila, uma noite sobre o peito, outra noite 

sobre as costas. 

3.Durante a noite toda. 

4.Durante um período mínimo de 15 a 20 dias. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Enxaqueca 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar sobre toda a cabeça; 

3.Durante um período mínimo de 12 a 15 dias. 

Erisipela 

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

2.Aplicar na parte afetada; 

3.Aplicar no mínimo por duas horas; 

4.Durante um período mínimo de 15 a 20 dias. 

Esquistossomose 

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

2.Aplicar a argila sobre a barriga; 

3.Durante 2 horas; 

4.Durante período mínimo de 15 dias. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Fraturas/Contusões 

1.Imobilizar o membro afetado; 

2.Aplicar argila no local afetado; 

3.Renovar a argila a cada 2 horas; 

4.Até curar completamente. 

Faringite/Amigdalite 

1.Aplicar uma camada grossa de argila sobre o pescoço; 

2.Durante 2 horas; 

3.Até curar. 

Fumo/Tabagismo 

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

2.Aplicar uma camada de 1 cm de argila, na testa; 

3.Deixar por 3 horas; 

4.Durante período mínimo de 20 dias. 

Cortes/Feridas 

1.Aplicar camada grossa de argila sobre a ferida 

Com tecido. 2.Deixar por 1 a 2 horas; Até curar. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Febre/Febre Interna 

1.Aplicar argila sobre a barriga, 

2.Deixar por 2 horas, ou a noite toda. Até curar. 

Fertilidade 

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

2.Aplicar argila na testa, para ambos os sexos; 

3.Deixar por 3 horas por noite; 

4.Durante período mínimo de 15 a 20 dias. 

Gangrena 

1.Misturar argila com chá forte de cipó mil homens 

2.Deixar por 3 horas; Durante 20 dias 

Gastrite 

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

2.Aplicar a argila sobre o ventre; 

3.Durante toda a noite; 

4.Durante período mínimo de 30 dias. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Hemorragias 

1.Manter o corpo imóvel. 

2.Aplicar grossas camadas de argila sobre a parte afetada. 

3.Deixar por 2 a 3 horas. 

Hérnias 

1.Aplicar argila sobre a Hérnia; 

2.Deixar por diversas horas; Até curar. 

Hérnia Discal 

1.Aplicar argila na garganta e no local da hérnia; 

2.Deixar por diversas horas; Durante 20 a 30 dias 

Herpes Simples/Zoster/Circinado 

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

2.Aplicar sobre os locais afetados; 

3.Deixar por 3 horas; 

4.Durante período mínimo de 20 a 30 dias. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Hepatite A-B-C 

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

2.Aplicar sobre o fígado; 

3.Deixar por 3 horas; 

4.Durante período mínimo de 15 a 20 dias. 

Hiperatividade 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar atrás da cabeça; 

3.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 15 dias; 

5.Tomar água com 1 colher de chá de argila. 

Hemorroidas 

1.Aplicar argila fria sobre a hemorroida; 

2.Prender com um pano entre as pernas e amarrado na 

cintura; 

3.Deixar por toda a noite; 

4.Até curar. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Impotência Sexual 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Homem: aplicar entre o umbigo e o pênis;  

   Mulher: aplicar sobre o útero e ovários; 

3.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 20 dias. 

Insônia 

1.Aplicar argila sobre os intestinos; 

2.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

3.Durante período mínimo de 15 dias. 

Inflamações no Útero 

1.Aplicar argila sobre o ventre; 

2.Deixar por 3 horas ou a noite toda 

3.Durante período mínimo de 20 dias. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Leucemia 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens;  

2.Aplicar a argila sobre o fígado; 

3.Deixar por diversas horas; 

4.Durante período mínimo de 10 dias. 

Má Digestão 

1.Aplicar argila fria sobre o ventre; 

2.Durante toda a noite; 

3.Durante período mínimo de 15 dias. 

Mal de Parkinson 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila na cabeça; 

3.Deixar durante 3 horas ou a noite toda; 

4.Com a espessura de de meio a 1 cm. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Menopausa 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens;  

2.Aplicar a argila no ventre, na testa e nos ovários; 

3.Deixar por 3 horas diariamente, ou a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 12 dias. 

Meningite 

1.Colocar um pano fino sobre os cabelos; 

2.Aplicar a argila fria sobre o pano, para que não fique 

presa aos cabelos; 

3.Renovar a argila sempre que estiver quente; 

4.Deixar a noite toda; 

5.Durante período mínimo de 15 a 30 dias; 

6.Aplicar a argila fria na coluna, por 2 dias seguidos; 

Doença nos Olhos 

1.Misturar argila com chá de camomila e mel; 

2.Aplicar a argila sobre os olhos  com tecido 

diversas vezes; 

 3.Até curar 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Obesidade 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila atrás de cabeça; 

3.Deixar a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 15 a 20 dias. 

Osteoporose 

1.Aplicar argila na garganta, com 1 cm de espessura; 

2.Deixar a noite toda; 

3.Durante período mínimo de 20 a 25 dias. 

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

  

2.Aplicar a argila na testa e atrás da cabeça; 

  

3.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

  

4.Durante período mínimo de 15 a 20 dias. 

  

5.Aplicar também no coração, somente aplicações 

mornas, não frias. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Paralisia Infantil 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila atrás da cabeça; 

3.Deixar a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 30 dias. 

Picadas Venenosas 

1.Colocar a parte afetada em um recipiente com argila; 

2.Deixar por 30 minutos; 

3.Renovar frequentemente a argila. 

