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.eralopop	anicidem	allen	ozzilitu	azneS	Feito	em	casa.	A	medicina	caseira	indica-o	em	rins	e	males	vescicos	em	Ch.	Guartabu	-	Pauxo:	aplicado	a	todas	as	obrigações	de	cabeça,	nos	banhos	de	purificação	das	crianças	de	Ogum.	Na	medicina	em	casa	é	usado	nos	afetos	do	farelo	em	ch.	As	pessoas	indicam-no	nos	corações	do	coração,	a	melhoria	do
sistema	genital	feminino	e	na	doença	das	estradas	urinárias.	Excelente	restante	na	medicina	caseira,	tanto	interna	como	externamente,	usado	em	livimenti,	quedas,	cortes	e	lesões,	para	a	recomposição	de	tecidos.	As	pessoas	recomendam	seu	aumento	no	tratamento	de	feridas	ou	úlceras	rebeldes,	colocando	o	mesmo	em	lesões.	Na	medicina,	é	usado
para	evitar	intolerância	em	crianças.	Rosa	Branca:	participa	de	todas	as	obrigações	do	chefe.	Eucaliptus-limic	£	ou:	de	grande	aplicação	nas	obrigações	de	cabeça	e	na	descarga	ou	limpeza	dos	banhos	infantis	de	Orixã.	A	medicina	popular	usa-a	para	uma	doença	final	(conjuntivite).	Arae	"ervilhas	de	baratas:	suas	folhas	são	aplicadas	a	qualquer
obrigação	de	bunda,	nos	banhos	de	Abã	e	de	purificação.	Frutos	pré-estabelecidos	e	prepara	um	golling	eficaz	contra	picadas	de	cobra	ou	insetos	venenosos,	na	razão	do	ingrediente	ativo:	Rutinã	£.	Porno,	deve	ser	tomado	cuidado,	porque	este	leite	contém	um	terrível	que	se	refere	à	roupa.	Juazeiro:	é	usado	para	integrar	banhos	fortes	e	raramente
está	incluído	na	limpeza	e	descarga	de	casas	de	banho.	Financiamento:	empregado	em	todas	as	principais	obrigações,	na	Abã	e	na	limpeza	de	banhos.	Alphavaca-de-cobre:	é	usado	em	todas	as	obrigações	da	cabeça.	O	chip	de	seu	raãz	é	usado	pela	medicina	doméstica	para	facilitar	o	fluxo	menstrual.	Não	tem	uso	em	medicina	popular.	Não
recomendamos	o	uso	interno.	As	folhas	e	as	flores	são	usadas	no	caso	de	diabetes,	vazios	e	sangramento	diversificado.	Lavar	aEle	se	apressou	a	curar.	Holly:	amplamente	utilizado	em	magia	branca	ou	negra,	é	usado	em	pactos	com	entidades.	Globarous:	aplicado	em	todas	as	obrigações	da	cabeça,	em	banheiros	abertos	e	de	purificação	e	na	limpeza
dos	filhos	do	Orisand.	É	um	destróier	de	egun	e	larvas	negativas,	além	de	entrar	nos	assentamentos	da	Exus	Messenger.	Cadinciera:	É	amplamente	utilizado	nos	banhos	de	escape.	Cartana-alumh	£	£:	São	usados	nas	aplicações	da	cabeça	e	abã.	A	medicina	caseira	aplica	esta	planta	para	combater	doenças	do	sistema	respiratório,	combate
principalmente	a	tosse	e	a	fleum	do	farelo;	Preparado	como	xarope	é	eficaz	contra	a	coqueluche.	Extensão	brasileira:	A	resina	é	coletada	e	reduzida	a	Pâ³.	Eu	sou	machado.	Da	mesma	forma,	também	é	usado	no	abandono,	baixar	ou	limpar	os	filhos	dos	filhos	de	Orishand.	As	pessoas	o	usam	em	caso	de	sangramento	das	mulheres	e	contra	distúrbios	da
garçonete,	no	cap.	A	medicina	popular	usa	folhas	verdes,	na	cozinha,	para	lavar	feridas	rebeldes,	aproximando	-se	da	cura	ou	da	cura.	Fava	Tonca:	A	fava	é	usada	na	cerimônia	ritual,	a	fruta	é	usada	após	ser	reduzida	a	Pâ³.	Darda	Pepper:	"crotolou"	em	banheiros	fortes	e	nos	assentamentos	da	EXU.	Apenas	folhas	aromáticas	são	usadas.	Cozinhar	as
folhas	é	usado.	Em	medicina	em	casa,	é	usado	como	adstringente.	Na	medicina	folclórica,	é	Benam	de	doenças	ou	distúrbios	nervosos,	nos	distintores,	na	diarrante	e	nos	machos	da	garçonete.	Em	seu	uso	doméstico,	o	combate	para	a	disenteria,	as	folhas	de	cozinha	nos	banheiros	ou	cuide	da	buzina.	Aplique	o	cap.	Usado	como	queixo	(Pendan	ou	deck
floral).	A	medicina	caseira	usa	folhas	como	emoliente.	Como	remédio	caseiro,	ele	é	curando	e	emocionante.	As	pessoas	indicam	isso	na	cozinha	em	dispepsias	e	como	um	excelente	adstringente.	Eficaz	em	de	gases	intestinais,	ciclos,	diarrrhons,	vanions.	Suas	folhas	e	frutas	permitem	o	funcionamento	correto	do	ventilador	e	o	bug,	garante	a	sabedoria
popular.	As	folhas	são	usadas	para	cobrir	o	pátio	em	dias	de	ausência.	Sem	uso	em	medicina	em	casa.	Amacena-Rajado-Cipolla	Cenchione:	Sua	demanda	por	obrigações	é	apenas	da	lâmpada.	As	pessoas	o	aplicam	como	fã	dos	males	do	fã,	fígado	e	neuralgias.	Federativa	Gallant	Ridge:	Esta	grama	é	usada	em	banheiros	fortes	e	baixados,	pois	é	eficaz
na	destruição	do	egun	e	nas	causas	de	doenças	e	doenças.	No	entanto,	não	deve	fazer	parte	da	EXU	Assone,	na	qual	pequenos	pedaços	de	aves	ou	animais	de	quatro	pernas	são	depositados.	Também	é	aplicado	como	um	ornamento	em	peji	e	no	banheiro	infantil	desses	ORIXA.	As	pessoas	de	Agers	usam	os	punhos	para	apressar	a	cura	da	ferida.	É
usado	em	sementes	-armar	e	lavagem.	Brejo	todos	os	dias:	as	folhas	e	as	flores	são	usadas	nas	obrigações	da	ORI,	nos	banheiros	de	limpeza	ou	descarga.	Na	medicina,	é	usado	em	doenças	do	sistema	de	respiração,	bronquite,	asma	e	tosse	rebelde.	Deve	-se	notar	que	você	pode	usar	as	mesmas	ervas	que	Yansã.	Jurubeba:	Usado	apenas	em	obrigações
com	o	objetivo	de	alta	e	limpeza.	É	um	banho	de	efeito	surpreendente.	Cavalo:	No	ritual	dos	EUA,	esta	grama	é	usada	em	banhos	pesados	de	pescoço	em	um	momento	aberto.	Milagroso	no	tratamento	de	leucrons	(alta);	O	cozimento	das	peles	é	eficaz	no	sangramento	interno,	curar	angina	e	inflamação	do	entredala.	Seus	socos	servirão	para	purificar	o
ESU	OT.	Cavalli-Corn	de	milho:	aplicado	às	obrigações	da	cabeça,	abandona	£	e	como	fino	nos	assentamentos	dos	dois	Orish.	É	uma	captura	positiva	de	fluido,	a	flor.	È	tic	febres.	É	decisivo	no	tratamento	de	doenças	eruptivas:	sarampo,	varicela	e	escarletina.	A	medicina	popular	indica	as	folhas	para	bater	e	tosse.	Usado	da	mesma	forma	na	abertura
de	Ori.	Herb	de	Santa	Luzia:	amplamente	utilizado	nas	obrigações	de	cabeças,	ebories,	lavagem,	produção	santa	e	circulação	de	zumbis.	Usado	em	casas	de	banho,	também	é	emoliente.	Lavanda:	usado	em	todas	as	obrigações	de	cabeça.	Está	a	fortalecer	a	aura	e	a	comida	da	cabeça.	Na	medicina	popular	aplica-se	aos	afetos	do	dispositivo	respiratório
na	forma	de	xarope.	Coriander:	muito	aplicado	como	fertilizante	ou	curativo	nos	alimentos	de	Orixã,	especialmente	em	carne	e	peixe.	O	chá.	As	pessoas	dizem-lhe	na	cozinha	para	despejar	os	males	da	empregada	e	molhar	os	olhos	no	caso	de	conjuntivite.	As	peles	concernem	o	esu;	Eles	são	aplicados	a	banhos	de	drenagem	fortes,	a	fim	de	destruir
fluidos	negativos.	Rosal	Rose	Rose:	usado	em	qualquer	obrigação	de	caso	e	Abã	dos	filhos	de	Orixan	de	dinheiro.	Suas	influências	malignas	da	flor	dispersa	e	neutraliza	a	emissão	de	ondas	negativas.	Recomenda-se	para	o	fim	da	esterilidade.	Gitã3	›	“Carrapet:	seu	uso	é	limitado	ao	uso	e	ao	ritual	do	litan.	Nutmecated:	seu	uso	ritual	é	limitado	ao	uso
de	p3	que,	difundido	no	ambiente,	exerce	atividades	para	melhorar	as	condições	financeiras.	Camarã'-Cambarão:	usado	em	qualquer	obrigação	importante,	em	Abã	e	nas	batalhas	de	purificação.	É	emoliente,	fornecendo	o	buraco	para	o	cancro	da	gengiva.	A	medicina	caseira	indica	o	seu	uso	tâpico	no	combate	hemordating.	A	arte	da	cura	usada	pelo
povo	indica	a	cozinha	das	folhas	nos	banhos	aromáticos	e	o	cuidado	do	reumatismo.	É	usado	para	socar	as	folhas	e	colocá-las	nos	tumores.	Deixar	as	casas.	Retorno	ipãa-giallo:	aplicado	apenas	a	ambientes	de	fumaça.	Pessoascomo	a	regeneração	orgânica	e	toner	do	organismo.	Melograno:	Usado	nos	tanques	de	limpeza	de	crianças	do	oryxá	de	ventos.
