


Bem vindo ao Celestial Garden. Após anos experienciando e pesquisando sobre plantas 
etnobotânicas, Nós finalmente estamos prontos para apresentar a você o Livro das plantas do 
Jardim Celestial. 

O livro em suas mãos foi escrito para auxiliar você a encontrar informação e clareza sobre as 
plantas e produtos no Jardim Celestial. As informações aqui encontradas vêm de um longo 
trabalho de muitas viagens, lendo, testando, usando, aplicando, plantando, interagindo com 
povos indígenas e através de relatos das experiências de colaboradores. 

Se você encontrar alguma informação errada ou inadequada, ou se você tiver alguma 
informação adicional que possa acrescentar aqui, por favor nos comunique e escreva para 
que possamos melhorar nosso trabalho.

Toda informação encontrada aqui é somente para uso educacional. Nós não recomendamos 
você a utilizar as plantas que trabalhamos. O uso e suas eventuais consequências são de 
inteira responsabilidade do usuário. 

Neste ponto, gostaria de agradecer a todas as pessoas que colaboraram, deram suporte e 
acreditaram no nosso trabalho durante anos. Especialmente, Lobu e Daniel, por sua força 
e ajuda contínua. Miag pela editoração e desenho gráfico e a Paula pela tradução do livro, 
toda a nossa família e amigos, amantes das plantas, alquimistas e apreciadores da medicina 
ancestral. Agradecimento especial ao Grande Espírito e nossos guias e protetores espirituais, 
sem essa ajuda e guiança esse trabalho nunca poderia ser realizado. 

Jamil
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Arruda da Síria ou Harmala (Peganum harmala)
Harmala tem sido considerada 
sagrada no Oriente Médio e em 
algumas partes da Ásia há séculos. 
As sementes de Harmala são 
inibidores de MAO e contêm os 
alcalóides harmina e harmalina. 
Suas sementes vêm sido usadas 
como incenso a longo tempo no 
Oriente Médio.

Origem: Irã / Índia

Como plantar: As sementes 
necessitam de uma temperatura 
mínima de 20 graus Celsius ou 
maior no caso da brotação. Plan-
tar em solo que seque rapidamen-
te e somente aguar quando o solo 
estiver seco. Manter em ambiente 
de baixa umidade e não borrifar 
água. As sementes gostam de luz 
solar direta, ou da manhã ou da 
tardinha, desde que elas comecem 
a brotar.

Riscos: Cuidado ao comer tais 
sementes. Elas podem causar sérios danos caso a pessoa esteja sob medicação ou se forem combi-
nadas com uma má alimentação. Recomenda-se estar sob uma dieta restrita quando for consumi-las. 
Algumas substâncias e alimentos devem ser evitados quando se estiver fazendo uso de altas doses de 
MAO-inibidores: Álcool, anfetaminas, abacaxi, anti-histamínicos (anti-alérgicos), Asarone (encontrada 
no Calamo e algumas espécies de pimentas), bananas muito maduras, remédios para dormir e calman-
tes, ephedrina, figos, azeite de feno, fermento ou produtos fermentados, peixes (principalmente os 
conservados), fígado de galinha, iogurte, queijo, cafeína, macromerin (donana cacti), picles ou outros 
vegetais em conserva, noz moscada, creme, uva-passa, caracóis, chocolate, cerejas, molho de soja, 
triptofano, tirosina.
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Morning Glory (Ipomoea violacea)
Nativa das montanhas do sul do México, 
Guatemala, Caribe e América do Sul tropical. 
Morning Glory agora cresce em todo o 
mundo, mais facilmente em regiões de clima 
quente tropical. É uma trepadeira delicada 
de folhas largas, cordadas e verdes e flores 
vistosas tubulosas variando de azul claro a 
roxo escuro. As sementes, caule, flores e 
folhas contém alcalóides do tipo ergolina e 
seus derivados e têm sido usadas há séculos 
em muitas culturas nativas americanas como 
substância enteógena; eram conhecidos 
pelos aztecas como “tlitliltzin”, a palavra 
Nahuatl para “preto”. Na América do Sul é 
também conhecida como “badoh negro”.

Origem: México (variedade: Flying Saucers)

Preparo tradicional: Aproximadamente 
5 gramas são moídas e colocadas de molho 
na água fria por uma noite. Depois é só coar 
e beber a água.

Como plantar: Cobrir as sementes com terra e manter úmido até elas brotarem após vários dias. 
Quase 100% das sementes germinam.

Riscos: As sementes também contêm glicosídeos, muitos dos quais podem causar náuseas ao serem 
consumidos.

Ololiuqui (Rivea corymbosa) 
O alucinógeno sagrado dos Aztecas 
“Ololiuhqui” é provavelmente o que 
mais foi mantido secreto para o resto 
do mundo hoje em dia, ainda assim o 
Ololiuhqui é muito utilizado pelos índios 
locais da Sierra Madre, Oaxacan, Mé-
xico. Os Mazatecas usam as sementes 
da Rivea Corymbosa para miração 
quando os cogumelos Teonanacatl não 
são encontrados. Rivea Corymbosa 
cresce facilmente e abundantemente 
nas montanhas no sul do México. Hoje 
em dia, na maioria da vilas de Oaxacan 
pode-se encontrar a Rivea Corymbosa 
e as sementes ainda trazem momen-
tos mágicos para os índios. A planta 
é parecida com a Ipomoea violacea 
(Morning Glory). A Rivea Corymbosa 
é uma planta muito rara mas fácil de 
cultivar, tem muitas flores que produzem lindos buquês de flores brancas. Oloiuhqui é o nome Nahuatl 
para as sementes da Rivea Corymbosa, que significa “coisa redonda”. 
As sementes são pequenas, ovais e marrons.

Origem: México e Brasil

Preparo tradicional: Aproximadamente 25 sementes são moídas e mergulhadas em água fria por 
uma noite e depois filtradas para somente a água ser consumida.
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Trepadeira de elefante (Argyreia nervosa)
Argyreia nervosa faz parte da família das Convolvulaceae, 
aparentada com a Morning Glory. Esta planta encontra-se em 
Madagascar, Caribe, Asia, Haiti e Hawaii. A Argyreia Nervosa 
é uma trepadeira que chega a atingir os 10 metros. Esta linda 
trepadeira ornamental tem uma folhagem larga em forma de 
coração produzindo cachos de flores. Esta planta é usada na 
Medicina Ayurvédica para estimular a inteligência, a memória e 
aumenta a esperança de vida. 
Origem: Brasil
Preparo tradicional: Na Medicina Ayurvédica, a planta 
inteira é usada. Desidratada, em pó ou mesmo fresca. 
A semente (1- 5) podem ser ingeridas e produzem efeito enteóge-
no. Portanto, nesse caso faz-se necessário retirar dela a fina casca 
(a qual contém toxinas que tomadas em maior quantidade podem 
revelar-se mortais para o ser humano), deixando-a quase branca, 

como uma amêndoa sem pele. Para isso ajuda bastante deixar a semente imersa na água em torno de 
1 minuto antes da remoção da pele. Lave as sementes e coma-as ou misture-as num suco. Algumas 
pessoas preferem moer a semente e deixar por uma noite em água fria e depois coar e beber somente 
a água.

Como plantar: Coloque as sementes de molho por poucas horas, depois cubra-as com terra e 
mantenha-as úmidas até que brotem após vários dias. A Argyreia Nervosa necessita para crescer bem: 
clima quente, muita água, muito sol e muito espaço para o desenvolvimento das raízes. Num lugar de 
clima frio, elas crescem apenas indoor. Dentre 10 sementes, por volta de 6 brotam. Essa planta neces-
sita de muito espaço entre as raízes. Em vasos, elas não se desenvolverão de forma satisfatória. 

Riscos: Cuidado ao plantar a Argyreia Nervosa. Você não vai querer uma planta dessa plantada ren-
te à sua casa ou perto de uma planta que você gosta muito, pois ela destruirá telhados e até paredes 
ou matará a planta na qual ela se enroscar. Um bom lugar para ela, como a maioria das trepadeiras, 
seria as cercas. Quando ingeridas, as sementes podem provocar fortes dores estomacais e em todo o 
corpo. Para evitar isso, as sementes devem ser bem preparadas. Em caso de intoxicação, a Kava Kava 
pode ajudar, pois possui o antídoto para a estriquinina presente nas sementes de Argyreia Nervosa. 
MANTENHA LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS!

Urucum (Bixa orellana)
Urucum, também conhecida como Achiote ou 
Annato, trata-se de uma pequena árvore que atinge de  
5-10 m de altura. As árvores são literalmente cobertas 
por claras e coloridas vagens, e uma árvore pequena de 
Urucum pode produzir mais de 270 kg de sementes. 
As sementes são cobertas por uma camada avermelha-
da, fonte de uma tintura amarelo – alaranjada. Ela cres-
ce por toda a América do Sul e Central e no Caribe e 
pode ser encontrada em algumas regiões do México 
também.Tradicionalmente, as sementes são maceradas 
e mergulhadas em pequena quantidade de água o que 
permite a evaporação. Uma pasta clara e colorida é 
produzida e pode ser adicionada em sopas, queijos e 
outras comidas o que lhes proporcionam uma cor ama-
relo-alaranjado. A pasta de Urucum é também usada como uma tintura natural para roupas e lãs, bem 
como em tintas, verniz, laca, cosméticos e sabonetes industriais. Na Floresta tropical, tribos indígenas 
usam as sementes de Urucum para a pintura corporal, assim como para tingir tecidos. Remontando 
à antigos hábitos dos Mayas, os quais utilizavam o Urucum como principal colorante em comidas, em 
pinturas corporais, em seus artesanatos e murais. Diferentemente do que acontece hoje em dia, onde 
apenas a pasta e\ou óleo de suas sementes são usados comercialmente, as tribos da floresta fizeram, 
por séculos, o uso medicinal de toda a planta. Um chá feito com os ramos jovens é usado pela tribo 
Piura como afrodisíaco e adstringente, e para tratar problemas de pele, febres, disenteria, e hepatite.
Origem: Brasil



Voacanga (Voacanga africana)
Voacanga Africana é uma 
planta do tipo da Iboga. Contém 
voacangina e voccamina, ambas 
relacionadas à ibogaína. Até hoje 
encontra-se muito pouca 
informação sobre essa planta.

Origem: Camarões, África

Preparo tradicional: Em tribos 
africanas, os conhecedores dessa 
planta são muito cuidadosos ao 
compartilhar as receitas. Mas 
sabe-se que essas sementes, ao 
serem ingeridas, produzem efeitos 
enteógenos.

Como plantar: As sementes 
de Voacanga levam cerca de 7 
semanas para brotar. Elas preci-
sam estar sempre úmidas em uma 
temperatura constante de pelo 
menos 25 graus Celsius. Elas podem tardar alguns meses para germinar.

Riscos: O consumo dessas sementes podem causar sérios danos à saúde caso a pessoa não esteja 
sob uma dieta restrita e uma abstinência de medicamentos ou drogas.

Yopo (Anadenanthera peregrina)
Anadenanthera é uma espécie rara 
que tem sido utilizada como enteó-
gena por centenas de anos. Restos 
arqueológicos de Anadenanthera 
colubrina foram encontrados em 
toda América do Sul e também nas 
Índias Ocidentais.
As duas espécies de árvores Ana-
denanthera peregrina e Anadenan-
thera colubrina têm propriedades 
alucinógenas e têm sido utilizadas 
em diversos lugares para fazer rapés 
psicoativos em culturas indígenas. As 
sementes contêm vários alcaloides, 
como a Bufotenina e DMT, entre 
outros.
Anadenanthera é uma das quatro 
substâncias psicoativas mais utiliza-
das nas tradições indígenas da Amé-
rica do Sul, assim como o tabaco, a 
Ayahuasca e as espécies de Virola. 

Origem: Brasil

Preparo tradicional: As sementes são descascadas e trituradas, resultando um pó. Depois mistu-
ra-se esse pó com cálcio de ostras ou cinzas e algumas vezes outras plantas, como o tabaco. Dessa 
maneira é consumido em forma de rapé. 

Como plantar: Coloque as sementes na água por uma noite e no dia seguinte algumas delas terão 
brotado e já estarão prontas para o plantio. Quase 100% das sementes são viáveis.

Riscos: O consumo pode causar náusea e dor de cabeça.
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Iboga (Tabernanthe iboga)
É um arbusto nativo e perene da 
floresta tropical do centro-oeste da 
África. Tem um longo histórico de uso 
ritualístico por muitas tribos indígenas 
que vivem dentro e nas redondezas da 
província de Gabão na África Central, 
incluindo Babongo, Mitsogo e Fang. 
Para eles a Iboga ocupa o papel 
principal nas suas práticas religiosas. 
Iboga é importante especialmente nos 
ritos de iniciação para a religião Bwiti, 
no qual acredita-se que ela permite ao 
iniciado viajar para a terra dos mortos, 
aprender sobre vidas passadas, proble-
mas futuros e ter a visão do verdadeiro 
ser. A planta é considerada sagrada 
pelos membros do Bwiti e alguns dizem 
que Iboga seria a tal Árvore do 
Conhecimento mencionada na Bíblia.

Origem: Camarões, África

Preparo tradicional: Tais tribos mencionadas acima preparam a casca da raiz fresca para o 
consumo ritualístico.

Como plantar: Iboga leva em média 2 meses para brotar e necessita constante cuidado e um 
ambiente úmido. A planta cresce somente em regiões tropicais.