Piorréia 

1.Aplicar argila no rosto, sobre as partes inflamadas; 

2.Deixar por 3 horas;  Até curar. 

Pressão Baixa 

1.Aplicar argila sobre a pele, os rins e os intestinos; 

2.Deixar por 3 horas; 

3.Até curar 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Prostáta e Prostatite 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila no local afetado; 

3.Deixar por 3 horas ou mais; 

4.Durante período mínimo de 20 a 30 dias. 

Perturbação Mental 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila na cabeça toda; 

3.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 20 dias seguidos. 

Pele 
1.Misturar a argila em pó com suco de limão, pepino e 

tomate; 

2.Aplicar a argila na pele; 

3.Deixar até secar; 

4.Lavar em seguida; 

5.Até curar. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III Panarício 

O panarício é uma inflamação que se  

desenvolve ao redor das unhas das mãos ou dos pés, 

1.Aplicar camada espessa de argila; 

2.Renovar a argila a cada hora; 

3.Usar continuamente, até curar. 

Pulmões 

1.Aplicar argila morna sobre os pulmões; 

2.Deixar por no mínimo 3 horas; 

3.Até curar. 

Queimaduras 

1.Colocar uma gaze sobre a ferida; 

2.Aplicar a argila, em camadas espessas, sobre a gaze 

(é importante que a argila tenha muitos pontos de 

contato com a queimadura); 

3.Deixar por 1 hora; 

4.Deixar a gaze sobre a queimadura, para fazer outras 

aplicações da argila; 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Rinite 

1.Introduzir argila no nariz. 

2.Deixar por pelo menos 02 horas. 

3.Fazer esse procedimento todos os dias até curar. 

Rickettsias 
Rickettsia é um gênero de bactérias que são carregadas como parasitas por vários 

carrapatos, pulgas e piolhos, e causam doenças tais como tifo epidêmico e a febre 

escaronodular ou botonosa em seres humanos. As rickettsias, tais como os vírus e 

as clamídias, crescem apenas dentro de células vivas 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila nos locais afetados pela dor; 

3.Deixar por 3 horas ou mais; 

4.Durante período mínimo de 20 dias; 

5.Aplicar a argila morna na coluna; 

6.Durante período mínimo de 15 dias. 

Doenças nos Rins 

1.Aplicar argila morna sobre os rins (nas costas); 

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

3.Até curar. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Sarna (Escabiose) 

1.Aplicar argila fria sobre a pele; 

2.Deixar por 3 horas ou mais; Até curar. 

Solitária 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila morna na cabeça inteira; 

3.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

4.Durante período mínimo de 8 dias. 

Suor nos Pés e Odor 

1.Cobrir os pés com uma camada grossa de argila; 

2.Em seguida, lavar com suco de limão; 

3. Até curar. 

Sinusite 

1.Aplicar argila em toda a região da nuca, e nas partes 

afetadas pela dor; 

2.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

3.Até curar. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Trichinella Spiralis 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila sobre a cabeça; 

3.Diariamente, por 3 horas ou mais; 

4.Durante período mínimo de 15 dias. 

Torcicolo 

1.Aplicar camada grossa de argila morna sobre o local 

afetado pela dor; 

2.Renovar a argila a cada 2 horas; 

3.Até curar. 

Trombose e Embolia 

1.Aplicar argila sobre a parte afetada; 

2.Aplicar a argila também nas pernas e varizes; 

3.Deixar por 3 horas ou mais; Até curar 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Úlcera do Estômago 

1.Dissolver 1 ou 2 colheres de chá de argila em um copo 

de água natural; 

2.Tomar a argila diluída na água; 

3.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

4.Aplicar a argila sobre o ventre; 

5.Por 3 horas ou a noite toda; 

6.Durante período mínimo de 20 dias. 

Úlceras 

1.Aplicar argila sobre o ventre, todos os dias; 

2.Deixar por 3 horas ou mais; Até curar. 

Verrugas 

1.Aplicar argila sobre as verrugas, com 2 cm de espessura; 

2.Pelo período de 3 horas, ou à noite toda; 

3.O tratamento poderá durar meses; 

4.Fazer até curar. 



Curso  

Naturopatia PN  

2
0

 

Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Vermes 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila sobre a barriga e sobre os olhos; 

3.Deixar por 3 horas ou mais; 

4.Diluir uma colher de chá de argila em um copo de água; 

5.Ingerir em jejum ou ao deitar; 

Varizes 

1.Aplicar camada grossa de argila sobre as pernas, ou no 

local afetados por varizes; 

2.Deixar por 3 horas ou mais; 

3.Fazer até curar. 

Vesícula Biliar 
1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

2.Aplicar a argila morna sobre a vesícula; 

3.Deixar por 3 horas, diariamente; 

4.Durante período mínimo de 15 dias seguidos. 
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Geoterapia 
Curso  Módulo III 

Vitiligo 

Fim do módulo de Geoterapia 

1.Misturar argila com chá de cipó mil homens; 

  

2.Aplicar a argila morna sobre o baço (situado no lado 

esquerdo do corpo, próximo as costelas); 

  

3.Deixar por 3 horas ou a noite toda; 

  

4.Durante período mínimo de 15 a 20 dias. 

 

 

 

 

 

 

Temos duas formas de aplicar argila para febre, esta  

Poderá ser somente sobre a barriga ou desta forma  

Abaixo. 

 

FEBRE: Cataplasma frio e espesso sobre a testa,  

axilas e abdómen, assim que a argila aquecer ou  

começar a secar, retirar imediatamente e se  

necessário voltar a repetir.  