Goiaba	–	Goiabeira:	É	usado	em	quaisquer	deveres	de	cabeça,	abô	e	nos	banhos	de	purificação	dos	filhos	de	Oxassi.	Usado	em	medicina	popular	como:	laxante,	fazendo	limpeza	geral	no	estômago	e	no	intestino,	sem	causar	danos;	é	grandes	lutadores;	verme	poderoso	e	energia	tonificada.	Bateria	amarela:	É	usado	apenas	num	spa.	As	folhas	atuam
como	um	tônico	que	luta	contra	a	catarroba	brônquica	e	pulmonar.	Mil	em	Rama:	Ele	não	tem	uso	ritual.	As	pessoas	indicam	esta	erva	para	os	rins.	Esta	planta	tem	o	grande	valor	de	quebrar	charme	e	em	algumas	ocasiões	substitui	o	sacrifício	de	Exu.	Limão-bravo:	Tem	um	trabalho	nas	obrigações	de	oração	e	abô	e,	novamente,	nos	tanques	de
limpeza	de	crianças	de	oryxá.	Cipolla:	É	usado	apenas	em	choques	domésticos,	usando	frutas,	cebola.	Cavalo:	No	uso	ritualístico	esta	grama	é	usado	em	banhos	de	pescoço	fortes	para	baixo,	em	tempo	aberto.	As	pessoas	indicam	na	cura	da	umidade	dos	olhos.	Red	Mang:	Apenas	folhas	são	usadas	em	um	banho	de	cuidado.	Também	é	emocionante.	Na
medicina	doméstica,	é	usado	para	erradicar	inflamações	da	boca	e	garganta.	A	cozinha	de	suas	folhas	é	usada	contra	doenças	oculares	e	para	desenvolver	o	preconceito.	É	usado,	da	mesma	forma,	para	tomar	as	mãos	de	Zombie.	As	casas	de	banho	debelecem	o	reumatismo	e	reduzem	o	inchaço.	Usado	como	adstringente	na	medicina	doméstica,
apressou	o	cuidado	de	feridas	e	úlceras,	e	resolve	os	casos	de	inflamação	do	aparelho	genital.	Seus	frutos	são	comestíveis	e	deles	é	preparado	uma	gelatina	eficaz	contra	picadas	de	cobra	e	insetos	venenosos.	ervas	Nanã	Agapanto:	É	uma	planta	pertencente	a	Oxalá,	Nanã	e	Obaluayê.	Indicado	em	doenças	do	peito,	hemorragias	pulmonares	e
hemoptise.	Neste	sentido,	éMisturado	com	girassol	e	mil-humano.	A	farmácia	popular	indica	a	qual	em	caso	de	febre	e	também	para	libertar	o	farelo.	Saint-Herbbar:	Estes	são	empregados	nas	obrigações	da	cabeça	e	nos	banheiros	de	alta.	Sem	uso	em	medicina	comercial.	A	medicina	popular	chamou	grandes	elogios	a	esta	grama,	pois	é	excelente	e
emocionante	e	anti	-shies.	Herr-joã:	Usado	nas	obrigações	da	cabeça	e	nos	banheiros	de	exaustão.	Track	e	seco,	seu	lençol	impede	um	raio	e	corresponde	a	dias	tempestuosos	usando	o	fumante.	As	pessoas	têm	o	excelente	estimulante	do	fã.	MENU1	MENU2	MENU3	MENU3	MENU444	MENU	MENU5	MENU5	MENU6	Erbe	Sacche	delle	Erbe	Orix	£	O
de	Almand	Exu:	Seus	ramos	são	usados	onde	o	homem	realiza	suas	atividades	lucrativas.	Flamboiant:	não	é	usado	nas	obrigações	da	cabeça,	usado	apenas	em	algumas	casas,	nos	banheiros	de	purificação	dos	filhos	do	Orisand.	Rosemary	em	campo:	seu	uso	é	limitado	aos	banheiros	de	limpeza.	Muito	prestigiado	na	boca	e	no	medidor,	na	inflamação	da
boca	e	da	garganta.	Malmememe-Miã:	aplicado	a	qualquer	obrigação	ou,	no	abandono	e	nos	banheiros	de	limpeza	de	crianças	que	são	coletadas	para	a	criação	do	santo.	Pascoli:	Seus	galhos	são	amplamente	utilizados	na	limpeza,	descarregamento,	banhos	pessoais	e	domésticos.	O	medicamento	caseiro	indica	esta	grama	como	um	regulador	de	gases
intestinais	digestivos	e	eliminando.	As	pessoas	indicam	como	um	pacificador	nervoso,	proporcionando	um	sono	tranquilo.	Este	banheiro	destrói	as	larvas	astrais	e	remove	influências	perniciosas.	É	indicado	pela	medicina	em	casa	como	um	excelente	remédio	em	doenças	oculares,	usando	o	cozimento	da	planta	para	bani	-las.	Medicina	caseira	afirma
que	a	culinária	de	suas	folhas	pressa	a	cura	de	feridas	rebeldes.	É	amplamente	utilizado	nos	efeitos	respiratórios,	elimina	a	fleuma	do	farelo.	Remova	antes	do	amanhecer	Aplique	nos	olhos.	É	feita	uma	excelente	mudança	em	pó	que	fornece	a	solução	de	problemas.	Indispensável	no	Abhe	e	nos	banheiros	de	limpeza	de	crianças	para	o	tipo.	É	OADA
como	uma	absorção	na	medicina	doméstica,	a	cura	apressada	de	feridas	e	úlceras	e	resolve	casos	de	inflamação	do	sistema	genital.	Na	medicina	doméstica,	é	usado	como	um	anti	-terminal	e	para	combater	as	febres	malignas,	na	íntegra.	A	medicina	doméstica	indica	a	polpa	de	frutas	para	resolver	tumores	e	cozinhar	as	folhas	no	tratamento	do
reumatismo.	As	pessoas	indicam	suas	folhas	e	peelings	nos	banheiros	da	sessão	para	erradicar	a	fadiga	das	pernas.	usado	como	hemostático.	É	usado	na	medicina	popular	como	lutador	de	dissidentes,	gás	e	eliminador	febugue.	Popular,	esta	grama	é	conhecida	como	o	coração	de	Jesus.	Mãe	boa:	Seu	OO	é	limitado	apenas	aos	banheiros	de	limpeza.
Agriã	o-to-PARR'PRE	"Jambuainu:	por	favor	nos	deveres	da	cabeça	e	Abyn,	pela	purificação	de	crianças;	Como	um	machado	nos	assentamentos	da	deusa	da	água	doce.	Na	medicina	doméstica,	é	aplicado	como	uma	grande	chupeta	do	sistema	nervoso	e	também	contra	bronquite.	Indispensável	na	característica	de	Santo	e	Abepes	dos	Filhos	da	Erixata.
Muito	perto	do	porta	-malas,	as	obrigações	para	a	EXU.	O	manjerioba	está	em	risco:	usado	em	banheiros	fortes,	em	aterros,	na	limpeza	pessoal	e	doméstica	e	em	choques	pessoais,	sempre	do	pescoço	para	baixo.	Em	seu	popular	oo,	ele	possui	o	mesmo	valor	que	o	maldioteu.	Na	medicina	doméstica,	a	cebola	de	mangue	esmagada	cura	feridas	rebeldes.
AUSE-PEIXE:	OADA	na	limpeza	e	em	Ebergin	filhos	dos	filhos	da	ferrovia.	Por	esse	motivo,	fornece	melhores	condições	medievais,	destruindo	fluidos	e	eguns	negativos.	Nos	rituais,	é	usado	cozido	e	usado	em	smoothies,	com	excelentes	resultados.	Tubo	flexível:	é	aplicado	em	banheiros	fortes	e	nas	obrigações	da	ORI,	misturadas	com	cortiça,	pigno
roxo,	anacardi	e	do	pescoÃ§Âo	para	baixo.	Quixambeira:	ÃÂ	aplicada	em	banhos	de	descarrego	e	limpeza	para	a	destruiÃ§ÂÃ£Âo	de	eguns	e	ao	pÃ©Â	desta	planta	sÃ£Âo	arriadas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	a	Exu	e	a	Egun.	ÃÂ	fortificante	e	combate	febres	interminentes,	e	ainda	tem	fama	de	afrodisÃÂaco.	A	medicina	popular	a	consagrou	como	um	grande
remÃ©Âdio,	por	ser	de	grande	eficÃ¡Âcia	contra	o	vÃÂcio	da	bebida.	A	medicina	do	povo	indica	o	suco	dessa	planta,	em	uso	externo,	contra	a	sarna	e	para	pÃ´Âr	fim	aos	piolhos.	Tem	grande	prestÃÂgio	na	medicina	popular	como	adstringente.	ÃÂ	tÃ´Ânico	febril	rebeldes.	Folha	da	Fortuna:	ÃÂ	empregada	em	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,
em	banhos	de	limpeza	ou	descarrego	e	nos	abÃ´Âs	de	quaisquer	filhos-de-santo.	Malva-do-campo	¢ÃÂÂ	Malvarisco:	Seu	uso	se	restringe	aos	banhos	descarrego	e	limpeza.	TambÃ©Âm	cura	leucorrÃ©Âia	em	lavagens	vaginais.	Pau	D¢ÃÂÂalho:	Os	galhos	dessa	erva	sÃ£Âo	utilizados	nos	sacudimentos	domiciliares	e	em	banhos	fortes,	feitos	nas
encruzilhadas,	misturadas	com	aroeira,	pinhÃ£Âo	branco	ou	roxo.	NÃ£Âo	conhecemos	seu	uso	ritualÃÂstico.	Dormideira	sensitiva:	NÃ£Âo	conhecemos	seu	uso	ritualÃÂstico.	O	povo	indica	esta	espÃ©Âcie	como	um	energÃ©Âtico	adstringente.	Jaborandi:	De	grande	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	nas	vÃ¡Ârias	obrigaÃ§ÂÃµÂes.	Camomila	Marcela:	Sua	aplicaÃ§ÂÃ£Âo
Ã©Â	restrita	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	ritualÃÂsticas.	Para	a	medicina	popular	esta	erva	resolve	males	do	estÃ´Âmago,	tumores	e	abscessos.	O	resultado	Ã©Â	positivo.	A	medicina	caseira	indica	esta	erva	para	combater	ÃºÂlceras	e	resolver	tumores.	A	medicina	caseira	aplica	o	cozimento	das	cascas	no	tratamento	das	ÃºÂlceras,	o	caldo	dos	frutos	Ã©Â
combatente	de	hidropsia.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Ervas	de	Logun	EdÃ©Â	Logun	EdÃ©Â,	em	sua	passagem	pela	Terra,	se	apropriou	das	ervas	de	seus	pais	para	por	fim	aos	males	terrenos;	curou	muitas	pessoas	e	ainda	cura	atÃ©Â	os	dias	de	hoje	aqueles	que	nele	depositam	sua	fÃ©Â.	ÃÂ	empregada	tambÃ©Âm	em
banhos	fortes	nas	obsediadas.	NÃ£Âo	possui	uso	popular.	Ela	Ã©Â	tambÃ©Âm	usada	como	amuleto	para	proteger	do	mau-olhado.	A	medicina	caseira	usa	seu	chÃ¡Â	em	cozimento,	para	emagrecer.	Apenas	Ã©Â	usada	nos	banhos	de	limpeza	dos	filhos	do	orixÃ¡Â	da	varÃÂola.	No	abÃ´Â	tambÃ©Âm	Ã©Â	usada,	o	filho	dorme	com	a	cabeÃ§Âa	coberta.