Jurema (Mimosa hostilis)
Também conhecida como Mimosa 
tenuiflora e Jurema, a casca da raiz dessa 
árvore tem um papel interessante na 
história e no presente do xamanismo 
psicodélico. É uma planta conhecida 
por ser utilizada de forma oral a partir 
de um processo de fermentação que, 
sem a adição de nenhuma outra planta, 
induz experiências visionárias semelhan-
tes às vividas com o uso da Ayahuasca. 
Na história brasileira ela foi utilizada no 
“Vinho da Jurema”, uma preparação 
cerimonial para ingestão desta planta. 
Rumores dizem que a tradição foi extinta 
e recentemente retomada.

Origem: Brasil

Preparo tradicional: Para o uso medicinal, chá ou decocção são feitos para tratar problemas de 
pele, queimaduras, úlceras e eczemas, entre outros. Tendo a planta ação antimicrobiana antifúngica, 
analgésica, regenerativa, cicatrizante, antiinflamatória e antienvelhecimento. Atualmente, vem sendo 
usada para tingir couros.

Como plantar: Coloque as sementes na água por uma noite e no dia seguinte algumas delas terão 
brotado e já estarão prontas para o plantio. Quase 100% das sementes são viáveis.







Amanita muscaria
Também conhecido como Agar voador, é o mais 
famoso dentre os cogumelos. Possui a tampa ver-
melha com pontos brancos, chamando a atenção 
de qualquer um que o encontre na natureza. Pode 
ser encontrado em todo o hemisfério norte, bem 
como em algumas partes do hemisfério sul.
Em incontáveis estórias, como por exemplo a de 
Papai Noel, e em diversos contos de fadas, ou ain-
da no Super Mário (personagem de games) esses 
cogumelos sempre aparecem, algumas vezes como 
um detalhe sem importância, algumas como um 
sinal oculto para denotar que forças sobrenaturais 
estão envolvidas na estória e tudo mais.
Infelizmente, esses cogumelos adquiriram a fama 
de serem mortalmente tóxicos, porém até hoje não 
se ouviu falar de nenhum caso de morte devido ao 
uso de Amanita Muscaria. De fato, esse fungo pode causar estados alterados de consciência e fortes 
alucinações, e resultar em fortes dores estomacais, porém não leva à morte. A não ser em caso de não 
ser preparado adequadamente ou se for consumido em altas doses.
Até hoje, xamãs da Sibéria e Mongólia usam esse cogumelo em suas cerimônias e rituais de cura. 
Diferentes tribos e culturas fizeram uso de Amanita Muscaria, ao longo dos tempos, como os Celtas e 
seus druidas, várias tribos da América do Norte e os Mayas do México. E há rumores de até mesmo o 
misterioso Soma, dos Vedas, ter sido baseado em experiências do uso da Amanita Muscaria. Ademais, 
a Amanita parece ser a única substância psicoativa, em que os componentes ativos presentes nela são 
completamente preservados na urina, o que faz com que qualquer um que beba a urina de alguém que 
a tenha consumido sinta todos os efeitos igualmente.

Origem: Estados unidos

Preparo tradicional: Os cogumelos podem ser cozinhados na comida, mergulhados em um álcool 
forte por algumas semanas, ou podem ser consumidos completamente secos. A pele fresca pode ser 
desidratada e fumada.

Riscos: Caso o cogumelo cru não esteja completamente seco, seu uso pode levar a sérias complica-
ções. Assim como a ingestão de grandes quantidades de Amanita Muscaria pode levar a uma intensa 
experiência, o que faz com que tal aventura, apenas seja recomendada para experientes usuários.
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Açafrão é uma das mais antigas plantas cultiva-
das no mundo. Vem sendo usada como tônico, 
afrodisíaco, tempero e como componente do 
Laudanum (Ópio e vinho, bases de uma medici-
na típica da Idade Média) e Theriak (um antigo 
remédio cura-tudo) e outros incontáveis remédios. 
O Açafrão é o tempero mais caro do mundo; 
uma pequena flor possui apenas 3 estigmas  que 
são cuidadosamente colhidos e desidratados. 
Dizem ser o Açafrão um efetivo antídoto para 
a embriaguez , além de servir para aumentar a 
potência masculina. Foi dito também que cheirar 
uma flor de Açafrão traz imensos benefícios ao 
coração e à mente, fortalece a alma e trabalha 
como agente propulsor do sangue. Além de 
trazer efeitos sedativos e anti-espasmódicos, bem 

como efeitos anti-depressivos, e propriedades que aliviam o medo e a confusão no tocante à tomadas 
de decisões importantes.

Origem: Irã

Preparo tradicional: Açafrão é comumente usado em vinhos, licores e na comida, porém pode ser 
usado também em tinturas ou fumado em uma mistura de ervas.

Açafrão (Crocus sativus)



Ashwagandha (Whitania somnifera)
Também chamada de ginseng indiano, trata-se 
de uma planta Solanácea. É um tônico geral, 
sedativo e planta hipnótica cujo uso tem a 
finalidade de um tranquilizante ou afrodisíaco. 
Na Medicina Ayurvédica, dizem ser ela uma 
planta rejuvenescedora e uma das melhores 
para a saúde mental, na qual cultiva a clareza. 
É calmante e promove um sono profundo, 
sem sonhos.
Geralmente, a raiz ou a casca da raiz é usada. 
Ingerindo-se muito pouco (menos de 1 grama) 
tem-se um efeito estimulante e anti-estressan-
te. Já no caso de se ingerir altas doses (5 gra-
mas ou mais) o efeito tido é o de um sedativo 
e indutor do sono.

Origem: Índia

Preparo tradicional: A raiz é preparada como um chá em decocção ou misturada no leite com 
mel. Para efeito tônico, uma peça de 3-5 cm pode ser mastigada todos os dias.
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Consiste em ser a única dentre as mais de 20.000 
orquídeas existentes, capaz de produzir sementes co-
mestíveis. Geralmente, quando falamos em Baunilha, 
estamos falando sobre as favas de tais orquídeas, as 
quais são consideradas como uma das mais saborosas 
e apreciadas especiarias do mundo. Seu fantástico 
perfume e sabor conferem aos mais variados pratos 
e drinks um sabor incomparável, o que faz dela um 
ingrediente indispensável na cozinha de um gourmet. 
E por ser uma rara especiaria, pode ser encontrado 
inúmeros aromatizantes artificiais no Mercado, mas 
nenhum deles substitui a real baunilha.  
Nativa da América Tropical, a vagem de Baunilha era 
cultivada e processada pelos Aztecas, que a usavam na 
confecção de uma bebida à base de cacau, Xocolatl, 

mais tarde transliterado para o Chocolate tal qual conhecemos hoje. Essa sabedoria básica aromatizan-
te ainda é hoje é verdadeira. A fava de Baunilha já foi considerada como um afrodisíaco e por ser uma 
especiaria rara era reservada apenas para a realeza. E devido ao demorado e trabalhoso processo pelo 
qual é obtida, a pura Baunilha ainda é considerada relativamente cara.
Tal processo começa com as flores da orquídea, a qual abre apenas uma vez ao ano e apenas por 
umas poucas horas. Essa particular orquídea possui apenas um polinizador natural – a abelha do tipo 
Melipona – que não é capaz de lidar com a difícil tarefa em tão curto período de tempo, fazendo-se 
necessário que a polinização da flor seja feita manualmente. Após a polinização, as favas levam cerca 
de seis semanas para alcançar o tamanho ideal e 8 a 9 meses depois para que estejam maduras. As 
favas maduras devem ser manualmente coletadas, elas ainda estarão verdes e não terão nem o gosto e 
a fragância familiar. Para tanto será preciso acurar de 3 a 6 meses, num processo que começa com a 
fervura em água por 20 segundos e logo em seguida deixar aquecer ao sol. Uma vez que as favas este-
jam aquecidas, elas serão envoltas em cobertores o que permitirá a transpiração das mesmas. Depois 
de um período de meses repetindo o mesmo processo (o de secar ao sol e transpirar pela noite), as 
favas fermentarão e encolherão cerca de 400% e adquirindo a característica cor marrom escura.
Deve-se utilizar as favas inteiras para dar sabor aos molhos ou à outras misturas. E após o uso, elas 
podem ser lavadas, secadas e armazenadas para a reutilização.

Origem: Madagascar

Baunilha (Vanilla planifolia)



Bobinsana (Calliandra angustifolia)

Carapiá (Dorstenia brasiliensis)

Bobinsana é uma espécie arbóreo-ar-
bustivo que atinge de 4 a 6 metros de 
altura e é geralmente encontrada nas 
margens de rios e córregos na Bacia 
Amazônica. É nativa da América do 
Sul e ocorre nas regiões amazônicas 
do Peru, Equador, Colômbia, Brasil e 
Bolívia. Na Amazônia, Os indígenas 
do Rio Pastaza consideram a Bobin-
sana um estimulante. Eles preparam 
uma decocção a partir de suas raízes 
para trazer força e energia. Os índios 
Shipibo-Conibo na área peruana de 
Ucayali chamam esta árvore de semein 
e preparam uma tintura de cascas 
para reumatismo, artrite, resfriados, 
desordens uterinas e edemas (retenção 
de líquidos). Enquanto Bobinsana não 
é por si só um alucinógeno, é conside-
rada uma “planta mestre” e é as vezes adicionada a fórmulas de preparo da Ayahuasca para auxiliar 
xamãs a conectarem-se e aprenderem com plantas em um nível espiritual.

Origem: Peru

Preparo tradicional: Chá, decocções e tinturas são feitas a partir das folhas, casca do caule e casca 
da raiz. A planta pode ser consumida ocasionalmente, no dia-a-dia ou durante dietas feitas com ou sem 
Ayahuasca.

Carapiá, também conhecida como 
Contra-erva, é uma pequena planta 
encontrada na América do Sul. O 
nome espanhol Contrayerba vem 
do antídoto usado para picadas de 
cobras. Tribos indígenas da Ama-
zônia esmagam o rizoma fresco e 
colocam sobre as picadas de cobras, 
de insetos venenosos e também 
sobre ossos quebrados, assim como 
ingerem o sumo também no caso 
de picadas de cobras. Na Medicina 
herbária brasileira, o rizoma é con-
siderado um poderoso antisséptico, 
estimulante, tônico, diurético, eme-
nagogo e antimalarial. No Brasil, é 
utilizado como um remédio natural 
contra febres, diarréia e disenteria, 
problemas de pele, contra dores 
e inflamações do ouvido, anemia, 
problemas menstruais, alta pressão 

arterial, cistite, malária, problemas respiratórios superiores e desordens digestivas. A raiz do Carapiá é 
também conhecida como sendo uma potencializadora dos sonhos. Ela tem um saboroso gosto quando 
bebida ou fumada, potencializando os efeitos de outras plantas que compõem uma mistura preparada.

Origem: Brasil, colhida na Chapada dos Veadeiros

Preparo tradicional: A raiz do Carapiá é geralmente fumada juntamente com outras ervas ou bebi-
da em forma de chá, porém também macerada e aplicada topicamente em picadas de cobras e insetos.
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Chacrona (Psychotria virdis)
Chacrona é o acompanhante mais comum da 
Banisteropsis caapi no preparo da Ayahuasca, uma 
medicina sagrada usada há milênios no intuito de 
entrar no mundo sobrenatural e sagrado, para cura 
e adoração. Partes do cipó Banisteropsis caapi são 
fervidas com folhas da Chacrona.

Origem: Peru / Brasil

Preparo tradicional: 
Chacrona é muito usada para fazer ayahuasca, 
junto com Banisteropsis Caapi. Ela também é 
usada para fazer rapé em algumas tribos
amazônicas.
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Chaliponga (Diplopterys cabrerana)
Diplopterys cabrerana é uma trepadeira das regiões 
tropicais da América do Sul. Essa trepadeira se parece a 
Banisteriopsis caapi e é bastante utilizada por xamãs na 
Amazônia equatoriana e nas partes ocidentais da Colôm-
bia, enquanto que no Brasil e Peru Psychotria virdis é pre-
ferencialmente utilizada no preparo da bebida. As folhas 
de Diplopterys são conhecidas como Chagropanga ou 
Chaliponga e são comumente utilizadas como um aditivo 
no preparo da Ayahuasca. O chá feito com Diplopterys 
é geralmente conhecido como Oco-yage (água-yage). Os 
Sionas, por exemplo, usam esta espécie para “elevar as vi-
sões”, para ajudá-los a focalizar e prolongar a experiência.

Origem: Peru

Traditional preparation: Chaliponga é usado junto ou 
como um substituto para Chacrona na Ayahuasca.

Chuchuhuasi (Maytenus krukovii)
É uma enorme árvore da Floresta Amazônica que atinge a altura de 
até 30 metros. Possui folhas grandes (de 10 a 30 cm), pequenas e 
brancas flores e um caule extremamente resistente, pesado e com 
uma casca marrom-avermelhada. Indígenas da Amazônia fizeram 
uso da raiz do Chuchuhuasi medicinalmente ao longo dos séculos. 
O nome peruano Chuchuhuasi significa “tremendo de volta”, pelo 
referido uso nos casos de artrite, reumatismo e dores da coluna. 
Povos locais da Amazônia acreditam que Chuchuhuasi é um afrodi-
síaco e tônico, e uma bebida feita com a sua raiz macerada e imersa 
em aguardente é muito popular na região, sendo encontrada em 
todos os bares e servida aos turistas.
Na Amazônia peruana, Chuchuhuasi é ainda considerada o melhor 
remédio para artrite entre os moradores da cidade e os da floresta. 
É muito usada também como relaxante muscular, afrodisíaco, para 
o alívio de dores, como regulador hormonal e imuno-estimulante. 
Na medicina natural peruana, extratos alcóolicos de Chuchuhuasi 
são usados para tratar artrite osteopática, artrite reumatóide, bronquite, diarréia, hemorróidas, menstru-
ação irregular e dores.

Origem: Peru

Preparo tradicional: Recomenda-se beber de 2 a 3 xícaras de uma decocção da raiz ou de 3 a 5 ml 
da tintura três vezes ao dia.