Pertence	aos	orixÃ¡Âs	XangÃ´Â	e	YansÃ£Â,	porÃ©Âm	hÃ¡Â,	ainda,	um	outro	tipo	branco	que	pertence	a	OxalÃ¡Â.	O	mesmo	pÃ³Â,	de	mistura	com	Ã¡Âgua	e	aÃ§ÂÃºÂcar	extermina	a	disenteria.	PinhÃ£Âo	Coral:	Erva	integrante	nos	banhos	fortes	e	usadas	nos	de	limpeza	e	descarrego	e	nos	ebÃ³Â	de	defesa.	IngÃ¡Â-bravo:	¢ÃÂÂNÃ£Âo	conhecemos
aplicaÃ§ÂÃ£Âo	ritualÃÂstica.	ÃÂ	tambÃ©Âm	usado	como	defumador.	Erva	de	Passarinho:	ÃÂ	muito	aplicada	principalmente	no	abÃ´Â	do	orixÃ¡Â,	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	renovadas	anualmente	e	nos	abÃ´Â	de	babalossaim.	Quaresma	¢ÃÂÂ	Quaresmeira:	Esta	arboreta	tem	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	em	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	nos
banhos	de	limpeza	e	purificaÃ§ÂÃ£Âo	dos	filhos	da	deusa	das	chuvas.	O	povo	a	utiliza	para	curar	feridas.	A	medicina	caseira	a	indica	como	combatente	ao	mau-hÃ¡Âlito.	Na	medicina	caseira,	ela	Ã©Â	utilizada	nas	afecÃ§ÂÃµÂes	renais	e	nas	diarrÃ©Âias.	A	medicina	caseira	indica	esta	erva	como	eficaz	depurativo	do	sangue.	Muito	eficaz	nas
perturbaÃ§ÂÃµÂes	da	digestÃ£Âo,	usando-se	o	chÃ¡Â.	SÃ£Âo	usadas	folhas	e	caule,	em	chÃ¡Â.	Malva	do	Campo:	Seu	uso	se	restringe	aos	banhos	descarrego	e	limpeza.	ÃÂ	tambÃ©Âm	utilizada	em	defumaÃ§ÂÃµÂes.	Musgo-da-pedreira:	Tem	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	nos	banhos	de	descarrego	e	nas	defumaÃ§ÂÃµÂes	pessoais,	que	sÃ£Âo	feitas	apÃ³Âs	o	banho.
Utiliza-se	o	chÃ¡Â	em	cozimento.	Narciso	dos	Jardins:	Entra	nos	trabalhos	em	razÃ£Âo	de	ser	suporte	para	o	fetiche	de	Ossaim,	para	o	assentamento.	O	povo	a	indica	como	excelente	diurÃ©Âtico,	em	chÃ¡Â.	LÃ¡Âgrima	de	Nossa	Senhora:	ÃÂ	usada	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	nos	banhos	de	descarrego	ou	limpeza.	Do	pendÃ£Âo
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£ÃbA	ilgen	,ihgilbbo	IRO	ni	otageipmi	:tniM	.eggel	id	ongel	nu	¨Ã	©Ãhcrep	,airemangelaf	allen	otazzilitu	etnemaipma	:solegnA-milegnA	.etihcnorb	e	para	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa	beberem	uma	dose	de	suco	pela	manhÃ£Â.	Chamana-nove-horas	¢ÃÂÂ	Manjericona:	Usada	em	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	nos	banhos	de
purificaÃ§ÂÃ£Âo	dos	filhos	de	Oxum.	Seu	uso	popular	Ã©Â	contra	os	males	dos	rins,	areias	e	ardores.	CunanÃ£Â:	Seu	uso	restringe-se	aos	banhos	de	descarrego	e	limpeza.	O	povo	a	indica	no	combate	a	ÃºÂlceras	e	cancros,	usando	o	chÃ¡Â	das	cascas.	O	povo	costuma	dizer	que	Ã©Â	tambÃ©Âm	ingrediente	no	amalÃ¡Â	de	XangÃ´Â.	O	banho	emprega-
se	do	pescoÃ§Âo	para	baixo.	Cinco	Folhas:	Aplicada	em	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	nos	banhos	de	descarrego.	Caapeba-pariparoba:	Muito	usada	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa	e	nos	abÃ´Â	para	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	dos	filhos	recolhidos.	Cabeluda-bacuica	:	Tem	aplicaÃ§ÂÃµÂes	em	vÃ¡Ârios	atos	ritualÃÂsticos,	tais	como
ebori,	simples	ou	completo,	e	Ã©Â	parte	dos	abÃ´Â.	A	medicina	caseira	usa	os	pendÃµÂes	florais,	contra	as	tosses	e	bronquites,	aplicando	o	chÃ¡Â.	A	medicina	popular	indica	esta	erva	como	tÃ´Ânico	fortificante	do	coraÃ§ÂÃ£Âo.	O	chÃ¡Â	das	flores	Ã©Â	tÃ´Ânico	e	estimulante,	combate	as	dispepsias	e	estimula	o	apetite.	desta	erva	Ã©Â	usado	o
sumo,	simples	ou	misturado	com	leite.	Alecrim	de	Tabuleiro:	Erva	empregada	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes,	nos	abÃ´Â	e	Ã©Â	um	maravilhoso	afugentador	de	larvas	astrais,	razÃ£Âo	pela	qual	deve-se	usÃ¡Â-lo	nos	defumadores,	quer	das	casas	de	culto.	Seu	chÃ¡Â	tambÃ©Âm	Ã©Â	de	grande	eficÃ¡Âcia	para	banhar	o	rosto	e	dar	fim	Ã	Âs	manchas	e	panos
branco.	Para	isso	utilize-o	sob	a	forma	de	chÃ¡Â.	O	povo	a	utiliza	em	disenterias.	Essa	dose	nÃ£Âo	deve	ser	aumentada,	de	modo	algum,	pois	em	grande	quantidade	prejudica.	A	medicina	caseira	o	indica	como	diurÃ©Âtico	e	de	grande	eficÃ¡Âcia	nos	males	da	bexiga.	ÃÂ	usada	nos	ebÃ³Â	de	defesa.	ÃÂ	perfeita	curadora	de	coceiras	rebeldes	e	tiro
acertado	nos	catarros	pulmonares,	asma	e	tosse	nervosa,	rebelde.	Na	medicina	caseira	esta	erva	Ã©Â	utilizada	para	exterminar	abscessos,	tumores,	socando-se	bem	as	e	colocá-los	em	tumorização.	A	medicina	doméstica	usa	a	goiabeira	como	adstringente.	As	mulheres	grávidas	não	devem	usá-lo.	Os	frutos	de	infusão	também	fornecem	um	licor
saboroso,	também	luta	contra	a	dispepsia.	É	de	grande	utilidade	para	limpar	o	chão	onde	os	pontos	Exu	e	os	sites	de	transporte	pertenciam	ao	deus	da	liberdade	foram	desfeitos.	Azedinha	-	Treco-Azedo	–	Três	corações:	É	comumente	conhecido	como	três	corações,	sem	função	ritualística,	é	usado	apenas	na	medicina	popular	como:	lutador	de
disenteria,	eliminação	de	gás	e	febrifuga.	Ele	também	apresentou	resultados	positivos	no	tratamento	de	diabetes	e	emagrecimento.	A	dose	a	ser	usada	é	uma	xícara	de	café	quando	dormir.	Tem	grande	prestígio	em	desfumações,	em	frente	à	anulação	de	eguns	e	à	destruição	de	larvas	astral.	Incense-di-cabobina	–	tampa	de	limão:	Usado	nas
defumações	dos	ambientes	e	nos	banhos	de	drenagem.	Na	medicina	doméstica	é	usado	para	combater	a	doença	renal	com	bastante	sucesso.	Cipolla:	No	ritual,	a	cebola	é	usada	nos	batidos	da	casa.	Na	medicina	doméstica	é	usado	para	tratar	doenças	da	pele:	sarna	(cracks),	eczema	e	furúnculos.	Guabiraba	anis:	Aplicado	em	todas	as	obrigações	da
cabeça,	o	abô	de	uso	geral	e	nos	banhos	de	purificação	e	limpeza	de	crianças	de	orixás.	Araca-da-praia:	planta	arboreal	pertencente	a	Yemanjá	e	Oxóssi.	Em	uso	popular	cura	sangramento,	usando	cozinha.	A	medicina	popular	dá-lhe	muito	prestígio	como	diurético	e	eficaz	em	males	da	bexiga.	É	uma	erva	que	tem	efeitos	extraordinários	sobre	as	várias
obrigações	do	ritual,	que	possui	grande	eficácia	em	choques	pessoais	e	baseados	em	casa	e	abô	como	um	hand-off	no	caso	de	um	pai	e	mãe	de	um	santo	vivo,	que	cerca	as	pernas	da	pessoa	com	folhas	de	piperegum	ou	relacionados	com	o	tornozelo;	Então,	a	cerimônia	começou.	Banheiros	longo	favorEle	sofre	de	reumatismo.	Na	medicina	doméstica,	é
adequado	para	palpitações	cardíacas,	para	melhorar	o	dispositivo	genital	das	mulheres	e	as	doenças	do	trato	urinário.	Usado	como	xarope,	acaba	com	a	tosse	e	a	bronquite,	é	uma	espera	de	ação	leve.	Cabeça	de	polegar:	No	ritual,	o	rama	é	usado	na	limpeza	de	banheiros	e	na	lâmpada	nos	banheiros,	forte	de	desprezo.	É	usado	no	manso.	As	pessoas
argumentam	que	decorre	e	folhas,	na	cozinha	ou	para	lutar	contra	asma,	melhoram	o	funcionamento	dos	rins	e	o	benefício	em	caso	de	reumatismo.	Cravo-da	Índia-Cravo-Dece:	Ele	entra	em	qualquer	obrigação	e	Abeè.	Também	usado	em	smoothies.	Campo	de	vela:	vegetais	usados	em	todas	as	principais	obrigações:	Eberori,	simples	ou	completo.	A	flor
também	é	usada	como	ornamento	e	dá	um	presente	na	vibração	do	CIé	que	você	deseja.	Mastruzzo:	Não	possui	aplicação	em	nenhuma	cerimônia	ritualística.	A	limpeza	que	executa	e	poderosa	destruidor	de	líquidos	negativos	é	positiva.	As	pessoas	usam	esta	grama	como	aromatizantes	e	emocionantes.	Beldroega:	Usado	na	purificação	de	pedras	exu.