Damiana (Turnera diffusa)
As folhas da Damiana são colhidas da planta 
Turnera diffusa, um pequeno arbusto nativo 
do México. Além de ser utilizada na pro-
dução popular de licor mexicano chamado 
de Damiana, essa erva também tem um 
histórico de ser utilizada como afrodisíaca, 
supostamente capaz de estimular a libido de 
homens e mulheres.
Também é reconhecida como uma importan-
te medicina tradicional do México.  Damiana 
ajuda a fortalecer o corpo, contribui para o 
bem-estar físico e mantém a energia alerta. 
Pode ser tomada como um chá ou ser fuma-
da como um cigarro adicionando-se outras 
ervas.
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Dagga selvagem é altamente elogiada por membros da tribo 
Hottentot do sul africano. Considera-se que traga relaxamento 
e tranquilidade para a mente.
Espécies de Leonotis leonurus também são usadas na medici-
na oriental como euforizante, purgativo e vermífugo. Leonotis 
leonurus é comumente chamado de Rabo de Leão devido 
a aparência de suas flores que crescem nas terminações da 
planta.

Origem: Tailândia

Preparo tradicional: Prepara-se um chá ou um cigarro, às 
vezes com adição de outras ervas.

Dagga Selvagem ou Rabo-de-Leão (Leonotis leonorus) 

Erva dos Sonhos (Calea zacatechichi)
Calea Zacatechichi é uma planta utilizada pelas 
tribos Chiapas e Chontal do México para obter 
mensagens divinatórias durante os sonhos. Os 
Chontal, que acreditam em visões nos sonhos, 
tomam o chá da Calea zacatechichi com folhas 
secas e/ou fumam cigarros com as folhas antes 
de dormir. Os xamans Chontal chamam a Calea 
zacatechichi “thepelakano” ou “folha de deus”.

Origem: México

Preparo tradicional: Os índios Chontal, os 
quais acreditam nas visões obtidas através dos so-
nhos, consomem o chá de Calea zacatechichi com 
folhas secas maceradas e fumam cigarros feitos 
com essas folhas antes de irem dormir. Alguns deles relatam que grandes quantidades são ingeridas 
para se atingir estados de sonhos visionários, onde entram em contato com o mundo espiritual. Para 
isso, eles usam folhas frescas e fazem uma forte decocção, a qual é bebida numa sala escura e acompa-
nhada de um cigarro feito dessa erva e fumado durante o ritual.
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Dagga Selvagem ou Rabo-de-Leão (Leonotis leonorus) Iboga (Tabernanthe iboga)
É um arbusto nativo e perene da 
floresta tropical do centro-oeste da 
África. Tem um longo histórico de uso 
ritualístico por muitas tribos indígenas 
que vivem dentro e nas redondezas da 
província de Gabão na África Central, 
incluindo Babongo, Mitsogo e Fang. 
Para eles a Iboga ocupa o papel 
principal nas suas práticas religiosas. 
Iboga é importante especialmente nos 
ritos de iniciação para a religião Bwiti, 
no qual acredita-se que ela permite ao 
iniciado viajar para a terra dos mortos, 
aprender sobre vidas passadas, proble-
mas futuros e ter a visão do verdadeiro 
ser. A planta é considerada sagrada 
pelos membros do Bwiti e alguns dizem 
que Iboga seria a tal Árvore do 
Conhecimento mencionada na Bíblia.

Origem: Camarões, África

Preparo tradicional: Tais tribos mencionadas acima preparam a casca da raiz fresca para o 
consumo ritualístico.

Jurema (Mimosa hostilis)
Também conhecida como Mimosa 
tenuiflora e Jurema, a casca da raiz 
dessa árvore tem um papel inte-
ressante na história e no presente 
do xamanismo psicodélico. É a 
única planta conhecida que pode 
ser utilizada de forma oral a partir 
de um processo de fermentação 
que, sem a adição de nenhuma 
outra planta, induz experiências 
visionárias semelhantes às vividas 
com o uso da Ayahuasca. Na 
história brasileira ela foi utilizada 
no “Vinho da Jurema”, uma pre-
paração cerimonial para ingestão 
desta planta. Rumores dizem que a 
tradição foi extinta e recentemente 
retomada.

Origem: Brasil

Preparo tradicional: Para o 
uso medicinal, chá ou decocção 
são feitos para tratar problemas de 
pele, queimaduras, úlceras e eczemas, entre outros. Tendo a planta ação antimicrobiana antifúngica, 
analgésica, regenerativa, cicatrizante, antiinflamatória e antienvelhecimento. Atualmente, vem sendo 
usada para tingir couros.



Kava Kava (Piper methysticum)
Kava Kava tem sido utilizada 
como uma bebida cerimo-
nial nas Ilhas do Pacífico há 
séculos. Efeitos similares aos 
de bebidas alcóolicas já foram 
relatados. A raíz é mascada 
ou moída até formar uma 
polpa com adição de água. 
A fermentação espessa, a 
qual tem sido comparada ao 
equivalente social do vinho na 
França é oferecida a visitas 
e dignitários que visitam as 
Ilhas do Pacífico. Além de seu 
usos cerimoniais, Kava é mais 
conhecida por seus efeitos 
relaxantes. Alguns dizem que a 
Kava eleva o humor, bem estar 
e contentamento e produz 
uma sensação de relaxamento. 
Muitos estudos têm demons-
trado que a Kava pode ser útil no tratamento da ansiedade, insônia e distúrbios nervosos relacionados.

Origem: Hawaii

Preparo tradicional: As raízes são mastigadas ou trituradas até virar polpa e misturado com água 
fria. A planta pode ser usada como chá também.

Kanna (Sceletium tortuosum)
Sceletium tortuosum é uma erva 
suculenta nativa da costa Leste 
e Oeste da África do Sul. 
Os efeitos da Kanna incluem a 
elevação do humor e ajudam 
a curar a ansiedade, stress e 
tensão. Também é utilizada 
como inibidora de apetite pelos 
pastores que caminham longas 
distâncias em regiões áridas. Em 
doses intoxicantes pode causar 
euforia, inicialmente com esti-
mulação e depois com sedação.
O uso continuado da Kanna 
seguido por abstinência dela 
não nos mostra sinais de vícios 
ou sintomas de abstinência. 
A planta não é alucinógena 
e nenhum efeito adverso foi 
documentado.

Origem: África do Sul

Preparo tradicional: Tradicionalmente a planta seca é mastigada após a fermentação, mas também 
pode ser preparada como chá ou tintura. Em um caso pouco conhecido, há relatos  de que a Sceletium 
tortuosum era aspirada ou fumada com a adição de outras ervas.
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Kratom é uma árvore da Tailândia e 
Malásia usada como uma medicina 
ou como uma droga. Pode crescer 
até uns 25 metros de altura, porém 
geralmente é encontrado menores 
exemplares da mesma. As folhas dessa 
árvore são usadas ou para estimularem 
o organismo, ou em altas doses serem 
usadas para sedar o mesmo, como o 
faz o ópio. Na Tailândia é comum que 
os condutores do Tuk-tuk e fazendeiros 
usem o Kratom para que estejam aptos 
a trabalharem por uma longa jornada 
ao dia.
Medicinalmente, Kratom é usado no 
combate à diarreias, parasitas, dores, 
inflamações e em alguns casos até 
mesmo para tratar a adicção por ópio. 
Os efeitos são paradoxais; alguns 
usam o Kratom como um estimulante, outros como uma droga sedativa. Dependendo das doses, o seu 
efeito varia muito: pequenas doses (1-5 g) trazem um efeito estimulante e altas doses (5-15 g), um efeito 
sedativo.

Origem: Tailândia

Preparo tradicional: As folhas frescas ou desidratadas são mastigadas, preparadas como um chá ou 
como um xarope. Na Malásia, eles misturam o xarope com folhas de Pala Palm (Licuala paludosa) e com 
isso fazem comprimidos chamados “Madatin” que são fumados em longos cachimbos de bambu. 

Riscos: Kratom deve ser consumido com o estômago vazio ou depois de uma refeição muito leve, para 
evitar casos de doenças. Depois do consumo de uma alta dose de Kratom, a pessoa pode sentir-se muito 
mal no dia seguinte. Há registros de casos de náusea e sensação de ressaca.
Kratom pode levar à uma dependência psicológica, e é muito comum que pessoas que façam uso 
frequente dessa planta criem uma tolerância à ela, o que significa que necessitarão uma dose cada vez 
maior para se atingir o mesmo efeito inicial.

Kratom (Mitragyna speciosa)

Lótus azul (Nymphaea caerules)
A flor de Lótus azul é encontrada nas 
margens do Rio Nilo no Egito e tida como 
poderoso símbolo da antiga mitologia 
egípcia. Devido a peculiar característica da 
flor, de abrir as suas pétalas pela manhã e 
fechá-las ao anoitecer, eles acreditaram que 
a flor-de-lótus continha a chave para criação 
do universo. Os efeitos da Lótus Azul são 
tipicamente amenos sendo por isso muito 
popular entre iniciantes. Lótus Azul não é 
de forma alguma viciante e é uma maneira 
econômica de preparar seu humor para um 
momento relaxante.

Origem: Tailândia

Preparo tradicional: O Lótus é 
consumido de diversas formas: vinho, chá, tintura, banhos e etc. Para preparar um chá, deixe (entre 
2-5 g por pessoa) na água quente por 15 a 20 minutos. Algumas pessoas adicionam um pouco de mel 
para disfarçar o gosto amargo.



Similar ao Lótus azul, na verdade um Lírio d’água. 
Ocorre nas margens do Rio Nilo, no Egito. Ainda mais 
raro de se encontrar do que o referido Lótus Azul e 
suas flores abrem geralmente à noite. Os efeitos do 
Lótus vermelho são tipicamente amenos, o que faz dele 
muito popular entre os iniciantes. Lótus vermelho não é 
de forma alguma viciante e sim uma opção econômica 
de preparar o seu humor para um prazeroso e relaxan-
te momento.

Origem: Tailândia

Preparo tradicional: Pode ser consumido de 
diversas formas: vinho, chá, tintura, banhos e etc. 
Para preparar um chá, deixe (entre 2-5 g por pessoa) 
na água quente por 15 a 20 minutos. Algumas pessoas adicionam um pouco de mel para disfarçar o 
gosto amargo.

Lótus vermelho (Nymphaea rubra)

Mapacho é um tabaco negro nativo do Peru, enrolado em 
cigarros sem filtros e usado em cerimônias para limpar o 
campo energético, proteção e oração.

Origem: Peru / Brasil

Riscos: Por tratar-se de uma planta altamente tóxica, ela 
não deve ser ingerida por pessoas que não estejam acostu-
madas. Uma pequena quantidade, quando ingerida, pode 
levar à violentos espasmos, vômito e até à morte. 
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Como usar: A fumaça do Mapacho não deve ser inalada. Muitas vezes, a fumaça é contida na boca 
e soprada em diferentes partes do corpo, no intuito de curar, limpar, proteger ou fechar  energetica-
mente as feridas. Cigarros de Mapacho são frequentemente rezados por vários minutos antes de serem 
acendidos para que, só depois sejam soprados na pessoa a ser tratada.

Mapacho
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O Lótus sagrado é uma das flores mais celebradas do 
mundo. As flores de lótus, suas vagens ou pétalas são 
mais comumente usadas, enquanto que seus estames 
são reconhecidos como a parte mais potente da plan-
ta. Nelumbo nucifera pode ser fumada ou bebida na 
forma de chá. “Os efeitos parecem ser primeiramente 
cerebrais, mas são bastante visíveis e muito agradáveis. 
Há um sentimento de alegria que preenche todo o 
corpo, emanando de cada célula. É deliciosamente 
maravilhoso e dura por algum tempo.” Apesar de 
pouco conhecido no mundo e difícil de obter, O Lótus 
Sagrado não é viciante, não é tóxico e é tido como 
“relativamente seguro por uso a longo prazo”, sem 
nenhum efeito colateral conhecido.

Origem: Índia

Preparo tradicional: O Lótus é consumido de diversas formas: vinho, chá, tintura, banhos e etc. 
Para preparar um chá, deixe (entre 2-5 g por pessoa) na água quente por 15 a 20 minutos. Algumas 
pessoas adicionam um pouco de mel para disfarçar o gosto amargo.

Lótus sagrado (Nelumbo nucifera)



Piri-Piri é um tipo de gramínea tropical semelhante ao junco 
também chamada “tiririca”. Pode atingir 6 pés de altura e 
cresce em áreas úmidas, pantanosas ou inundadas nas mar-
gens de rios ou córregos (onde ela pode atuar no controle da 
erosão) na Bacia Amazônica. As tribos indígenas amazônicas 
atribuem propriedades mágicas ao Piri-Piri. 

Origem: Peru

Preparo tradicional: Suas altas hastes e/ou rizomas são 
secos e moídos ou preparados na forma de chá, utilizados 
como amuletos ou como poção do amor (chamade de pu-
sanga). As mulheres cultivam a planta e banham as crianças 
com ela para prevenir doenças ou injúrias e a dão para seus 

maridos para trazer sorte na caça ou na pesca. Os índios Shipibo preparam vários tipos de colírios com 
Piri-Piri, para potencializar as visões e a criatividade, de cunho psicológico e espiritual.

Piri-Piri (Cyperus articulatus)
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Noz de Cola (Cola acuminata)
A Noz de Cola é uma noz que provém de árvores 
perenes do gênero Cola, principalmente das espécies Cola 
acuminata e Cola nitida. A Noz de Cola possui um gosto 
amargo e contém cafeína. É geralmente utilizada de forma 
cerimonial, apresentado a chefes de tribos ou convidados. 
É preferida entre muçulmanos africanos, os quais são 
proibidos de beber álcool. O ato de mascar noz de cola 
pode aliviar a fome. A noz de cola é geralmente usada no 
tratamento da tosse convulsa e da asma.