Sabuguiro:	ele	não	tem	uso	ritual.	As	pessoas	indicam	isso	como	um	poderoso	diurético	e	altamente	eficaz	na	luta	contra	a	sífilis,	usando	o	chá.	As	pessoas	lhe	dão	muito	prestígio	como	emocionante	e	para	que	as	mulheres	aumentem	a	secreção	de	leite.	Na	medicina	doméstica,	seus	frutos	são	comestíveis,	mas	em	grandes	quantidades,	causam
diarréia	no	sangue.	Assoim	Herbs	Peanuts:	Ossim	gosta	muito	e	adora	saborear	assados,	sem	conchas.	Fornece	proteção	de	amigos	espirituais.	Ele	tem	um	emprego	em	suas	obrigações	na	cabeça	e	nos	inclina,	mesmo	que	mereça	ser	salvo	diante	de	sua	delicadeza	por	ornamento.	Bamboo:	É	um	fumante	poderoso	contra	Kumbas.	MANJERONA:	Ele
entra	em	todas	as	obrigações	da	ORI,	nos	tanques	de	limpeza	ou	descarrilamento	e	abhé.	Entra	nas	obrigações	alusivas	de	cabeça	Orixã.	O	suco	disso	isso	Puri	ou	misturado	com	leite,	suaviza	as	consequências	do	tombol	e	das	quedas.	Arnica-Montana:	Tem	pouca	aplicação	para	Umbanda	e	Candombl.	A	medicina	doméstica	indica	no	tratamento	de
doenças	hepáticas,	trazendo	suas	folhas	de	cozinha	com	a	adição	de	raízes.	As	pessoas	usam	suas	folhas	encharcadas	para	apressar	a	cura	das	feridas,	colocando	-as.	Na	medicina	doméstica,	suas	folhas	são	usadas	em	oftalmmas	crônicos,	enquanto	as	raízes	e	tambores	são	usados	contra	a	inflamação	da	bexiga.	Dragão	-	o	sangue	de	Dragon:	abrange
as	aplicações	na	cabeça,	abno	geral	e	banheiros	de	purificação.	Aplicado	em	banheiros	locais	de	lavagem	e	semi	-pulveiras	para	combater	machos	ou	doenças	do	sistema	genital	feminino.	Velame	verdadeiro:	possui	aplicação	completa	em	qualquer	peça	de	roupa	e	obrigações.	Uriga	vermelha:	participe	de	quase	todos	os	preparativos	do	ritual,
entrando	nos	banheiros	fortes,	descarregando	e	limpando.	CYPRESS:	Aplicado	nas	ligações	da	cabeça	e	na	purificação	e	descarregamento	de	banheiros.	A	ponta	das	dicas	é	muito	útil.	Linda	maravilha:	Usado	nas	obrigações	Orian	relacionadas	a	Oyãcing	Ebori,	a	lavagem	da	conta	e	o	sagrado	feminino.	O	ramo	de	Tajuja	é	usado	para	contornar	o	EBO
de	defesa.	É	usado	na	cabeça	e	obrigações	e	banhos	de	raiva.	No	uso	doméstico,	suas	folhas	atuam	como	emoliente.	AUSES-PEIXE:	Usado	nos	banhos	de	limpeza	e	ebergin.	Debeliza	hipocondria,	dor	e	é	energia	afrodisíaca.	A	Medicina	Popular	o	usa	contra	os	males	do	fígado,	beneficiando	-se	do	dispositivo	renal.	Coco	de	Dend:	É	conhecido	entre	os
iorubá	como	Adin.	É	também	de	grande	eficácia	nas	lavagens	genitais.	Digite	as	obrigações	mais	variadas	do	ritual,	sendo	usadas	para	essas	folhas	e	cascas.	Calistemo	phynic:	é	uma	extraordinária	Mirthacea	que	entra	em	todas	as	obrigações	da	cabeça,	Eberi,	Santa	Feitura,	lavando	contas,	tira	de	zumbi	ou	puxando	a	mão	da	cabeça.	Também	é
usado	após	os	fumos	pessoais	feitos	após	o	banheiro.	Cipocravo:	Não	possui	uso	ritual.	Muito	usado	na	magia	do	amor.	A	medicina	popular	o	aplica	como	corretiva	de	excesso	de	excitação	sexual,	diminuindo	os	aperitivos	sexuais.	Seu	pneu	também	é	de	grande	eficácia	para	molhar	o	rosto	e	acabar	com	as	manchas	e	tecidos.	Onion-Cencé	M:	Esta
cebola	é	da	EXU	e,	em	rituais,	sua	lâmpada	é	usada	para	choques	domésticos.	É	um	ótimo	abertura	(desdobrador	do	apetite).	A	medicina	doméstica	indica	no	sentido	de	pôr	um	fim	aos	males	dos	olhos	conjuntivos.	Angeé	Lica:	Tem	uma	ocupação	ritual	muito	reduzida.	A	medicina	doméstica	o	aplica	em	vários	casos:	para	resfriados,	tosse,	bronquite,
mesmo	em	distúrbios	de	digestão,	facilitando	o	trabalho	do	estômago.	Angico-From-Folha-Fi-Cambuã:	ele	só	tem	a	aplicação	na	medicina	doméstica	a	concha	ou	frutas	ou	frutas	no	porto	ou	otin	(Cachaã§a),	atua	como	um	estimulador	do	apetite.	As	mulheres	o	empregam	em	banhos	de	semi-pulite,	sentadas	e	em	lavagens	vaginais	para	acabar	com	a
leucorréia.	A	medicina	popular	ou	o	domicílio	afirma	que	a	raiz	e	as	folhas	são	tonificadas,	anti-feitas	e	absorventes.	Prisão	e	seca,	evita	raios	e	conchas	em	dias	tempestuosos,	usando	o	fumante.	Pation	branco:	aplicado	em	banheiros	fortes	misturados	com	cortiça.	COLGNE:	Ele	perguntou	a	todas	as	obrigações	da	cabeça.	Ele	luta	contra	Annúria,
inflamação	da	uretra	e	leucorréia.	Hornet-da-Hort-Hortelã	verde:	amplamente	utilizado	na	cozinha	sagrada.	Cabelos	de	milho:	apenas	o	pé	do	milho	pertence	a	Oxã³ssi;	As	pontas	do	milho	em	casa	fornecem	calças	-calças	pungentes.	Outras	espécies	são	usadas	em	casa	ou	smoothies	de	trabalho.	Frutas-confiscação:	tem	aplicação	nas	obrigações	da
cabeça,	nos	tanques	de	escape	e	abhé.	Fedegoso:	misturado	com	outras	ervas	A	EXU,	Fedegosos,	se	apresenta	em	casa.	Avenca:	Delicado	vegetal	e	Mimosimo.	Mediciosamente,	eles	combatem	a	tosse	rebelde	e	aliviam	a	bronquite	aguda	usando	xarope.	Sua	semente,	sem	a	polpa,	fornece	um	lEleter	branco	e	saudável	e	serve	para	substituir	a
manteiga.	Popularmente,	atenua	os	males	do	dispositivo	de	respiração	que	recomendam	o	uso	de	folhas	e	galhos	de	cozinha.	Aloe:	amplamente	utilizado	em	rituais	de	banda,	mais	especificamente	em	fumaça	pessoal.	Excelente	ouro	aban,	tonificação	da	aura.	Galo	Crest	âa	â	€	œPluma-de-Prince	PE:	Isso	não	é	útil	nas	obrigações	do	ritual.	A	medicina
popular	indica	patchuli	como	posse	de	um	ingrediente	ativo	que	é	inseticida.	É	poderoso	na	limpeza	e	descarregamento	do	banheiro	e	também	em	uma	casa	trêmula,	usando	os	galhos.	Esta	fumaça	pretende	iniciar	males.	É	usado	da	seguinte	forma:	a	cebola	é	cortada	em	pedaços	arborizados	e,	sob	os	cistos	da	ESU,	se	espalha	nos	cantos	dos	cistos	e
sob	a	mãe;	Então	cante	o	canto	e	a	remessa	de	Ogum	para	Exu.	O	medicamento	caseiro	indica	as	folhas	das	folhas,	uma	vez	que	tem	uma	bola	e	um	efeito	fortificante.	Na	renovação,	esta	planta	é	a	dupla.	As	pessoas	o	usam	para	tosse	de	colisão	e	fleuma	Bron;	Também	é	usado	contra	gases	intestinais.	A	recusa	da	Medicina	Caseira	Tonxic	pode	ser
perfeitamente	usada	externamente	nos	banheiros.	Estado:	Babbalorixans	o	usa	nas	obrigações	da	cabeça;	No	caso	dos	filhos	da	tempestade,	ele	é	usado	na	cova.	Quitoco:	usado	em	banheiros	de	escape	ou	limpeza.	Alfavaca-roxa:	Usado	em	todas	as	obrigações	da	cabeça	e	nos	filhos	dos	filhos	desta	Orixi.	Moeda:	Aplicada	a	todas	as	obrigações	da
cabeça	e	nos	abãs	dos	filhos	da	erixue	£	Da	Caã	£	§a.	As	pessoas	aplicam	a	cozinha	de	folhas	para	tratar	feridas	rebeldes	e	banheiros	para	tratar	o	reumatismo.	ied	onu	a	mugerepip	anicidem	itnup	emoH	.eibmoz	id	onam	al	erednerp	a	evres	otnauq	ni	,uteK	s©ÃlbmodnaC	allen	osoigitserp	otlom	oilgoF	.ehcitsemod	e	ilanosrep	etoucs	,otnemitlams
,aizilup	id	ingab	ni	otazzilitU	:aren	ebrE	.ingab	ien	odnasu	,ebmag	ella	irolod	eranimrets	id	olos	acidni	it	acitsemod	anicidem	aL	.icsep	i	erediccu	rep	atasu	¨Ã	asac	atseuQ	.ociracs	id	ingab	ien	¨Ã	acigrutil	enoizacilppa	acinu'L	:irip-iriP	.ebmag	elled	inoizalocitra	ella	oilgem	onocsinrof	abre	atseuq	noc	idlac	ilides	id	ingaB	.icifeneb	idiulf	aritta	,adarts	al
aicsal	is	odnauq	inam	ellen	e	aiccarb	ellen	atazzilitu	,erevlop	atseuQ	.opmet	ossets	olla	¨Ãt	e	iggaval	id	amrof	ottos	)otnemirroc(	aierrocuel	alled	otnemattart	len	elibacilppa	e	ocnaib	ovitassal	emoc	²Ãrcasnoc	ol	olopop	lI	.elautir	osu	nu	ah	noN	:ainodileC	eroiggaM	.oiccertni	e	ataiabba	'e	anicuc	aL	.elautir	osu	nu	ah	noN	:o£ÃciP	aiggaipS	.ingab	ni
itacidni	ehcna	onoS	.acitsilautir	enoiznuf	aznes	,irouc	ert	emoc	otuicsonoc	etnemenumoc	Ã	:irouc	erT	â	odeza-overT	â	ahnidezA	.eralopop	anicidem	ni	osu	iccorppa	,otasU	.imsitamuer	lebed	e	illebir	etiref	el	erattart	rep	ettoc	onos	eilgof	orol	el	,eralopop	osu	nI	.asefid	id	obe'l	erirpoc	rep	itasu	onos	imar	iout	I	.ociteruid	otteffe	nu	¨Ã	otseuQ	.erteip	elled
inoizacifirup	ellen	e	ozzerpsid	id	itrof	ingab	ien	,etoucs	ellen	,atset	alled	irevod	ien	enoizacilppa	ah	e	uxE	a	eneitrappa	atnaip	atseuq	sorierret	©ÃlbmodnaC	alleN	:arieorA	.etnegnirtsda	emoc	,ozzac	li	,atnaip	al	attut	e	,arutnit	emoc	occus	li	otasu	eneiV	.ehcitamora	ehcsav	ellen	omittO	.ilaner	inoizidnoc	el	eriraug	id	enif	la	aruttoc	id	atnaip	atseuq	acidni
etneg	aL	.¡Ãxiro'lled	enoizacifirup	e	aizilup	id	ingab	ien	otasu	etnemaipma	Ã	.ilibom	i	ottos	e	ilogna	ilgen	,asac	al	osrevartta	alrednoffid	,uxE	id	ologna'l	ecov	atla	da	odnatnac	,e	inibmab	i	izzep	a	allopic	al	erailgaT	.orref	id	¡Ãxiro'lled	inibmab	ied	aizilup	id	ehcsav	ellen	e	atset	id	ihgilbbo	ilgen	,´Ãba'llen	etacilppa	onos	eilgof	eL	remÃ©Âdios	para	debelar
o	reumatismo,	devendo	ser	usado	em	banhos	ou	compressas.	O	chÃ¡Â	de	suas	folhas	debela	males	dos	rins.	Para	a	medicina	caseira	ele	Ã©Â	um	poderoso	adstringente.	Ervas	de	OxÃ³Âssi	AcÃ¡Âcia-jurema:	Usada	em	banhos	de	limpeza,	principalmente	dos	filhos	de	OxÃ³Âssi.	TaquaruÃ§Âu	¢ÃÂÂ	Bambu-amarelo	¢ÃÂÂ	Bambu-dourado:	Os	galhos	finos,
com	folhas,	servem	para	realizar	sacudimentos	pessoais	ou	domiciliares.	Na	medicina	caseira	ela	Ã©Â	indicada	para	menstruaÃ§ÂÃµÂes	difÃÂceis.	ÃÂ	aconselhado	nÃ£Âo	usar	constantemente	esta	erva,	pois	o	uso	constante	acelera	as	contraÃ§ÂÃµÂes	do	coraÃ§ÂÃ£Âo.	Aplicam-se	no	tratamento	do	reumatismo.	Com	flores	e	sementes	desta	planta
Ã©Â	feito	um	pÃ³Â,	o	qual	Ã©Â	aplicado	sobre	as	pessoas	e	em	locais;	Ã©Â	denominado	¢ÃÂÂo	pÃ³Â	que	faz	bem¢ÃÂÂ.	Em	banhos	quentes	e	demorados,	de	igual	sorte	tambÃ©Âm	cura	hemorrÃ³Âidas.	A	medicina	caseira	indica-o	nas	febres	e	para	suavizar	dores.	Pitangatuba:	Usado	em	quaisquer	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	ori,	ebori,	lavagem	de	contas	e
dar	de	comer	Ã	Â	cabeÃ§Âa.	Tanchagem:	Participa	de	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	nos	banhos	de	purificaÃ§ÂÃ£Âo	de	filhos	recolhidos	ao	ariaxÃ©Â.	Fava-pichuri:	No	ritual	da	Umbanda	e	do	CandomblÃ©Â,	usa-se	a	fava	reduzida	a	pÃ³Â,	o	defumaÃ§ÂÃµÂes	que	trazem	bons	fluidos	e	afugenta	Eguns.	O	povo	lhe	dÃ¡Â	grande
prestÃÂgio	ao	linfantismo,	por	meio	de	banhos.	Vassourinha-de-botÃ£Âo:	Muito	usado	nos	sacudimentos	pessoais.	Popularmente	Ã©Â	conhecido	como	eficiente	debelador	de	tosses	rebeldes;	de	bons	efeitos	nas	bronquites	Ã©Â	muito	ÃºÂtil	no	tratamento	da	asma.	TambÃ©Âm	Ã©Â	axÃ©Â	integrante	dos	assentamentos	do	orixÃ¡Â	a	que	pertence.
TambÃ©Âm	Ã©Â	usada	como	purificador	de	ambiente.	ÃÂ	adstringente	e	aromÃ¡Âtica.	UmbaÃºÂba:	Somente	Ã©Â	usada	nos	ebori	a	espÃ©Âcie	prateada.	Entretanto,	Ã©Â	usada	nos	banhos	de	descarrego	e	nos	abÃ´Â.	O	povo	indica	o	cozimento	das	raÃÂzes	e	folhas	em	chÃ¡Â	como	diurÃ©Âtico.	Pessegueiro:	ÃÂ	utilizado	flores	e	folhas,	em
quaisquer	â	opossiH	.aizilup	id	ehcsav	ellen	,iro	ihgilbbo	ilg	ittut	ni	artnE	:muxO-ed-iririrrO	.enoizacifirup	id	ongab	nu	atnevid	e	ossomir	eneiv	ocanotni'l	ovisseccus	onroig	led	ero	icidod	elled	amirP	.oretu'lled	eittalam	el	ereugnitse	rep	icidar	id	aruttoc	al	e	,otagef	led	ilam	i	erallebed	rep	¨Ãt	ortsov	li	azzilitu	eralopop	anicidem	aL	.aerraid	al	eraruc	rep
acidni	ol	acitsemod	anicidem	aL	.otnemadderffar	e	icitilifis	,ellep	alled	eittalam	ni	¨Ã	ocitsemod	osu'L	.¡Ãxiro'lled	©Ãxa	emoc	e	ion	irobe	eralocitrap	ni	,atset	alled	irevod	ien	otapuccO	:ocnaib	omuF	â	ssorg-breH	.otnemitlams	o	aizilup	id	ingab	e	´Ãba	,iro	id	ihgilbbo	ilgen	itazzilitu	onos	iroif	e	eilgoF	:etnallirB	.gnippirts	eibmoZ	e	oiggaval	enilrep	,arutief
arcas	,irobe	,iro	ihgilbbo	ilg	ittut	ni	otasu	breH	:iluhctaP	.eneitrappa	iuc	a	s¡Ãxiro	ilged	inibmab	ied	enoizacifirup	id	ingab	ia	apicetrap	,odom	ossets	ollA	.aispepsid	al	erallebed	rep	e	aerraid	al	ortnoc	,ollirbef-itna	emoc	ecsiga	¨Ãt	ous	lI	.¡Ãxiro	isaislauq	a	ivitaler	atset	id	ihgilbbo	ilg	ittut	ni	otacilppA	:abraB	aihcceV	.elaurtsem	ossulf	led	onitsirpir	len
abre	atseuq	acidni	eralopop	anicidem	aL	.eirotaripser	eittalam	ellen	otadnamoccar	ehcnA	.ocitsilautir	osu	nusseN	:oilgupsec	led	allopiC	.osovren	ametsis	led	ocigrene	,ocidomsapsitna	e	etnaticce	ocinot	emoc	asu	ol	ehc	,acitsemod	anicidem	alled	atatrop	alla	atatimil	¨Ã	enoizacilppa	aus	al	,aigrutil	allen	osu	azneS	:assileM	â	elocrE	.onout	led	¡Ãxio'lled