Origem: Brasil

Preparo tradicional: É mascada em muitas culturas da 
África Ocidental, individualmente ou em grupo.

Raíz dos sonhos africana (Silene capensis)
Silene capensis é uma espécie nativa dos vales dos rios da província 
do Cabo Oriental da África do Sul. Essa obscura angiosperma é 
considerada pelos xamãs locais como um tipo de “Ubulawu” ou raiz 
medicinal que eles chamam de “Undlela Ziimhlophe”, o que pode 
ser traduzido como literalmente como “Caminhos brancos”. Silene 
capensis tem sido utilizada por médiuns Xhosa da América do Sul 
por séculos. Eles moem a raiz para preparar uma espuma branca 
espessa, a qual os novatos consumem de estômago vazio para 
melhorar o sonho lúcido. Novatos a consomem até sentirem seus es-
tômagos cheios, lavando-se com os resíduos remanescentes durante 
um período de três dias na lua cheia. 
Um médium masca um pequeno pedaço da raiz, o qual possui um 
gosto e odor pungente e cospe no umbral para atrair clientes. Médiuns e novatos que a ingerem regu-
larmente exalam um odor almiscarado perfumado, não diferente do da flor que é atrativo e até mesmo 
levemente hipnótico principalmente quando eles transpiram depois de realizarem qualquer atividade 
vigorosa, como dançar ou fazem incursões em busca de medicamentos.

Origem: África do Sul

Preparo tradicional: Os médiuns Xhosa ingerem ou 0,5 g da raiz pela manhã, ou eles usam 2,5 g 
na água, a qual agita-se até que se forme uma espuma na superfície. Essa espuma é ingerida até que 
o estômago não suporte mais. Isso pode ser repetido por vários dias, caso não se sinta o efeito nas 
primeiras noites.



Esse é um cacto rico em alcaloides que são similares  aos do Peyote. É um 
poderoso enteógeno utilizado por xamãs e homens de medicina nos Andes 
para buscas espirituais. Eles utilizam esse cacto no Peru da mesma forma 
que os nativos americanos do norte usam Peyote. Nosso cacto é coletado 
eticamente no Peru e preparado de maneira tradicional. Primeiramente 
remove-se do cacto os espinhos e depois a pele e a carne são separados do 
resto e colocadas para secar. Apenas a parte externa verde é utilizada.

Origem: Peru

Preparo tradicional: É preparado como pó para comer ou cozido da 
mesma forma que a Ayahuasca, fervendo e concentrando a medicina por 
vários horas. 

São Pedro (Trichocereus pachanoi)
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Tabaco pode ser considerado como a mais forte dentre todas as 
plantas existentes na Terra. Povos indígenas de toda a América, bem 
como os da Austrália têm usado essa planta ao longo dos séculos, ou 
mesmo por milhares de anos para curar o corpo, mente e espírito, 
para rezar e proteger e trazer visões. Não existem notícias de tribos 
indígenas da América que não façam uso do Tabaco.
Existem diversos tipos de tabaco, todos eles nativos da América e 
da Austrália. Logo após a colonização do século XVI, o Tabaco foi 
levado para a Europa e tornou-se famoso rapidamente. A partir de lá 
foi levado à África, Arábia e por todo o caminho até a Índia e países 
do Oriente, onde foi bem-vindo e muito apreciado, de maneira que 
chegamos a pensar hoje em dia que o tabaco sempre existiu por lá. 
Sendo notável a capacidade de adaptação e apreciação das pessoas 
de todas as partes do mundo à essa planta.
O fumo do Tabaco, também conhecido como Tabaco Virginia, é um 
tipo diferente de outros tipos de Tabaco. Ele cresce mais que o dobro do tamanho de um tipo ordinário, tem flores 
rosadas e pode apresentar folhas imensas. Possui um aroma mais prazeroso e menor quantidade de nicotina do que 
os tipos mais selvagens de tabaco normalmente encontrados. Essa variedade foi encontrada no México e no Peru, 
onde foi cultivado por pelo menos cinco mil anos com muito amor e reverência, além de muito cuidado. Estudos 
feitos sobre sobre outras plantas (como o Yopo ou Cannabis) mostraram que plantas cultivadas adquirem uma 
melhor qualidade depois de algumas gerações de cuidado. O Tabaco selvagem (Nicotiana rústica) é cultivado indus-
trialmente para produzir pesticidas, porém os povos indígenas fazem uso até mesmo desse tipo para seus objetivos. 
Esse tipo comum de Tabaco é geralmente muito forte e pessoas que não estejam acostumadas podem sentir fortes e 
desagradáveis efeitos. 
Existem muitas e diferentes maneiras de se processar o Tabaco. Para a confecção de cigarros industrializados, as 
folhas são desidratadas na sombra e lavadas, por repetidas vezes após a fermentação, no intuito de abrandar seu 
intenso sabor. O Tabaco turco é desidratado ao Sol, enquanto o Tabaco usado para a mastigação no Chimó e 
Ambil (quase a mesma coisa, sendo o Chimó vindo da Venezuela e o Ambil vindo da Colômbia) é desidratado sobre 
o calor do fogo. A maioria dos fumos de tabaco são desidratados na sombra. A fermentação é alcançada através 
de uma temperatura e nível de umidade adequados. E isso pode levar dias, semanas ou meses, dependendo da 
tecnologia empregada. Sucos de fruta, álcool, aromatizantes e xaropes são usados para dar um aroma especial à 
mistura. Em diversos lugares, tradicionalmente as folhas são primeiramente desidratadas, durante uns poucos dias, e 
enquanto ainda estejam úmidas são enroladas dentro de grandes rolos ou tranças, os quais devem ser abertos todos 
os dias por um período de poucas semanas até que possam ser fechados e completem a fermentação, realizada 
basicamente em meio a seu próprio suco.
O Tabaco consiste em um grande paradoxo para a ciência Moderna; enquanto sendo considerado um dos princi-
pais causadores dos mais diversos tipos de câncer em nossa sociedade, povos indígenas da América e atualmente os 
de outras tantas partes do mundo continuam usando o Tabaco para curar numerosos males que atingem o corpo 
e a alma humana. Enquanto a ciência proclama que fumar mata precocemente, a tradição indígena reivindica o 
contrário.
 
Origem: Brasil

Preparo tradicional: O Tabaco é usado de diferentes maneiras. Fumado em forma de cigarros ou fazendo o uso 
de cachimbos; bebido em uma bebida preparada com Ayahuasca ou São Pedro, como chá ou decocção. Aspirado 
como rapé; mastigado fresco ou como Chimó; como enema ou emplastro para a pele.

Riscos: Por tratar-se de uma planta altamente tóxica, ela não deve ser ingerida por pessoas que não estejam 
acostumadas. Uma pequena quantidade, quando ingerida, pode levar à violentos espasmos, vômito e até à morte. 
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Tobacco (Nicotiana tabacum)
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Teonanatl (Psylocibe cubensis)
Mushrooms might be the oldest shamanic 
plants on the planet. Siberian shamans 
have used the flying agar mushroom 
since centuries and all over the world we 
find usage of psychoactive mushrooms 
in shamanic practices. The Psylocibe 
cubensis, also known as golden caps, 
comes originally from Africa. They where 
first discovered in Cuba, thats why they 
are called cubensis. Growing on cow 
dung in tropical and subtropical regions, 
they have been distributed over the planet 
together with the cattle that came from 
Africa. Some people say that the ancient 
Mayas have used this mushroom in their 
ceremonies, but since there was no cattle 
in Mexico before the Spanish arrived, 
the chances are barely low that it even 
could have existed. Most-likely other types of psychoactive mushrooms have been used by the Mayas. 
Now a day Psylocibe cubensis can be found in the tropical and subtropical regions of central and south 
America, Africa and Asia. In the tradition of the Mazatek indians of southern Mexico where the usage 
of Psylocibe cubensis was first documented and studied, ceremonies are held in a dark room at night. 
Chants, prayers and offerings are always a present part of the ritual. The shaman receives visions about 
the peoples sicknesses and problems, to diagnose, advice or heal them.

Origin: Brazil

Traditional preparation: In the tradition of the Mazatek indians, usually fresh mushrooms are always 
eaten in pairs.

Risks: Mushrooms should be used in well chosen places (best in nature), with well chosen people, when 
one doesn’t have to worry about responsibilities. One should use small doses to get to know the plant, if 
not guided by a professional, and maybe increase the quantity on further occasions.  

Heimia salicifolia é o principio ativo da bedida 
fermentada “Sinicuiche”, que é preparada por 
indígenas do México.
É uma bebida gostosa, intoxicante que traz 
visões amarelas e euforia. 
Na medicina tradicional essa erva é conhecida 
como curadora e tônica, sendo utilizada para 
trazer fertilidade e em questões ginecológicas, e 
também para problemas intestinais e da pele.

Origem: Argentina

Preparo tradicional: Se deixa as folhas e 
gravetos de molho em água por algumas horas. 
Em seguida, a água e o suco são prensados em 
um pote e este é deixado ao sol por alguns dias 
para fermentar.

Sinicuichi (Heimia salicifolia)
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Unha de gato (Uncaria tomentosa)
Unha de gato é uma trepadeira lenhosa 
e grande, seu nome vem do aspecto de 
gancho que seus espinhos apresentam, 
os quais crescem ao longo da planta e 
assemelham-se a unhas de gato. Unha 
de gato é nativa do Amazônia e outras 
áreas tropicais da América do Sul e Cen-
tral, incluindo Peru, Colômbia, Equador, 
Guiana, Trinidade, Venezuela, Suriname, 
Costa Rica, Guatemala e Panama. Esta 
espécie tem sido utilizada de forma 
medicinal pelos Aguaruna, Ashaninka, 
Cashibo, Conibo e tribos Shipibo do 
Peru por pelo menos 2000 anos. A 
tribo Ashaninka na região central do 
Perú tem o mais antigo registro de uso 
desta planta. Eles também são também 
a maior fonte comercial de unha-de-gato 
do Peru atualmente. A tribo Ashaninka 
utiliza a unha-de-gato para o tratamento 
de asma, inflamações no trato urinário, 
artrite, reumatismo e dores nos ossos, 
para auxiliar na recuperação pós-parto, 
como depurador para os rins, para curar 
feridas, controlar inflamações e úlceras 
gástricas e também no tratamento de 
câncer.

Origem: Peru

Preparo tradicional: Em chá ou tintura.

Yohimbe é uma árvore perene 
da África oriental que pode 
atingir até 30 m. A casca 
dessa árvore é usada como um 
afrodisíaco altamente eficaz e 
o alcalóide extraído Ioimbina 
é usado em muitos viagras 
disponíveis no mundo.

Origem: Camarões 

Preparo tradicional: Um 
chá é feito com 4-10 g da 
casca, fervido junto com limão 
para 20 minutos. Yohimbe 
tambem pode ser usado para 
tinturas e licores.  

Riscos: Essa planta pode 
causar alterações fortes das 
funções do corpo. Tais como 
suar, cabeça quente, insônia, 
falta de apetite, e, se consumi-
do em doses altas, alucinações.

Yohimbe (Pausinystalia yohimbe)





Também conhecido como Agar voador, é o mais famoso dentre 
os cogumelos. Possui a tampa vermelha com pontos brancos, 
chamando a atenção de qualquer um que o encontre na nature-
za. Pode ser encontrado em todo o hemisfério norte, bem como 
em algumas partes do hemisfério sul.
Em incontáveis estórias, como por exemplo a de Papai Noel, e 
em diversos contos de fadas, ou ainda no Super Mário (perso-
nagem de games) esses cogumelos sempre aparecem, algumas 
vezes como um detalhe sem importância, algumas como um sinal 
oculto para denotar que forças sobrenaturais estão envolvidas na 
estória e tudo mais.
Infelizmente, esses cogumelos adquiriram a fama de serem mor-
talmente tóxicos, porém até hoje não se ouviu falar de nenhum 
caso de morte devido ao uso de Amanita Muscaria. De fato, esse fungo pode causar estados alterados 
de consciência e fortes alucinações, e resultar em fortes dores estomacais, porém não leva à morte. A 
não ser em caso de não ser preparado adequadamente ou se for consumido em altas doses.
Até hoje, xamãs da Sibéria e Mongólia usam esse cogumelo em suas cerimônias e rituais de cura. 
Diferentes tribos e culturas fizeram uso de Amanita Muscaria, ao longo dos tempos, como os Celtas e 
seus druidas, várias tribos da América do Norte e os Mayas do México. E há rumores de até mesmo o 
misterioso Soma, dos Vedas ter sido baseado em experiências do uso da Amanita Muscaria. Ademais, 
a Amanita parece ser a única substância psicoativa, em que os componentes ativos presentes nela são 
completamente preservados na urina, o que faz com que qualquer um que beba a urina de alguém que 
a tenha consumido sinta todos os efeitos igualmente.
Como usar: Fumado, misturado com tabaco ou no cachimbo. 

Canavalia maritima é comumente conhecida como Bay Bean e 
pertence a família das fabáceas. Essa bela planta de flores rosas 
cresce melhor sob condições de climas subtropicais e tropicais. 
Assim como muitas outras plantas tropicais, esta planta prefere 
áreas ensoloradas e solos ligeiramente úmidos. Ela cresce inclusive 
em terrenos difíceis como praias, costões ou falésias e por essa 
razão é também conhecida como Bay Bean, Beach Bean. Até 
mesmo algumas sociedades, no início da história da humanidade, 
consagraram esta planta e a utilizaram em cerimônias fúnebres de 
pessoas amadas. Sementes intactas foram encontradas em muitos 
túmulos ao redor de Oaxaca e Yucatan no México e Peru datadas 
de 300 anos a.c. Hoje em dia a Canavalia maritima é muito 
popular entre os habitantes da Costa do Golfo até o México. Foi 
descrito que suas substâncias psicoativas são muito semelhantes às 
da maconha e são muitas vezes utilizadas como substituto.