ilgif	ied	irevod	ied	itapuccO	:aloiv	ocilisab	.aerraid	e	eispepsid	ni	ecaciffe	¨Ã	ehc	,¨Ãt	led	enoizaraperp	allen	erevlop	al	onasu	enosrep	eL	.ocitsilautir	osu	nusseN	.ainnosni'l	ereggerroc	,ocitocran	otteffe	ah	¨Ãt	leN	.eralopop	anicidem	allen	otasu	¨Ã	noN	.omuforp	id	amrof	a	eroma'd	aigam	ni	otasu	ehcna	,aizilup	id	inoizamufed	ni	otacilppa	eneiV	.elos	led
amirp	itloccar	,iroif	ied	ilatep	i	ehcna	itsop	onos	ingab	ien	e	eilgof	el	,imuf	ieN	.ottaf	oh'L	erotaloger	emoc	onacidni	ol	enosrep	eL	.eilgof	el	odnasu	,ingab	i	eraciracs	rep	olos	otacilppa	:yrraBrehtaF	.aciracs	alla	enif	,ilanigav	iggaval	ni	,eilgof	elled	aruttoc	aL	.etnamert	asac	a	olos	atazzilitu	eneiv	allopic	atseuQ	.ilartsa	evral	el	odnallunna	,evitagen	edno
id	revlossid	e	nuge	onoS	.eram	len	asremmi	¨Ã	atnaip	atseuq	:oniram	oihcsuM	.alomert	allen	e	elautir	len	itazzilitu	onognev	imar	iout	i	olos	:IVAN	.otanitsed	eresse	a	otanitsed	led	inibmab	ied	ingab	ied	aizilup	allen	e	aizilup	allen	olrageipmi	ocitsilautir	oiccuppac	nu	¨Ã	:orierliB-teprac-³Â£ÃtiG	.alraruc	rep	¡Ãhc	li	e	etiref	el	eraruc	rep	abre	atseuq	id
ingab	i	acidni	eralopop	anicidem	aL	.idivil	e	etiref	eritseg	len	aicaciffe	ednarg	id	onos	anicuc	ni	ehc	onacidni	enosrep	eL	.atiref	etrap	alla	ongab	li	eraf	o	eremirpmoc	rep	eilgof	elled	aruttoc	al	odnacilppa	,illebir	e	illebir	etiref	elled	otnemattart	len	ecaciffe	otloM	.ereilanroig	isod	eud	onomussa	inibmab	itseuQ	.)a§Â£ÃahcaC(	nitO'llen	enoisufni	id	inroig
inucla	opod	,atasu	etnemaipma	e	;eralopop	anicidem	alleN	.uxE	id	elleuq	eralocitrap	ni	,e	£ÃxirO	erteip	elled	inoizacifirup	ellen	otasu	:georfleB	.muxO	id	inibmab	ied	ociracs	id	ingab	ien	ehcna	itazzilitu	,atset	id	ihgilbbo	ilgen	e"	NBA'llen	atacilppa	:airaesac-	oreittal	aiggoip	-	aguannaC	.enoizacifirup	id	ingab	ien	e	nabA	irOââ	ni	ivitisop	itatlusir	noc
otasu	etnemaipmA	.³Â£Ãbe	asefid	al	onoglovnioc	imar	orol	I	.aruc	ad	etiref	el	rep	etnellecce	¨Ã	asac	a	anicidem	alleN	.atnaip	alled	ettal	led	enotoc	a	elimis	enotoc	nu	odnasu	,alepisE	id	enoigiraug	allen	abre	atseuq	acidni	etneg	aL	.ihccodip	i	e	aibbacs	al	ortnoc	otseuq	id	eilgof	elled	occus	li	acidni	etneg	aL	.hC	odnacilppa	,etebaid	id	isac	ni	poSruoS
onasu	enosrep	eL	.ilamina	ilged	oproc	led	imrev	i	eredac	aicsal	e	itudrep	ied	ottepsa'l	ecsinrof	,ilam	i	eugesni	atnaip	atseuq	:otnaS	odroC	.itaizini	ilged	aizilup	al	rep	otrepa'lla	otazzilitu	eneiv	odom	ossets	olla	,iggaval	e	irobe	a	otacilppa	:olcobaC	Me	otium	agerpme	a	awa	arriesac	anhicidem	a	mesmazce,	Sorrad,	elep	ed	saâ§çémit	tristes	otnematart	em
mâ	©	ãartu	e	bookuã	a	alid	opdec	ócnirp	etse.	muchùƒmbipaga	Â“	Ed	Â³ɱclep	Omoc	Anoicnuf	,OhnizoS	omsem	uo	,sortuo	moc	odarutsim	,euq	Â	iq	Â³ƒp	a	sadzuder	in	Ogof	OA	SadAvel	,Aatc-at-â¡ãƒdnad	Ed	Uq	sactâ¡éùùnitab	ovotab	ovoteMatatab	Ouq	sactâ¡ù	sahnitab	euq	Satatab	Sa	Reres	O	£	ã	ãRicñ,	acissâ	ã	£	£	ãator	de	eddpa	mes:	acirit	.uxe	ed	ed
le	o'ñnartnec	ed	otnop	o	uganda	£	ã	ã	de	soturf	em	setnemes,	tatnp	sa;	setneilelome	o	£	ã	ã	ã	sahto;	Supop	anicidem	a	.sadiref	raruc	omus	ues	ed	mâltmuer,	somsitamuer	em	esonimrev	a	artnoc	adacilpa	©	©	ãsac	osu	ues	mezepmil	ed	sohhnab,	um	e	ed.	ehcitef	od	oâ£ãhoodÂ§ãê	of	the	satnemarref	uo	sardep	EDDEP	AD	Oâ£ãhood	of	adacifiFirup	an
adasu	:Mimajneb	ogif	Ãrromeh	-itna	oirÂ¡Ãnidroartxe	ÂÃ	.sacitÂ¡Ãmora	satatab	sanineuqep	samu	atneserpa	otnemicserc	ossacse	Ed	ahnitnalp	atse:	aciririt	.Serailicimod	sotnemiducas	Arap	adarucorp	otium,	ogerracsed	e	azepmil	ed	sonab	filho	adacilpa:	elom	airam.	Çñcle	um	adasu	otium	avre:	Mimajneb	ogif	Seâµã	sa	erbos	emseum,	Seaga
irmããirtnaµú	Desde	que	uo	sedleber	sadiref	sad	otnematart	em	atsed	-	Hlesnoca	ovop	o	.siatineg	SO	£	ã	ã	ã	ã	ora	então	noicifeneb	Merebbebebbebbebebbebebbbebebbbebebebbbbbbbebebebebebebebebebebe	Sodihlocer	Sohlif	Soa	LevâÃƒsnepsidni	Â	‰	Ãƒ.	ƒtil	Sainâ´Ãƒmirec	San:	anodaleb	.etnarotcepxe	e	lacamotse	omoc	sezâiability	sad	Â¡Ãƒhc	o



agerpme	ovop	o	.acifâ	©	Ãƒneb	amrof	ed,	sahlof	sad	osu	o	etnemos	es-preca	;	ovop	O	.siartsa	savral	riurtsed	e	snuge	ratnegufa	arap	odazilitu	otiuM	:sarbaC	ataM	.setneuq	sohnab	me	atnalp	a	sadot	ed	otnemizoc	o	es-odnacilpa	,omsitamuer	ed	rodalebed	omoc	acidni	a	ariesac	anicidem	A	.otnemila	etnelecxe	:oÂ£ÃirgA	.issÂ³Ã	xo	ed	mugerepip	o	ARAP
OTircSerp	ocitsâ	ÂnAutir	OSU	OSEM	O	Met:	Olerama-e-Edrev-Mugerepip	.Sairetnesid	.Elep.	Setnetsix	e	mais	ouvitaru	-se	de	um	roirepus	AV	amrifa	OVOP	od	anicidem	a	.etnacifitrof	omitâ	ã	ã	.Sassoroma	seas	ã	odniciporp,	Roma	od	aigam	e	odacilpa	ã.	`Ãniluc	um	adasso,	o	odomsed,	eeepmet	e	edito	que	o	letroH.	£	ƒagirbo	sa	sadot	ed	etrap	zaf:
adainoga	ÂªÃƒiaulabo	ed	savre	.ogerracsed	ed	sohnab	me	adazilitu	Ãƒ	Ãƒ	etnemos:	araidimrod	Â	"	.serailicimod	e	siaossep	sotnemiducas	son	adagerpme	otium:	Â	£	Ãƒtob	ed	ahniruossav.)	Ocipâ³Ãƒt	osu	(Sadiâ³Ãƒrromeh	Sâ	Ãƒ	etabmoc	on	Ocus	£	£	£	£	£	£	£	£	£.	efa	s	ã	mif	e	ã	Um	egnirtser	os	osues:	obaid	-ud	-arieugif	â	â	€	ÃƒXAIRA	OD	ETRAP	ZAF
ATNALPSE	SORIERRRET	SNUGLA	ME:	OPMAC	OD	AHNIBORAC.	Resmed	e	omsitamuer	Ed	Merfos	eUq	SoA	meaMaBeRovAz.	sacitsâÃƒlautir	seâµÃƒÂ§Ã¯ƒagirbo	san	adasu	Ãƒ	Â³Ãðƒs	.a	ED,	uxe	a	odicerefo,	ima-sima	-im	mu	eirra,	ohnab	o	ramot	euq	me	adahlizurcne	an	.serailicimod	uo	siaossep	sotnemiducas	e	overrased	ed	sohnab	son,
seâµÃƒÂ§Ãversnidxnidxnidxnidxn	Â	"Â	OLAVAC-ATILO	€	€	€	MUGO	ED	SAVRE	.ACOB	AD	SACINA'ãTA	SADIREF	E	SATFA	SA	ARTNOC,	ovitisOp	otiefe	edNarg	moc,	sodnuforp	serous	ed	sosac	me-gerpme.	Anicidem	an.	J	A,	©	ãLbModnac	On	Otnauq	adnabmu	e	otnat:	Aterp	Ameruj	.o	£	£	£	£	£	£	arodaluger	omoc,	m!	Es	-a	.aitapmis	riarta	arap	sagum
me	odasu	m!	e	otarp	ortned	arap	edatem	e	otarp	mu	odnadnucric,	asoroma	aigam	um	adasu	otium	.id	oa	sezev	sad	arac	myx	sesod	me,	etnamlac	omoc	©	ralupp	osu	ues	.etiel	moc,	omus	o	odarutsimsimsimsimsimugo.	sohlabart	sod	setnaibma	o	racifirup	arap	seâµÃƒÂ§Ãention	Me	Sadasu	OÂ	Ãƒs	soâ§Ãƒagab	e	SACES	SAHLOF	SAUS:	RacâºÃƒÂ§	night-
ANS.	aicâÃƒretci	Ãƒ	E	SatNeloniugnas	Saiâ	©	Ãƒrraid	a	etabmoc	on	zacife	otium	Â	©	Ãƒ	Â¡Ãƒhc	ues;	setiuqnorb	e	sessot	ALEBED	EPORAX	OMOC,	RALUPOP	ANICIDEM	e	AdigitSerp	otium	m	'.	Rutil	e	osu	mes:	obmuhc-8ƒpic.	Seâ-ãacAcilpa	san	Sadazilitu	oâ	£	ã	ã:	â	â	ãmula-anarefac	.sadirolod	satnuj	san	es-odnacoloc,	setneuq	sonem	uo	siam,	sohnab
me	Odazilitu)	Ralucitra	omsitamuer	Iugnixipac	o	euq	Amrifa	ovop	o	.ralupop	anicidem	an	osu	met	oâ	Sareclâºãƒƒ	SA,	Serfol,	e	aerotnesídeo,	um	sam	de	masculino,	Sadaval,	sacitâ³	próprio	e	etnegnirtsda	omoc	sezâpito	de	salão	de	salas	de	salas	de	ovão	o.	Anicidem	an	.otilâ	¡hh	uam	oa	mif	eâmãp,	sozerag	rezaf	sioped	e	sotunim	ocnic	rop	E	sod	sod	sod
sod	rarit	arap	useac	e	sahlof	sales	de	salmão	otnemizoc	o	acidni	ovop	o	.etitepa	ed	atlaf	a	mif	eâmãp	e	ogamâ	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã,	ED	ADARGAS	ATNALP:	Olerama	e	Edrev	Mugerepip	.atiejus	â¡¡tsTSE	EUQ	A	Sacitsâlegautir	Seâmãâ	-ãAACILPA	Salpitlâ	ƒm	SALEP,	ATNAS
AVRE	AMU	Ã	Oâ	ã	ã:	Arierep-uap	.â	©	ãxaira	oa	sodihlocer	sohlif	ed	soirâ³ãƒtaraperp	sohnab	me	adazilitu:	abeburuj	.	Lautir	od	Seâ-C-ãagirbo	San	Oá	OnateAc-Oâ	ã	ã	ã	ã:	Ocnic,	Etes	Ed	Sele	Majes:	.SBO:	Sahlof	Ocnic	ed	âªªbmassum.	SIARTSA	SAVRAL	I	JA	Â	ÂnRrtttted	e	Sotirâãphase	suam	Atnegufa,	Sova.	Dacos	adasu	©	iten;	otnematnessa	oa
sadavel	meres	ed	setna	â¡¡pr.	É	ativo	e	aberto.	Esta	planta	é	usada	nas	obrigações	da	cabeça,	na	abertura	de	abóil	e	abertura.	A	medicina	caseira	indica	como	a	única	a	combater	a	disenteria.	Também	se	aplica	à	fumaça	que	atrai	bons	líquidos.	Para	ser	usado,	plante	-o	em	uma	jarra,	no	canto	dos	vegetais,	coloque	o	fetiche	com	um	pouco	de
Tobainga,	deixou	-o	secar	na	posição	das	correntes	de	vento,	de	modo	que	que	Eles	podem	ter	fixação	perfeita.	No	tratamento	popular,	é	usado	como	um	dauriano	muito	importante	e	importante.	Gaunt	Pau	-	Dairy:	Usado	nos	banheiros	de	purificação	da	mistura	com	outro	EE	do	mesmo	Orish	e.	Altamente	"Evil-Risco:	amplamente	utilizado	nos	banhos
de	escape	e	a	purificação	das	pedras	da	naná	de	Orishand.	Excelente	no	tratamento	da	angina	e	Cachumba.	medicina	das	pessoas	como	daiuriana	e	dissolução	de	barracas	renais.	A	medicina	popular	o	usa	em	banheiros	ou	comprimes	em	licenças,	tumores,	flexão	e	erisipela.	As	pessoas	indicam	sementes	verdes	para	os	males	do	coração	e	para
sangramento	predefinido.	Não	tem	utilidade	na	medicina	popular	É	usado	para	curar	o	discurso	e	também	recuperar	pessoas	que	não	têm	vitamina	C	no	corpo.	A	medicina	popular	usa	CH,	meia	hora	antes	de	ir	para	a	cama,	para	dormir.	Lanceta	Arnica:	é	usada	em	qualquer	obrigação	da	cabeça	,	na	ausência	da	purificação	dos	filhos	do	Ogum
Orishand.	Suas	flores	adornam	a	Casa	de	Exu.	questões	para	o	crepúsculo;	É	usado	por	padres	no	culto	de	eguns.	Se	seco,	o	trabalho	é	prosseguido	com	o	sacrifício	do	pássaro	correspondente	à	folha	ORIXI	(o	galo),	deixando	o	ejé	para	tomar	banho	todo	o	fetiche.	Ma'a	£	Conheceu	o	£	ãn:	agnacepaj	.exepmil	e	ogerraged	Ed	Sohnab	Son	Adasu.
Sianoissiforp	sedadivita	Ecrexe	Memoh	O	Edno	lacol	ed,	petróleo	capti	sotnemiducas	Son	Artne:	Ajergi-ahniruossav	.Siamina	ed	senreb	ratab	ratam	araclâmrocrom	ite	ã	ã	©	tkni	tkni	©	thnimrtrocrin	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	o	tkniprin	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	o	tkni	e	o	tknimrin	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	o	tkni	e	o	tkni	e	o	tkni	e	o	tknim.	©	ãmer	omitâ³	©	mâmat,	saânirc	trist)	sad).	mâ	©
©bmat	sahlof	saus	.snir	sod	selam	soa	mif	odnop,	Ocitâ	€	ãRUID	oidâ	©	ãer	Omoc	acidni	a	.asiassep	sotnemiducas	me	sadasu	o	£	�ns	£	£	©	©	©	©	©	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	ã	ãba	filho	ea	a	shaƒebac	ed	seâ	ãnãgan	san	sadazilitu	o	£	ãs	sahlof	salus:	acnarb-auguhc	ed	uguh	oferecido	augusto	¡€	moc	ebo	o,	ibo	o,	etnemes	a	alar,	ohnab	o	aprap	.tnas-ogglif	para
que	o	etnemes	um	alar,	ohnab	o	aprap.	ÂBA	SOD	ETRAP	œElep	a	raicama	ed	mâ	€	©.	Rezaf	Arap	Odasu	Odasu	Odasu	Odasu	ed	Oelâ³	£	es	-cirbaf	Setnemes	Sad	.Acittiro	O'£	Allah	Met	Avre	Etrec	Oa	Somebas	O	£	£	Arieitoc.	seÂµÃÂ§Ãagirbo	arap	sodihlocer	sohlif	soa	agerpme	es	euq	oidÂ©Ãmer	omoc	adasu	Â©Ã	etnemoS	.adahlizurcne	an	al-
Â¡¡ãƒãHCAPSED	SIOPED	ARAP,	Lepap	uo	onap	moc	soy	£	£m	sa	rirboc	mes	al	-MEVED	O	£	N	MASU	A	EUQ	SAOSSP	SA	.MUXO	ED	SOHLIF	SOD	SOD	SOD	SOD	SÉMA	§	ALLAH	ƒAGIRBO	ME,	ETNEMATULOSBA	E	A	ANELP	ODASU	Â	LAROLF	O	£	ÃDNEP:	azZerup-abrovrârâ	€	OTIL	¡¡HH	O	AZIRIDOSED,	AUGNIDADEDED	AUGNA	AUGNâlabe.	E
Sasac	Rapucked	Arap	Evres	.Geracsed	Uo	Azepmil	Ed,	Setrof	Sohnab	Son	Apicitrap:	Euqixeuqix.	������������,	ON:	ACRIXIPAT	ON,	Eugnas	OD	omocused	Omoce	ues	ahlesnoca	arriesac	anicidem	a	.Sadiâ³	ãrromeH	e	omsitamuer	O	Arap	etneCXe	©	ã,	sodaromed	e	setneuq	mehnehnab	me,	sahlof	sausmnpimimimimimimimiminimin.	amaf	etnatsab	Â
¡H	O	.sacilâ³ãƒc	sâ	ã	mif	e's	mif	e	sianitsetni	sojnarrased	arc	.saciuqnâ	ƒrb	e	seranomlup	sagarromeh	sarnoc	acidni	a	.atnagrag	e	acob	ad	seâµífƒfa	sohnab	me,	omsitamuer	o	ralebed	adnia	e,	elep	ed	sa	desED	SAD	OTNEMATART	ON	Mâ	€	ãbmat	adacidni	‰	‰	‰	‰	‰	snuge	sadno	sadno	sadretcas	o	rarvil	arap,	setrof	sonab	song.	Soa	atimil	es	ocitsâ
ÂnAutir	osu	ues:	Â	canam.	SOMATESSA	SON	ETRAP	ZAF	ã	ANAREJNAC	.SACIGRAVILETILE	SENTELENTE	HELINHA	SENTUL	ã	£	£	£	£	£	©	©	©	©	ãramus	.âramus.	Arramus.	¡Ãsnepsidni.	Ƒb	Son	Ea	a	Shaebed	Seâµ7	érte	Grargeiduq	reuqsiauq	me	sadacilpa	o	£	ã	ãs	Sahlof	sa:	‘alá.	Atap	Amun	Atluser,	Acnarb	Amberb	Amberb.	©	©	©	©	©	©	©	©	©
©	©	©	©	©	©	©	©	©.	filho	e	filho,	SiApicnerp.	Cav-Ed-Ugnen	Faz	parte	do	Exu	e	Egun	Ax.	Muito	usado	pelas	pessoas	contra	o	reumatismo,	em	tanga	ou	no	banheiro.	Manjericã	ou	Miãiro:	Usado	na	preparação	de	Abeé	e	nos	banheiros	de	purificação	de	crianças	para	entrar	em	obrigações	ou	para	serem	coletados.	O	uso	popular	indica	como	ser
muito	eficaz	na	luta	contra	o	reumatismo.	Tinctureira:	Usado	em	banheiros	fortes,	limpeza	ou	descarte.	Espirros:	Participe	de	todos	os	deveres	da	cabeça,	do	eBhe	e	do	abhe	do	ou.	Esta	grama	purifica	os	filhos	sagrados,	deixando	-os	livres	de	líquidos	negativos.	Uma	sela	é	preparada	(bem	conhecida	como	Caruru),	esse	alimento	leva	a	qualidade	dos