Como usar: Fumado ou bebendo o chá.

Também chamada de ginseng indiano, trata-se de uma planta 
Solanácea. É um tônico geral, sedativo e planta hipnótica cujo 
uso tem a finalidade de um tranquilizante ou afrodisíaco. Na 
Medicina Ayurvédica, dizem ser ela uma planta rejuvenescedora 
e uma das melhores para a saúde mental, na qual cultiva a cla-
reza. É calmante e promove um sono profundo, sem sonhos.
Geralmente, a raiz ou a casca da raiz é usada. Ingerindo-se 
muito pouco (menos de 1 grama) tem-se um efeito estimulante 
e anti-estressante. Já no caso de se ingerir altas doses (5 gramas 
ou mais) o efeito tido é o de um sedativo e indutor do sono.

Como usar: Usar menos de 1 grama no chá, no mel ou no 
leite para um efeito calmante e para induzir o sono.

Amanita Muscaria extrato

Bay Bean (Canavalia maritima) - extrato 25X

Ashwagandha (Whitanga somnifera) - extrato
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Cacau é considerado um dos mais queridos produtos do mundo. Uma 
árvore muito bonita que cresce dentro da floresta e não pode ser 
cultivada numa monocultura. Seus frutos são amarelos, verdes, mar-
rom-avermelhados com uma deliciosa e branca polpa que envolve as 
sementes que apenas podem ser consumidas frescas ou congeladas, ou 
processadas para um mel de cacau, muito rara de ser encontrada no 
mercado. Existem poucos tipos diferentes de Cacau, comparado com o 
Cacau mais comumente cultivado no Brasil, o Cacau oriundo da Guate-
mala possui feijões menores e geralmente mais potente. A origem dessa 
espécie não é exatamente clara. Ou advém da Floresta Amazônica, onde 
povos indígenas vêm fazendo uso do Cacau através de muitas gerações, 
ou se advém da Guatemala, onde os Mayas o têm usado e apreciado 
até os dias de hoje. Ambos os povos tradicionais, tanto os da Amazônia, 
quanto os Mayas da Guatemala têm feito uso do Cacau ritualisticamente 

e usam-no até hoje, no rapé (onde geralmente as cinzas de sua casca são usadas) ou na bebida feita à base 
de cacau – o Xocolatl – consumido nas cerimônias do Cacau. Cacau tem sido usado como moeda de troca 
pelos Mayas, em todas as culturas que cultivam o Cacau desde tempos remotos por ser ela considerada uma 
sagrada planta dos deuses. Esse efeito edificante e de abertura do coração foi percebido por todas as culturas, 
porém o uso feito do cacau em cerimônias até hoje, não de natureza alucinógena, mas sim de um profundo 
poder curativo pode ser alcançado nestas cerimônias, onde uma cura emocional profunda pode ocorrer, 
quando ingerido em altas quantidades. Em cerimônias, entre 50 a 100 gramas de Cacau puro e muitas vezes 
cru é ingerido por pessoa. Numa bebida preparada, às vezes o cacau é misturado com mel, baunilha e/ou 
chili, resultando nessa medicina chamada Xocolatl pelos Mayas. É daí que vem o moderno e difundido nome 
chocolate. A propósito, ao assar os grãos de cacau, aproximadamente 60% de sua eficácia é perdida. Os 
grãos crus de cacao tendem a mofar, porém apenas a camada externa (a pele) e neste caso basta retirar essa 
pele e consumir a parte interna. Se alguém desejar fazer chocolate cru e para isso tiver que descascar um 
monte de sementes, recomenda-se mergulhar tais sementes em água com limão antes, o que facilitará muito 
o processo.

Como usar: 2 a 10 g desse extrato são ingeridos puro, no chá ou misturado em qualquer tipo de comida.

Cacau (Theobroma cacao) - extrato

Calea zacatechichi é uma planta utilizada pelas tribos 
Chiapas e Chontal do México para obter mensagens 
visionárias durante os sonhos. Os Chontal, que acre-
ditam em visões nos sonhos, tomam o chá da Calea 
zacatechichi com fohas secas e/ou fumam cigarros 
com as folhas antes de ir dormir. Os xamãs dos Chontal 
chamam a Calea zacatechichi “thepelakano” ou folhas 
de deus.

Como usar: 5-15 gotas em baixo da língua, antes de 
dormir. 

Erva dos Sonhos (Calea zacatechichi) - tintura 
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A flor de maracujá foi utilizada tradicionalmente nas Américas e 
mais tarde na Europa como uma erva calmante para ansiedade, 
insônia, convulsões e histeria. É ainda usada hoje em dia no 
tratamento da ansiedade e insônia. Cientistas acreditam que a 
flor de maracujá atua aumentando os níveis de uma substância 
chamada de ácido aminobutírico (GABA) no cérebro. O GABA 
diminui a atividade de algumas células cerebrais, fazendo você 
se sentir mais relaxado.
A flor de maracujá é geralmente combinada com valeriana 
(Valeriana officinalis), melissa (Melissa officinalis) ou outras ervas 
calmantes.

Como usar: Fumado em cachimbo ou misturado com tabaco, 
ou em chá.

Flor de maracujá (Passiflora incarnata) - extrato 25X



Harmala tem sido considerada sagrada no Oriente 
Médio e em algumas partes da Ásia há séculos. As 
sementes de Harmala são MAO- inibidoras e contêm 
os alcalóides harmina e harmalina. Suas sementes 
vêm sido usadas como incenso a longo tempo no 
Oriente Médio.

Origem: Irã / Índia

Como usar: 0,5 – 1 g ingerido. 

Riscos: Cuidado ao comer esse extrato. 
Ele pode causar sérios danos caso a pessoa esteja 
sob medicação ou se forem combinadas com uma 
má alimentação. Recomenda-se estar sob uma dieta 
restrita quando for consumi-lo. Algumas substâncias 
e alimentos devem ser evitados quando se estiver 
fazendo uso de altas doses de MAO-inibidores: Álcool, 
anfetaminas, abacaxi, anti-histamínicos (anti-alérgicos), Asarone (encontrada no Calamo e algumas 
espécies de pimentas), bananas muito maduras, remédios para dormir e calmantes, ephedrina, figos, 
aceite de feno, fermento ou produtos fermentados, peixes (principalmente os conservados), fígado de 
galinha, iogurte, queijo, cafeína, macromerin (donana cacti), picles ou outros vegetais em conserva, noz 
moscada, creme, uva-passa, caracóis,chocolate, cerejas, molho de soja, triptofano, tirosina.

Harmala (Peganum harmala) - extrato

GSE (Grapefruit Seeds Extract) é um potente e natural antibiótico.

Como usar: Ingeridos oralmente, usar de 1 a 3 gotas (crianças) ou de 5 a 15 gotas (adultos) num 
copo de água, de uma a três vezes ao dia. Nunca aplicar externamente a substância pura. Usar 3 gotas 
diluídas em uma colher de água. Pode ser usado basicamente em qualquer parte do corpo, exceto nos 
olhos.

Riscos: Não se deve usar, em caso de deficiência de fígado. Nunca aplicar a substância pura.

Semente de Toranja (Grapefruit) - extrato
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Kanna (Sceletium tortuosum) - extrato
Sceletium tortuosum é uma erva 
suculenta nativa da costa Leste e Oeste da 
África do Sul. 
Os efeitos da Kanna incluem a elevação do 
humor e ajudam a curar a ansiedade, stress e 
tensão. Também é utilizada como inibidora de 
apetite pelos pastores que caminham longas 
distâncias em regiões áridas. Em doses intoxi-
cantes pode causar euforia, inicialmente com 
estimulação e depois com sedação.
O uso continuado da Kanna seguido por 
abstinência dela não nos mostra sinais de 
vícios ou sintomas de abstinência. A planta 
não é alucinógena e nenhum efeito adverso 
foi documentado.

Origem: África do Sul

Como usar: 5-15 gotas em baixo da língua.
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Lótus azul (Nymphaea caerules) - extrato
A flor de Lótus azul é encontrada nas 
margens do Rio Nilo no Egito e tida como 
poderoso símbolo da antiga mitologia 
egípcia. Devido a peculiar característica da 
flor, de abrir as suas pétalas pela manhã e 
fechá-las ao anoitecer, eles acreditaram que 
a flor-de-lótus continha a chave para criação 
do universo. Os efeitos da Lótus Azul são 
tipicamente amenos sendo por isso muito 
popular entre iniciantes. Lótus Azul não é 
de forma alguma viciante e é uma maneira 
econômica de preparar seu humor para um 
momento relaxante.

Origem: Tailândia

O Lótus sagrado é uma das flores mais celebradas do 
mundo. As flores de lótus, suas vagens ou pétalas são 
mais comumente usadas, enquanto que seus estames 
são reconhecidos como a parte mais potente da plan-
ta. Nelumbo nucifera pode ser fumada ou bebida na 
forma de chá. “Os efeitos parecem ser primeiramente 
cerebrais, mas são bastante visíveis e muito agradá-
veis. Há um sentimento de alegria que preenche todo 
o corpo, emanando de cada célula. É deliciosamente 
maravilhoso e dura por algum tempo.” Apesar de 
pouco conhecido no mundo e difícil de obter, O Lótus 
Sagrado não é viciante, não é tóxico e é tido como 
“relativamente seguro por uso a longo prazo”, sem 
nenhum efeito colateral conhecido.

Origem: Índia

Como usar: Da tintura 5-15 gotas em baixo da 
língua. O extrato fuma ou toma em chá.

Lótus sagrado (Nelumbo nucifera) - extrato

Dagga selvagem é altamente elogiada por membros 
da tribo Hottentot do sul africano. Considera-se que 
traga relaxamento e tranquilidade para a mente.
Espécies de Leonotis leonurus também são usadas 
na medicina oriental como euforizante, purgativo 
e vermífugo. Leonotis leonurus é comumente cha-
mado de Rabo de Leão devido a aparência de suas 
flores que crescem nas terminações da planta.

Origem: Tailândia

Como usar: Fumado puro ou com tabaco ou 
outras ervas. 

Rabo-de-Leão ou Dagga selvagem (Leonotis leonorus) 



Leonurus sibiricus é também conhecido como erva-mãe siberiana e 
pequena marijuana. Esse arbusto que atinge 1-2 metros tem sido utilizado 
na medicina tradicional asiática há séculos por seus efeitos relaxantes e 
calmantes. É conhecido por ajudar em problemas de potência, menstrua-
ção e contusões. Na América do Sul e no México a erva foi apelidada de 
“Marihuanilla” (pequena marijuana). Misturada com uma mistura de ervas 
ou usada de forma isolada é tida como um intoxicante suave. Leonurus sibi-
ricus é mais utilizado por seus efeitos relaxantes e por seu gosto prazeroso e 
suave. Foi confirmado que esta planta contém alcaloides como a Leonurina. 

Como usar: Em chá ou fumado puro ou misturado com tabaco ou outras 
ervas. 

Rubin (Leonurus sibiricus) Extract
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Raíz dos sonhos africana (Silene capensis) - tintura
Silene capensis é uma espécie nativa dos vales dos rios da província do 
Cabo Oriental da África do Sul. Essa obscura angiosperma é considerada 
pelos xamãs locais como um tipo de “Ubulawu” ou raiz medicinal que 
eles chamam de “Undlela Ziimhlophe”, o que pode ser traduzido como 
literalmente como “Caminhos brancos”. Silene capensis tem sido utiliza-
da por médiuns Xhosa da América do Sul por séculos. Eles moem a raiz 
para preparar uma espuma branca espessa, a qual os novatos consumem 
de estômago vazio para melhorar o sonho lúcido. Novatos a consomem 
até sentirem seus estômagos cheios, lavando-se com os resíduos rema-
nescentes durante um período de três dias na lua cheia. 
Um médium masca um pequeno pedaço da raiz, o qual possui um gosto e odor pungente e cospe no 
umbral para atrair clientes. Médiuns e novatos que a ingerem regularmente exalam um odor almiscara-
do perfumado, não diferente do da flor que é atrativo e até mesmo levemente hipnótico principalmente 
quando eles transpiram depois de realizarem qualquer atividade vigorosa, como dançar ou fazem 
incursões em busca de medicamentos.

Como usar: 3-5 gotas debaixo da língua pela manhã, e por vários dias consecutivos, caso seja 
necessário.

Grado é uma árvore média a grande que atinge de 10-20 m de altura 
nas regiões altas da Amazônia peruana, equatoriana e colombiana. 
Apesar de alta, o tronco geralmente possui menos de 30 cm de diâme-
tro e coberto por uma casca lisa e manchada. Possui folhas grandes, 
cortadas, de cor verde clara e flores únicas verde esbranquiçadas distribu-
ídas em longas inflorescências.  Seu nome peruano sangre de grado 
significa “sangue de dragão” (em espanhol). No Equador é conhecida 
como “sangre de drago” (o que significa também sangue de dragão). 
Quando o caule da árvore é cortado ou lesionado, uma resina viçosa 
de cor vermelho escura escorre como se a árvore estivesse sangrando 
-  o que lhe confere o nome local. A seiva ou látex (e também a casca) 
de sangue de dragão possuem uma longa história de usos por indígenas na floresta amazônica. Por 
séculos, a seiva tem sido usada em feridas para estancar o sangramento, para acelerar a cura e para 
sarar e proteger lesões contra infecção. A seiva seca rapidamente e forma uma barreira, muito seme-
lhante a uma “segunda pele”. É usado externamente por tribos indígenas e populações locais do Peru 
para feridas, fraturas, hemorróidas, internamente para úlceras estomacais e intestinais e como banho 
para corrimento vaginal. Outros usos tradicionais incluem tratamento de febres intestinais e gengivas 
inflamadas ou infeccionadas, em banhos vaginais (também antes ou depois do parto) e também para 
tratar problemas de pele.

Como usar: Coloque uma gota em cima da sua mão e esfrega com dedo até virar uma pasta rosa. 
Essa pasta pode ser usado na pele ou nas gengivas. Para uso interno usa 5-15 gotas, de 1-3 vezes ao 
dia tomado com água. 

Sangue de dragão (Croton lechleri)
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Heimia salicifolia é o princípio ativo da bebida 
fermentada “Sinicuiche”, que é preparada por 
mexicanos deixando as folhas e gravetos de mo-
lho em água por algumas horas. Em seguida, a 
água e o suco são prensados em um pote e este 
é deixado ao sol por alguns dias para fermentar. 
O resultado é uma bebida gostosa, intoxicante 
que traz visões amarelas e euforia. 
Na medicina tradicional essa erva é conhecida 
como curadora e tônica, sendo utilizada para 
trazer fertilidade e em questões ginecológicas, e 
também para problemas intestinais e da pele.

Como usar: Ingere 30-50 ml da tintura, pura 
ou com água.

Sinicuichi (Heimia salicifolia) - tintura

Unha de gato (Uncaria tomentosa) - tintura
Unha de gato é uma trepadeira lenhosa grande, 
seu nome vem do aspecto de gancho que seus 
espinhos apresentam, os quais crescem ao longo da 
planta e assemelham-se a unhas de gato. Unha de 
gato é nativa do Amazônia e outras áreas tropi-
cais da América do Sul e Central, incluindo Peru, 
Colômbia, Equador, Guiana, Trinidade, Venezuela, 
Suriname, Costa Rica, Guatemala e Panama. Esta 
espécie tem sido utilizada de forma medicinal pelos 
Aguaruna, Ashaninka, Cashibo, Conibo e tribos 
Shipibo do Peru por pelo menos 2000 anos. A tri-
bo Ashaninka na região central do Perú tem o mais 
antigo registro de uso desta planta. Eles também 
são também a maior fonte comercial de unha-de-
-gato do Peru atualmente. A tribo Ashaninka utiliza 
a unha-de-gato para o tratamento de asma, inflama-
ções no trato urinário, artrite, reumatismo e dores 
nos ossos, para auxiliar na recuperação pós-parto, 
como depurador para os rins, para curar feridas, 
controlar inflamações e úlceras gástricas e também 
no tratamento de câncer.

Origem: Peru

As folhas da Damiana são colhidas da planta Turnera diffusa, 
um pequeno arbusto nativo do México. Além de ser utilizada na 
produção popular de licor mexicano chamado de Damiana, essa 
erva também tem um histórico de ser utilizada como afrodisíaca, 
supostamente capaz de estimular a libido de homens e mulheres.
Também é reconhecida como uma importante medicina tradi-
cional do México.  Damiana ajuda a fortalecer o corpo, contribui 
para o bem-estar físico e mantém a energia alerta. Pode ser 
tomada como um chá ou ser fumada como um cigarro adicionan-
do-se outras ervas.
Como usar: A tintura pode ser usada em qualquer momento 
que houver necessidade, ou como um tratamento diário para 
doenças crónicas. 3-15 gotas embaixo da língua.

Damiana (Turnera aphrodisiaca) - tintura







Rapé é produzido pelas tribos indígenas da Amazônia. 
Existem diferentes variedades de rapé, porém basicamente 
essa medicina é composta por tabaco e cinzas. Cada tribo 
apresenta sua especialidade e trata-se de uma grande honra 
para nós poder prover essa rara e preciosa medicina. Seu 
uso varia um pouco de acordo com cada tribo. Em algumas 
dessas culturas, seu uso é mais restrito à caciques, pajés, an-
ciãos ou pessoas que necessitem uma cura específica e têm a 
permissão para usar. Em outras, a qualquer um é permitido o 
uso. No que diz respeito à frequência do uso em cada cultura 
também existe diferença: em algumas dessas tribos, o uso do 
rapé acontece apenas em ocasiões especiais e em outras o 
seu uso é livre.
A preparação ou feitio do rapé leva geralmente vários dias, 

durante os quais, os participantes se submetem à uma dieta restrita, sem relações sexuais ou orgasmos 
e sem consumo de álcool. Nesse período, todo o tempo é dedicado à preparação, durante o qual eles 
cantam e rezam incessantemente, no intuito de atingir uma alta vibração de cura para a medicina que 
está sendo feita. No entanto, é sabido que:

“O RAPÉ PODE SER MUITO BOM, PORÉM A FORÇA ESTÁ NO SOPRO” (índio Yawanawá)
Essa frase é muitíssimo importante, porque o efeito do rapé depende muito do sopro que uma pessoa 
recebe. Sendo um tabaco um poderoso carregador de informações e preces, podemos dizer que 
dependendo da intenção e energia que traz a pessoa que sopra, os benefícios para quem recebe o 
sopro, podem variar muito. Portanto, isso requer certa atenção e recomenda-se nunca aceitar um 
sopro de alguém que você não conheça bem ou confia, de alguém doente ou bêbado, ou de alguém 
que, de alguma maneira, não esteja alinhado com a força divina. Os índios também sempre dão grande 
importância à qualidade dos cachimbos e aplicadores para o uso de suas medicinas. Eles elaboram 
ferramentas específicas, feitos de madeira, bambu, ossos ou outros materiais de origem animal, mineral 
ou vegetal. Eles acreditam e afirmam que uma poderosa ferramenta levará a uma poderosa aplicação.
Os diversos tipos de rapé disponíveis em nossa loja vêm dessas diferentes tribos indígenas e nossas ven-
das trazem grandes benefícios para ambas as partes. Significando para eles uma das poucas maneiras 
de se ganhar dinheiro (necessidade no contexto atual em que vivem, bem diferente do qual experimen-
taram no passado já conhecido por todos), com o qual eles constroem hoje suas habitações, centros 
culturais ou educacionais, promovem eventos, como festivais que corroborem para a Unificação das 
tribos (ou de, pelo menos, vilas de uma tribo), abrindo-lhes outras possibilidades, inclusive de viagens de 
suas lideranças por todo o Brasil e para o exterior, o que permite a difusão de tais práticas tradicionais 
de forma segura e apropriada e a consequente disseminação da sabedoria ancestral de cura à diferentes 
povos ao redor do mundo.

Como usar: O Rapé é feito a partir de muitas plantas e cinzas e geralmente é soprado da boca de uma 
pessoa para o nariz de outra com o uso de um aplicador (Tepe) ou a pessoa se auto-aplica com o uso de um 
aplicador menor (Curipe). Ambas as narinas recebem a mesma quantidade. Tradicionalmente, ele é usado 
em cerimônias de cura, em encontros políticos ou em reuniões familiares, usado antes da caça, antes do 
banho de rio ou antes de dormir (para a indução de sonhos) e ao despertar pela manhã. 

Efeitos: Os efeitos variam de acordo com determinada variedade. Os que são constituídos de puro tabaco 
trazem efeitos de limpeza para as vias nasais, para o sangue, a mente, o corpo e o espírito. Às vezes podem 
causar vômitos, sudorese, baixa pressão arterial e fazer a pessoa lacrimejar e espirrar. Geralmente, os 
fortes efeitos iniciais passam após cerca de 15 minutos, e são 
seguidos por uma ótima sensação de bem-estar e claridade que 
atravessa todo o corpo. Em sessões mais intensas, tais efeitos 
podem levar mais tempo para passar.

Importante saber: A medicina do Rapé é muita sagrada e 
não deve ser usada recreativamente ou para substituir o cigarro. 
É importante escolher o momento, lugar e pessoa apropriados 
para compartilhar tal medicina. Deve-se reservar um tempo 
tranquilo após o uso do rapé, para que se possa trabalhar com 
os efeitos que virão, para meditar e sentir os benefícios que a 
medicina traz.

Rapé
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A tribo Apurinã vive na região sulina da Amazônia, na fronteira 
com o Acre. A receita de seu rapé é um segredo que eles não 
contam por preço algum. Eles dizem que não plantam o seu 
rapé, uma vez que em algumas vilas eles têm seu “terreiro dos 
ancestrais”, um lugar consagrado pelos anciãos da tribo, onde 
ervas usadas para o preparo de sua medicina crescem ali natural-
mente. Eles apenas dão água e colhem tais ervas, cuidando para 
que não sequem e não desapareçam. Eles utilizam o seu rapé 
principalmente para meditar, porém também para caçar e aguçar 
os sentidos em geral. 

O povo Huni Kuin (traduzido “o povo verdadeiro”), também conhecidos como Kaxinawá, é famoso 
por seus conhecimentos sobre plantas, suas canções e seus artesanatos belíssimos. Eles usam muito 
o Rapé em suas aldeias, desenvolvendo essa medicina um papel central em sua cultura até os dias de 
hoje. O rapé produzido pelos Huni Kuin pode variar muito; eles não parecem ter uma única maneira 
de preparar o rapé. Geralmente, trata-se de um rapé com forte aroma, contendo muito tabaco, cinzas 
(de “Mulateiro”, Calycophyllum spruceanum, Pau ferro, Tsunu e outros) e muitas vezes outras plantas 
também. O rapé Huni Kuin é indicado e considerado um bom rapé para limpeza em cerimônias rea-
lizadas em locais fechados ou abertos e para a prática de meditação. Se for consumido em altas doses 
pode provocar vômito, sendo esse um efeito muito comum nesse caso.

O povo Yawanawa (traduzido como ”a tribo da queixada”) é uma pequena tribo vivendo espalhada em 
pequenas vilas. Eles são conhecidos por sempre seguirem caminhando, mesmo em tempos difíceis. 
São reconhecidos como uma tribo de guerreiros. Em algum momento da história, essa tribo foi quase 
extinta, restando apenas cerca de 300 membros. Felizmente, a tribo voltou a crescer e, com ela, 
sua tradição e seu conhecimento têm sido conservados de forma restrita. Portanto, seu rapé é quase 
sempre da mesma qualidade, não sofrendo muita variação, mantendo assim sua típica frequência esti-
mulante e de clareza. Geralmente contém mais cinzas (“Tsunu” Platycyamus regnellii) do que os outros 
e tabaco. Algumas receitas (comumente chamadas como Paricá) contêm uma variedade de outras 
plantas, as quais não são compartilhadas conosco, sendo mantidas como um antigo segredo da tribo 
Yawanawá.

Esse tão especial e raro rapé da tribo Yawanawá é feito por um homem muito respeitado da tribo, que 
aprendeu a arte do feitio do rapé com os últimos pajés da tribo. O rapé contém várias plantas como a 
Imburana, tabaco e cinzas entre outros. Tem uma prazeirosa fragrância e efeito forte, produz limpeza 
física e espiritual.

Os Katukina (nome dado à tribo pelo homem branco, na verdade é o nome de um pequeno mosquito) 
se autodenominam” Wari” que significa “Tribo do Sol” e são muito conectados com as plantas. Eles se 
consideram a primeira tribo a receber a medicina do Kambo, diretamente do espírito do sapo. E ainda 
conservam um notável conhecimento sobre plantas e o mundo espiritual. Seu rapé é forte e firme, con-
tendo tabaco, cinzas de”Cumaru” (Dipteryx odorata) e as vezes outras plantas como um tipo nativo de 
menta, entre outras. Possui uma forte vibração, trazendo muita força ao usuário. Em outras palavras, 
quando a pessoa não está em uma vibração limpa, esse rapé a conduzirá à uma jornada de limpeza e 
mudança energética, até que a frequência seja assimilada.

Rapé Apurinã (verde, sem tabaco)

Rapé Huni Kuin/Kaxinawá

Rapé Yawanawá

Paricá Yawanawa

Rapé Katukina

Origem: Acre, Brasil

Origem: Acre, Brasil

Origem: Acre, Brasil

Origem: Acre, Brasil

Origem: Acre, Brasil
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Paricá Katukina

Rapé Kuntanawa

Rapé Nukini

Tsunu (Platycyamus regnellii)

Esse igualmente especial e raro rapé é feito por um membro da tribo Katukina. Suas receitas variam, 
porém geralmente contém tabaco, cinzas, menta, pimenta, Imburana entre outras plantas. Arde 
quando aplicado, portanto a menta causa uma boa sensação de expansão na cabeça, e tem um efeito 
estimulante e de clareza no corpo, mente e espírito.

O povo Kuntanawa (conhecido como “a tribo da palmeira de Babaçu ou coco Babaçu”) sempre 
defendeu sua tradição espiritual como o princípio de sua existência. Eles sempre usaram plantas que os 
conectam com os seres da floresta e os espíritos, e assim aprenderam como curar sua tribo com sua 
própria medicina tradicional e até hoje eles mantêm suas práticas. O rapé produzido pelos Kuntanawa 
tem uma vibração única, de uma forte conexão espiritual que traz presença e calma, enquanto que 
a cura e o entendimento possam chegar trazidos pelo espírito da medicina. Às vezes, eles adicionam 
outras plantas com forças cosmológicas que nos trazem sorte, tranquilidade e outros benefícios, as 
quais são comumente usadas de outras formas para se obter proteção ou bênçãos. Eles dizem que tais 
plantas nos trazem força e clareza para se ter atitudes corretas e tomar decisões acertadas. O interes-
sante é que a medicina parece ser mais ativa na região do peito e coração do que na cabeça. Sendo 
tipicamente suave, ela arde menos na via nasal e na cabeça e muitas pessoas consideram que esse rapé 
age abrindo o coração. Ele contém Tabaco e cinzas de “Tsunu” (Platycyamus regnellii), porém algumas 
outras receitas podem conter Samaúma, Nissural, Jarina, Sanssara e outras plantas.

A tribo Nukini é uma pequena comunidade de vários vilarejos. Eles usam o rapé  para os mesmos fins 
que outras tribos costumam usar: para se obter clareza, cura, para evitar o estresse, entre outros fins 
já mencionados. Fazem seu uso ritualístico em cerimônias com ou sem Ayahuasca e o uso recreativo, 
como quando se banham nos rios e ainda para se obter efeitos purgativos. Essa não tão conhecida 
tribo teve uma história de dominação por outras tribos. Muito poucos documentos existem sobre eles 
e parece que pouca gente fez pesquisa sobre eles. O rapé deles é muito bom mesmo assim, as pessoas 
apreciam ele por ser refrescante, ter pureza e consistência fina. O efeito é parecido com o do rapé 
Yawanawa; para cima, trazendo força, limpando e ardendo no começo. Eles dizem que na tradição do 
rapé deles, eles usam 2 plantas quais são considerados a especialidade deles: Shuané e Haiani, as duas 
botanicamente não identificadas. Tabaco e cinzas (geralmente Tsunu) são misturados com essas plantas 
para fazer esse rapé autentico do Nukini. 

Tsunu é um nome indígena dado às cinzas da casca de uma árvore que eles usam 
em seu rapé. Em algumas tribos, Tsunu é considerado como sendo as cinzas já 
misturadas com o pó da Chacrona. Nossas cinzas vêm das tribos Yawanawá e 
Kuntanawa, e não possuem a Chacrona em sua composição.

Flor de Jarina: Esse é um rapé dos mais finos e apreciados dentre os produzidos pelo povo Kunta-
nawa. Eles dizem que as flores de Jarina os tornam invisíveis aos olhos dos inimigos (físicos e espiritu-
ais) e ajuda a manter tais inimigos afastados. 
Sanssara: Traz sorte e cura panema. 
Cawarãnik: Tem o poder de curar doenças físicas e espirituais, além de trazer sorte e poder de 
atração no amor. 
Samauma: Essa é a maior dentre as árvores da Amazônia, considerada sagrada por todas as tribos 
e também conhecida como Árvore mãe. Fortalece o organismo, cura dores de cabeça e proporciona 
bons sonhos. 
Cumaru: Ajuda a curar dores de cabeça e fortalece o sistema nervoso.

Origem: Acre, Brasil

Origem: Brasil, tribos Yawanawá/Kuntanawa

Origem: Acre, Brasil
Plantas usadas pelos Kuntanawas em seus rapes (entre outros):´
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Sananga é uma medicina indígena, feita à 
base de raízes de plantas e água, e aplicada 
diretamente nos olhos. Os índios dizem que 
essa medicina cura diversas enfermidades 
que acometem a visão (como por exemplo, 
glaucoma, catarata, miopia, astigmatismo, 
hipermetropia, distrofias, alteração da cor, 
entre outros) e inclusive, aumentando a 
capacidade de visão. Traz clareza à mente e 
nos mantém despertos, limpa as vias nasais 
e o globo ocular, bem como os meridianos 
energéticos, os quais fluem pelo corpo 
inteiro. Eles a usam em casos de doenças, 
irritações ou em casos de” vista fraca, em 
cerimônias onde também são feito o uso de 
outras medicinas como o rapé e a ayahuas-
ca e também para caçar. Segundo eles, a 
Sananga traz uma abertura para o caminho 
espiritual, alinhando a pessoa no caminho; e 
se caso a pessoa, em seu primeiro uso, sentir 
muita ardência na região aplicada, bem como sentir fortes efeitos em todo o corpo, isso significaria que 
tal pessoa não se encontraria espiritualmente alinhada.

Sananga (Tabernamontana sananho)

Origem: Brasil, tribo Kuntanawa

Como usar: Aplicar uma ou duas gotas dentro de cada olho, preferivelmente estando a pessoa em 
posição horizontal. Após a aplicação, os olhos devem permanecer fechados até o ponto em que deixem 
de arder.

Efeitos: A pessoa sentirá uma forte vibração, e diversas gradações de ardor podem ocorrer, sensação 
que leva, geralmente, de 3 a 5 minutos para passar. Depois disso, a pessoa terá uma maior percepção 
para as cores, as formas se mostrarão mais definidas e a mente mais clara. A primeira experiência de 
uso da Sananga costuma ser mais forte do que as outras seguintes. Alguns tratamentos têm efeitos mila-
grosos desde as primeiras aplicações, outros podem tardar um pouco mais para que tais efeitos possam 
ser sentidos.

Riscos: A força da Sananga pode va-
riar muito. No caso de uso de um forte 
preparado, é importante fazer uma 
pausa de poucos dias antes de uma 
próxima aplicação. Uma forte Sananga 
provocará intenso ardor, uma vez que 
agirá na remoção da primeira camada 
que reveste os olhos, onde acumula-
mos poeira e bactérias, no intuito de 
curar o olho e melhorar a visão. 
Importante saber: O uso contínuo de 
um forte preparado de sananga pode 
provocar lesões em outras camadas do 
olho, o que pode ser perigoso. 

Armazenamento: O colírio prepara-
do de Sananga poderá ser armazenado 
por poucas semanas sem refrigeração. 
Manter na geladeira para melhor 
conservação. 
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As árvores de Almécegas são nativas do cerrado brasileiro e da floresta 
amazônica. Ela atinge entre 10 a 15 metros de altura. Sua resina 
possui um cheiro fantástico sendo ela utilizada em incensos e em 
perfumes. Suas propriedades medicinais fazem dela um expectorante, 
antiinflamatório, antibacteriano e pode ser usada para tratar úlceras e 
também como estimulante do organismo. 

Origem: Brasil, coletado in loco no cerrado brasileiro

Resina de Almécegas (Protium heptaphyllum)

Chaparral é uma planta nativa do sudoeste dos Estados Unidos e 
do México. É usada medicinalmente no tratamento contra o cân-
cer e como um antibiótico geral que age contra viroses, bactérias 
e parasitas, como também para tratar reumatismo, alta pressão 
arterial, problemas intestinais e bronquite. Também dizem ser 
um tipo de remédio cura-tudo para todos os tipos de doenças de 
pele. Quando queimado como  um incenso, desprende um doce 
e prazeroso cheiro, um pouco semelhante ao cheiro da Palma 
dulce, dos Andes.

Origem: Califórnia

Copal branco encontrado no México é um dos mais famosos 
incensos do mundo. Os Mayas e Aztecas usaram muito, e na 
linguagem maya, o Copal é chamado “pom”, que significa “Cérebro 
do Paraíso”. Possui uma deliciosa, etérica e edificante fragrância e é 
usado para limpezas e preces feitas em temazcais (tenda do suor) e 
em cerimônias de Peyote, entre outras cerimônias. Consiste em um 
poderoso estimulante do espírito humano. Tornando-nos receptivos 
para a cura, para altas e cósmicas vibrações. Copal branco ajuda 
a aliviar processos mentais e emocionais, portanto pode servir de 
ajuda para dissolver problemas entre pessoas. Dizem que queimar 
Copal antes de dormir ajuda a recordar os sonhos pela manhã. 

Origem: México

Chaparral (Larrea tridentate)

Resina de Copal branco (Protium copal)
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Artemísia é uma planta nativa da Europa e Ásia e é considerada uma 
erva protetora e profética. Dizem ser ela uma boa indutora dos sonhos 
visionários, e para isso toma-se o chá ou fuma-se um cigarro feito de suas 
folhas ou coloca-se um feixe de Artemísia debaixo do travesseiro. Fumar 
cigarros de Artemísia induz à projeções astrais e provoca sonhos lúcidos. 
É também usada como um ingrediente na confecção de cervejas. Além 
disso, a erva tem propriedades anti-inflamatórias e antifúngicas, além de 
ser um estimulante do apetite. Mascar folhas frescas de Artemísia traz 
claridade à mente e ajuda a afastar a fadiga. Durante séculos foi conside-
rada uma planta mágica e associada à energia lunar, sendo usada como 
reguladora do ciclo menstrual e também considerada uma planta abortiva.

Sobre o aspecto mágico atribuído à Artemísia, acredita-se que usar um feixe feito com pequenos galhos 
da planta traz proteção e dons divinatórios, assim como pendurar um feixe em cima ou atrás da porta 
de entrada da casa afasta energias negativas. Porém, nesse caso, a Artemísia não deve ser usada por 
mais de uma semana continuadamente.

Origem: Estados Unidos

Artemísia (Artemisia ludovicianis)



As bolas de copal negro oriundas da Guatemala são uma 
mistura da resina e da casca da árvore. Elas podem ser quei-
madas inteiras ou em pedaços, num carvão ou diretamente 
na fogueira. Elas têm uma história milenar de uso no antigo 
império Maya. Considerado a comida dos deuses, em certas 
cerimônias na América Central, às vezes algumas centenas 
dessas bolas são queimadas. 

Origem: Guatemala

Resina de Copal begro (Bursera spp.)

O Cedro é geralmente utilizado em tendas de suor 
e cerimonias de tipi dos nativos do norte. Alguns 
pedaços são lançados sobre a brasa, imediatamente 
formando faíscas de um brilho amarelo e liberando 
seu aroma. Alguns dizem que a fumaça do cedro 
queimado atrai bons espíritos e elimina energias 
negativas. 

Origem: Estados unidos

Cedro (Libocedrus descurrens)
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Erva santa é um arbusto, nativo do Sul dos 
Estados Unidos e do norte do México. Tem 
sido usada como chá e medicinalmente para 
tratar hematomas e dores reumáticas. A plan-
ta também tem sido usada como expectoran-
te e no tratamento de doenças respiratórias, 
como asma e ataques alérgicos. A essência 
de suas flores é indicada para aqueles que 
se detêm no elemento água, especialmente 
manifestando emoções de tristeza, melanco-
lia, depressão e desespero. Ela liberta os pul-
mões e o coração para reconhecer e liberar 
experiências emocionais represadas, sendo, 
dessa maneira, considerada como uma erva 
santa pelo povo nativo, uma vez que ela ativa 
o processo de despertar da alma, bem como 
o de reconhecimento de profundos traumas. 
Traumas e dores profundas, que quando 
retidos, nos mantêm atados à energia de 
sofrimento e nos impedem de realizar aqui na Terra a missão Divina para a qual fomos destinados.

Origem: Califórnia

Erva santa (Eriodictyon trichocalix)



Também conhecida como sweet palm trata-se de um precioso e muito raro incense encontrado em 
desertos de altitude, nos Andes. Possui uma intensa e doce fragrância e é muito usado para rezas e 
também em tendas do suor. Seu perfume traz uma sensação prazeirosa de segurança e calor para o 
espírito.

Origem: Peru

Palo Santo, “Madeira sagrada” ou “Árvore sagrada” é uma 
madeira naturalmente aromática utilizada há séculos pelos 
Incas como remédio espiritual para purificar, limpar e liberar 
espíritos malignos, infortúnio e calamidades. A queima do 
Palo Santo ajuda a criar uma atmosfera geral de paz e purifi-
cadora. Possui uma incrível fragrância calmante, tranquilizante 
com uma energia poderosa. Palo Santo é extraído sob super-
visão do governo pelos povos nativos da região amazônica da 
América do Sul. São árvores protegidas com mais de mil anos 
de idade, das quais os galhos caídos são coletados do chão e 
considerados sagrados pelas tribos indígenas por gerações.

Origem: Peru

Palma dulce

Palo Santo (Burserea arborea)
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Junípero cresce em todos os cantos do mundo e tem uma longa 
tradição de uso como incenso, sendo ele considerado uma planta que 
traz proteção e vitalidade. No passado, a planta era usada para evitar o 
contágio por epidemias, Até o século XX a fumaça do junípero foi usa-
da na Europa para desinfetar hospitais e casas de recuperação contra 
vírus da gripe e outras doenças, esterilizando o ambiente. Junípero é 
considerado a luz na escuridão; seu cheiro quente traz força, coragem 
e segurança em momentos onde sentimos que nosso espírito está 
enfraquecido.
Na tradição nativa americana, o Junípero é considerado sagrado e uma 
das primeiras plantas criadas pelo Grande Espírito. E seus galhos são 

frequentemente carregados em pequenas bolsinhas de couro como amuletos pessoais.

Origem: Califórnia

Nativa do sul e do centro da Califórnia. Como o nome 
sugere, essa planta é usada para alimentar de Beija-flo-
res e atraí-los para o jardim de casa. Na tradição nativa 
norte-americana ela vem sido usada como incenso, 
pois possui um delicioso aroma e também como um 
dos ingredientes de uma mistura fumada em cachim-
bos. 

Origem: Califórnia

Junípero (Juniperus communis)

Sálvia de beija-flor (Salvia mellifera)



A sálvia branca é uma sálvia de folha branca 
que é valorizada pelas propriedades de seu 
rico aroma. A sálvia é uma das ervas mais 
sagradas entre os povos indígenas da América 
do Norte. A queima da sálvia é utilizada em 
rituais de limpeza energética conhecidos como 
purificações, o que em teoria significa que 
a fumaça iria se ligar à energia negativa do 
local e limpá-la até que ela se transforme em 
energia positiva. 

Origem: California

Sálvia branca (Salvia apiana)

Supã consiste em uma resina sagrada utilizada por várias tribos indígenas da Amazônia. Nosso Supã 
vem da tribo Yawanawá, que usam essa resina em seus rituais para limpar, proteger e trazer clareza aos 
espíritos das pessoas dentro do ritual. Eles usam tal resina  regularmente para defumar suas crianças e 
suas habitações nas aldeias.

Origem: Brasil, tribo Yawanawa

Supã resina
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Nativa do sudoeste dos Estados Unidos. Foi usada por diversas tribos 
indígenas do norte como um embrulho de ervas ou adicionada em 
misturas de fumo preparado para cerimônias de cachimbo. Esse 
fumo é estimulante, edificante e traz equilíbrio e calor ao espírito. 
Em situações difíceis na vida, ele ajuda na tomada de decisões ade-
quadas, sendo ele um poderoso estimulante para o espírito humano, 
tornando-nos receptivos para a cura, como também para altas 
e cósmicas vibrações. É considerada uma medicina associada ao 
espírito do Coiote, animal sagrado para os índios da tradição nativa 
do norte. Uma vez que ambos sobrevivem no deserto e carregam o 
dom de encontrar soluções em momentos cruciais. Tanto a Sálvia 
do deserto quanto o Coiote simbolizam conhecimento, força e 
astúcia. É usado para cobrir o chão em lugares de cerimônia ou para 
transporte de plantas muito sagradas.

Origem: Califórnia

Sálvia do deserto (Artemisia tridentata)

Também chamada de Sálvia das Planícies, foi e ainda hoje é usada 
por diversas tribos das planícies da América do Norte. Assim 
como os demais tipos de Sálvia também é usada como incenso ou 
como um dos ingredientes de misturas para fumar em cachimbos, 
porém possui um tipo de fragrância mais adocicada e menos 
intensa do que a Sálvia branca, por exemplo.

Origem: Califórnia

Sálvia prateada (Artemisia cana)







Andiroba é uma árvore de grande da floresta tropical que chega a atingir mais de 40 metros de altura. 
É da mesma família da árvore Mahagoni. O óleo de andiroba é um produto sustentável da floresta 
tropical que tem um longo histórico de uso na América do Sul e com um valor comercial. Uma única 
árvore é capaz de produzir, em média, cerca de 200 kg de castanhas anualmente. Aproximadamente 
6 kg de castanhas são necessárias para produzir 1 kg (cerca de 1 litro) de óleo de Andiroba, usando o 
método tradicional de extração. Esse método tradicional de extração é eficaz, ainda que primitivo. As 
sementes são coletadas dos rios, onde elas costumam boiar após caírem da árvore ou mesmo do chão. 
Elas são fervidas em uma grande caldeira de água e ali deixadas por mais ou menos duas semanas até 
que elas tenham e depois espremidas (prensadas) para se extrair o óleo.
Os povos indígenas na Amazônia têm usado a Andiroba de diferentes maneiras ao longo dos séculos, 
e virtualmente todas as partes da árvore, como também o óleo da semente são utilizados. Os índios 
Munduruku tradicionalmente usaram esse óleo para a mumificação de cabeças humanas que serviam 
de troféus de guerra. As tribos indígenas Wayãpi, Palikur e Creoles tem usado para remover carrapatos 
de seus escalpos e outros parasitas de pele. Várias tribos indígenas da Amazônia combinam o óleo de 
Andiroba com o pigmento vermelho-alaranjado extraído das sementes de urucum.  Eles lambuzam seus 
corpos com essa oleosa mistura de cor alaranjada e até mesmo os seus cabelos para se protegerem 
contra picadas de insetos e repelirem a água da chuva.
O óleo de Andiroba queima bem e é usado como uma lâmpada natural na floresta. Não apenas 
queima sem poluir, desprendendo pouca fumaça, mas também repele os mosquitos, moscas e outras 
pestes.
Medicinalmente, pode ser aplicado diretamente nas articulações para aliviar artrite e dores reumáticas 
ou ser misturado à água quente ou leite materno e ser pingado dentro do canal auditivo no caso de 
inflamações do ouvido. Aplica-se o óleo externamente em caso de ferimentos e hematomas, como 
óleo de massagem e repelente natural, fazendo uso tópico para diversos problemas de pele, incluindo a 
psoríases.

Origem: Brasil

Como usar: O óleo de Andiroba pode ser aplicado topicamente várias vezes ao dia para tratar broto-
ejas, dores das articulações e dores musculares e em caso de feridas e machucados, picadas de insetos, 
furúnculos e úlceras. Ele pode ser usado puro ou combinado com outros óleos para compor um óleo 
de massagem com propriedades curativas e anti-inflamatórias, ou ainda ser gotejado nos ouvidos para 
tratar infecções dos mesmos, inclusive em cães e gatos, é só pingar algumas gotas nos ouvidos afetados 
diariamente durante uma semana.

Andiroba (Carapa guianensis)
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As árvores de Copaíba possuem muitos galhos e ramos e podem crescer entre 15 a 30 metros de al-
tura. O óleo é extraído por meio de bateções ou por perfurações feitas na madeira do tronco, de onde 
se coleta a resina que goteja. De uma única árvore de Copaíba é possível extrair em torno de 40 litros 
da resina oleosa, anualmente. Tornando a extração do óleo de Copaíba uma atividade sustentável, sem 
prejuízo para a árvore e tampouco para a floresta em que ela cresce. No momento da bateção ou das 
perfurações no tronco, a resina oleosa que escorre tem a aparência clara, de densidade fina e sem cor 
tornando-se espessa e escurecida ao entrar em contato com o ar.
As tribos indígenas localizadas nas margens do Rio Solimões, ao noroeste da Amazônia, usam a resina 
da Copaíba como cicatrizante, emenagogo, para doenças de pele e psoríases, e para tratar gonorreia.
Na medicina natural brasileira, tal resina é considerada como um poderoso antisséptico e expectorante 
para as vias respiratórias (auxiliando no tratamento de bronquite e sinusite), um anti-inflamatório e 
antisséptico para o trato urinário (nos casos de cistite, problemas da bexiga e infecção renal), e como 
um agente tópico para todos os tipos de doenças dermatológicas. Já na medicina tradicional peruana, 
3 ou 4 gotas da resina são misturadas com uma colher de sopa contendo mel e consumida como um 
remédio natural contra dores de garganta.

Origem: Brasil

Como usar: A resina da Copaíba é ingerida oralmente apenas em pequenas dosagens, geralmente 
apenas de 5 a 15 gotas, de 1 a 3 vezes ao dia. Já o uso tópico pode ser feito diretamente na área 
afetada.

Riscos: Em caso de uma alta dosagem, foram relatados casos de náusea, vômitos, febre e brotoejas.

Copaíba (Copaifera officinalis)
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Usos comuns e Tradicionais do 
oleo: para tratar a gripe, resfriado, tosse, 
asma e alergias, para aliviar estresse, triste-
za, mau humor, dores de cabeça, pânico e 
ansiedade. Dilua seu óleo em uma quantida-
de de 5 para 1 (5 partes de óleo base para 
massagens, como óleo de coco, semente 
de uva ou de copaíba, para uma parte de 
óleo de Palo Santo). Coloque algumas 
gotas sobre o peito na altura do coração, 
no nariz, nas têmporas e na nuca, 3 vezes 
ao dia, e na solas dos pés durante a noite 
antes de deitar. Para tratar a psoríase, acne, 
feridas e torções. Aplicar o óleo diluído 
sobre a área afetada e massagear para que 
ele entre na pele, 3 vezes ao dia. Para tratar 
artrite, dor de garganta e dores musculares. 
Usar apenas quando houver dor, coloque 
algumas gotas do óleo diluído diretamente 
no ponto de dor massageando a área até 
que o óleo seja absorvido - 3 vezes por dia 
- em seguida, proteger a parte com uma 

bandagem vermelha. Tradicionalmente acredita-se que o vermelho aumenta a energia corporal, me-
lhora a meditação e relaxamento. Diluir o óleo em água destilada na proporção de 5 para 1 e colocar 
em um atomizador para liberar o aroma. Isto também repele os mosquitos do ambiente. A pele onde o 
óleo foi aplicado também está protegida contra mosquitos, o aroma do Palo Santo os repele. É ainda 
um excelente antidepressivo utilizado com muito sucesso na aromaterapia.

Origem: Peru

´

A mamona é nativa da África, porém cres-
ce em diferentes partes do mundo. A se-
mente contém 40 a 50% de óleo. Seu uso 
medicinal remonta à tradição do antigo 
Egito, onde a planta era muito apreciada 
por suas propriedades anti-inflamatórias 
e antioxidantes. Essa credibilidade se deu 
em todos os tempos e lugares onde não se 
teve acesso à medicina Moderna. E ainda 
hoje é considerada como uma planta 
imunoestimulante podendo ser usada para 
tratar doenças como artrite, reumatismo, 
esclerose-múltipla, mal de Parkinson e 
paralisia cerebral. Também pode ser usado 
nos cabelos, para tratar infecções causadas 
por fungos, acne, queimaduras de sol, 
problemas gastrointestinais, inflamações e 
especialmente como purgativo.

Como usar: como purgativo usar 1 a 2 
colheres pela manhã, pode ser adicionado 
ao chá ou suco para disfarçar o gosto.

Riscos: Esse óleo não deve ser ingerido 
mais de 3 dias consecutivos. Mulheres grávidas, pessoas com intestino debilitado ou outras doenças 
internas não devem fazer uso desse óleo.

Óleo essencial de Palosanto (Burserea arborea)

Óleo de Mamona ou Ricino (Ricinus communis)
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Esta Água Florida é feita exclusivamente com plantas nativas ao redor de Alto Paraíso, no Brasil e é prepara-
da de acordo com o ciclos da Lua. O resultado é esta maravilhosa poção para uso externo que ajuda a clarear 
as visões, traz foco e proteção. 
Origem: Chapada dos veadeiros, Brasil

Esta Água Florida é feita a partir de plantas que ocorrem na região amazônica. É preparada de acordo com 
os ciclos da lua e o resultado é esta maravilhosa poção para uso externo, que ajuda a clarear as visões, traz 
foco e proteção.
Origem: Chapada dos Veadeiros, Brasil

Osha é uma planta usada nas Américas pelos povos indígenas. Os povos do Norte, observaram os ursos sain-
do da hibernação, esfregando as folhas nos pelos e comendo as raízes, como primeira coisa a fazer quando 
acordem depois do inverno. Por isso Osha é conhecida como medicina de urso. As raízes tem um grande 
poder medicinal, e no mel fica mais fácil para o corpo absorver essa medicina, e ainda se conserve por bem 
mais tempo. É bom para imunologia em geral.

Como usar: Ingerir uma colher do mel com Osha puro ou adicionar no chá, várias vezes ao dia, até que 
sinta haver melhorado. 

Usar o Lótus azul no vinho é uma velha tradição, provavelmente vinda do antigo Egito, onde o Lótus azul 
é reconhecido por sua beleza e suas propriedades de elevação. Nosso vinho de Lótus é preparado com um 
vinho brasileiro e orgânico e misturado com uma pequena quantidade de mel também orgânico, ambos 
produzidos na região de Goiás.
Como usar: Uma garrafa do Vinho de Lótus pode ser compartilhada por duas pessoas.
Riscos: O Lótus pode causar uma leve náusea nos primeiros 40 minutos após o consumo, que passará logo 
e será seguida por uma sensação de prazer causada pelas flores de Lótus.

Água Florida do Cerrado

Água Florida da Amazônia

Mel com Osha (Ligusticum porteri)

Vinho de Lótus

Pirlimpimpim é a nossa poção mágica. Ela pode ser consumida para se curtir noites agradáveis em casa com 
amigos, ou durante o dia em contato com a natureza ou ainda em festas para dançar. E caso seja usada em 
grandes quantidades, para cerimônias e experiências xamânicas. É 100% natural e feita com muito amor.
Frasco pequeno (1-3 doses)
Frasco medio (3-8 doses)
Frasco grande (5-12 doses)

Ingredientes: Kava Kava, Argyreia nervosa, Ginko biloba, Damiana e Ginseng. 
Efeitos: O Pirlimpimpim pode conectá-lo com a Terra e com as estrelas. Ele pode mantê-lo desperto, porém 
pode também fazê-lo sentir vontade de deitar. Ativa o cérebro e aumenta a percepção sensorial, além de abrir 
o coração. Se consumido em altas doses, o Pirlimpimpim pode trazer visões e profundos estados de transe. 
Em poucos casos, isso pode levar à sensação de náusea, sendo assim é recomendado caminhar ou vomitar 
caso necessário (rapé ajuda) desde que isso é uma forma de limpar o corpo. Os efeitos duram entre 6-12 horas 
e é bom, porem não obrigatório de usar de jejum. Pode ser usado com suco, mel, vitaminas, água, etc.

Pirlimpimpim

Esse é a nossa artesanal tintura afrodisíaca. Tendo como base o Yohimbe, a tintura contém Catuaba, Mara-
puama, Damiana, gengibre, mel, limão, baunilha, álcool e água.
O gosto amargo tem um objetivo: o de evitar abuso e acidentes. Caso você prefira disfarçar um pouco, pode-
rá adicionar uma colher extra de mel.
Como usar: Nós recomendamos o consumo de uma garrafa, para ser compartilhada por um casal para 
uma noite. Para efeitos medicinais, você pode usar uma pequena quantidade diariamente por umas duas 
semanas, ou beber uma garrafa inteira para passar uma noite em claro cheio de energia e suando. Porém 
esteja atento, fazer um uso exagerado do suco de fogo, não trará a você nenhum efeito afrodisíaco e sim, 
levá-lo à sentir efeitos desagradáveis.
Riscos: O uso exagerado do Suco de Fogo pode causar fortes alterações funcionais ao organismo, como 
por exemplo: sudorese, insônia, perda de apetite, e em casos de consumo de altas doses, pode até mesmo 
causar alucinações.

Suco de Fogo
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