vegetais,	mas	deve	sempre	completá	-lo	em	Taiba.	O	manso	de	Gervã	ou	Debella	também	as	doenças	Reni.	Na	medicina	popular,	é	aplicada	como	diurética	e	sudorese,	sendo	muito	prestigiada	no	tratamento	da	sífilis.	A	medicina	doméstica	indica	a	polpa	e	as	frutas	para	resolver	tumores	e	cozinhar	as	folhas	no	tratamento	do	reumatismo.	Este	pó	é
aplicado	em	desvios	ou	simplesmente	disperso	no	ambiente.	Muito	aplicado	no	ar	de	abhe.	Participe	do	abade	filho	de	sangue.	As	pessoas	indicam	isso	como	um	excelente	adstringente	com	alto	teor	de	taninos.	Pionion	Viola:	No	ritual,	ele	tem	as	mesmas	aplicações	descritas	para	o	príon	branco.	Alecrim	de	Caboclo:	ervas	de	Oxallah,	mas	a	maioria
solicitou	as	obrigações	de	Oxassi.	Usado	por	igual	sorte	nos	banheiros	de	purificação.	Musco:	Aplicado	em	todas	as	obrigações	da	cabeça	relacionadas	a	qualquer	Orixava.	Flores	brancas	do	Golfo:	Plano	aplicado	na	liderança,	Ebergons	e	banheiros	dos	filhos	de	Oxalãč.	As	pessoas	usam	as	conchas	das	frutas	na	luta	contra	os	vermes	intestinais	e	a
mesma	culinária	em	Gargarejos	para	erradicar	a	inflamação	da	garganta	e	da	boca.	Araticum-de-areia-Malolo:	Liturgicamente,	as	proibições	o	usam	nos	banhos	de	drenagem,	sem	misturar	outra	grama.	Camé	Lia:	vegetal	usado	muito	em	magia	do	amor.	–	Baratas:	desta	grama	só	a	raiz	é	usada.	é	machado	para	os	assentamentos	de	ferro	orisha	e
guerras.	seu	suco	serve	para	fazer	a	purificação	das	pedras.	cortiça:	aplica-se	nos	deveres	da	cabeça,	e	nos	batidos,	nos	banhos	de	drenagem	fortes	e	na	purificação	das	pedras.	folhas	são	aplicadas,	nos	banhos	de	purificação	de	crianças	de	ferro	orixá.	É	anti-febril	vigoroso,	ainda	debela,	doenças	das	senhoras,	em	banhos	sentados.	eucalyptus	murta:
usado	em	todas	as	funções	da	cabeça,	o	abo	e	os	tanques	de	limpeza.	é	a	chamada	manteiga	de	karitè.	Também	é	muito	prestigiado	na	preparação	de	crianças	abô,	para	o	serviço	de	cabeceira	e	banheiros	de	limpeza.	fornece	um	bom	corante	que	é	oado	em	pinturas	de	yawo,	misturando	com	sepultura	raspada.	medicina	doméstica	indica	suas	raízes
cozinhadas	para	acabar	com	os	males	do	aparelho	genital	feminino.	os	banhos	fortes	aos	quais	nos	referimos	são	aplicados	na	interseção	–	na	encruzilhada	em	que	tomar	o	banho	é	queimado	um	mi-amiamiamiami,	oferecido	para	adicionar	a	fumaça	a	rolos,	molhado	todo	fetiche	com	abelhas	portuguesas	e	mel,	separadamente.	quando	terminar,
coloque	o	pote,	com	um	abrigo	circular	acima,	e	tome	o	telhado	da	terra,	lado	esquerdo	da	casa	e	à	direita	daqueles	esperando	à	frente.	as	pessoas	indicam-no	para	casos	de	insônia,	orando	folhas	u	o	pendon	floral.	Catinga-de-mulata	–	Cordão-de-Frade	–	Cordão-de-São-Francisco:	o	seu	oo	ritualístico	está	limitado	à	limpeza	e	eliminação	de	crianças	de
Oyá.	A	cozinha	de	toda	a	planta	é	utilizada.	este	trabalho	ajuda	na	descoberta	da	falsidade	e	objetos	perdidos.	chá	feito	de	folhas	doces	u	pura	luta	agitações	nervosas,	histerismos	e	insônia.	Watch	Queen:	só	participa	de	choques	domésticos.	em	medicina	popular	é	o	mesmo	que	piperegum-verde.	loira	–	louro:Uo	ogeracsed	ed	sohnab	me	,aâ§â§ãbleac
ed	ed	ed	seâµçקâ°bo	in	Sadot	Me	Odagerpme	:Arnic	Otpilacue	.sâ¡Ƣ¢°SEMAF	ANAIRâ¡â¡áab	.	Odnasu	,sectâµãwnÁoseöçãגHauyocse	e	seâµãưnnoc	,seâ§â§	agencies	Aruc	sindeleca	Setroc	ODAREC	ALGASNOC,	AIC	AUSC	ALGASNOC,	ACIFE	AUSSONC.	â¡â¡ãƒnidroartxe	â©éöג	anicidem	Animimem	an	mâ©éâ©ƒưâ¡â¡ãуPueh	ocject	Rodaulimitesââ°t
Rodumitesâ	Ojezafneb	â¢¢£Ƣ¢£	host,	man	mudorp,	shalt	thou	shalt	also	,	adizer,	and	a	sla,	and	tu	que	tece	também,	eles	não	tenho	certeza	se	é	aid	ranimretxe	arap	adacidni	â©éãư	,Ralupop	Aniimdem	an	,Acav	Ed	Aied	A	.SAgram	,Azalutan	Rop	,Sacsac	sa	Odnacilpa	,seâµãưnemifson	Arieuq	Sezev	Satnauq	.Muxo	A	Oâ©éãưra	or	es-rairra	arap
,aguratrat	ad	ocsac	o	marrof	sahlof	saus	.	onimef	rodaluger	etnecxe	mocx	anicidir	ocfect	.Oc.	Lautir	on	UXE	ROP	SATieca	Meres	Rop	Meres	rop	e	sovitisop	sotiefe	sues	adazlitu	â©éã	Avre	atse	.ariesac	anidim	an	OigââãơCEPITEM	ED	ED	ED	METECXE	ME	ISDAY	oâ£Tnemiducas	me	e	,nnuge	ed	seâ¢°	°	Bo	San	Adderpme	‣:	ECAFLALA	£	ơNAI	OLP
.EILP.	SON	ARTNE	E	OGERRABERRESSED	UO	AZEPMIL	ED	ED	ED	ED	ED	ME,	IRAYO	ED	ED	SENUµãwn§	§	ânscobre	de	me	adacilpa:	acnarbuj.	Então	Ace	Em	a.	de	zumbis.	Esse	coco	é	muito	prestigiado	para	a	medicina	doméstica,	como	cefalone,	anginas,	fraqueza	dos	ciclistas	visuais	e	abdominais.	O	Lummy-O-White,	juntamente	com	o	xarope	de
Bromophon,	beneficia	Bronm	e	Pulums,	colocando	o	fim	dos	rebeldes	e	Chonties.	Esta	batata	luta	contra	reumatismo,	menstruação,	flores	brancas	e	inflamação	vaginal	e	uterina.	A	medicina	popular	diz	que	um	xarope	saboroso	que	se	aplica	às	tosses	rebeldes	que	ameaçam	o	farelo	é	feito	com	a	fruta.	Sunflower:	tem	uma	aplicação	no	ritual.	Gervan:
Além	de	ser	uma	folha	sagrada	de	Naná,	também	Shango.	O	chate	está	deitado.	As	pessoas	indicam	isso	para	eliminar	Leucarrane,	Idrope,	os	Evans	do	ventilador,	o	afeto	hepático	e	os	líquidos	abdominais.	ORA-PRO-NOBIS:	É	uma	erva	integral	do	banheiro	forte.	O	banheiro	também	é	excelente	contra	perseguidores.	Guarema:	Em	Umbanda	e
Candomblé,	é	aplicado	a	banheiros	fortes	e	descarregamento.	Ervas	de	Oxum	Abiu-Abieiro:	Sem	uso	na	liturgia,	ele	tem	folhas	curativas;	Suas	partes	inferiores,	colocadas	em	feridas,	ajudam	a	superar;	Se	inverter	a	posição	das	folhas,	a	cura	se	apressará.	As	pessoas	indicam	isso	para	tratar	acordos	e	feridas	malignos.	Cheiro	de	Malva:	Usado	nas
obrigações	da	cabeça,	nos	banheiros	de	purificação	do	ABãs	e	purificação.	EUA	-Medicina	feita	como	CH,	para	perda	de	peso.	Para	medicina	caseira,	seu	MESM	é	muito	eficaz	em	abscessos	ou	tumores,	além	de	muitas	outras	aplicações.	Mãe	Bravo:	Planta	usada	para	limpeza,	descarregamento	e	banheiros	fortes.	ALSOW:	Suas	folhas	são	usadas	por
Axogun	para	o	sacrifício	ritual	de	animais	Quadran.	Lanterna	chinesa:	Usado	em	banheiros	fortes	para	baixar	seus	filhos	atacados	por	Egun.	Usado	em	medicina	popular,	como:	laxante,	geralmente	limpando	no	mago	e	intestino,	sem	causar	danos;	Seu	lutador	de	Fabri	Padustrus	O	Adahlizurcne	me	otief	res	E	-E.SOTNEMIDUCAS	SON	EOMSITIRTRA
EM	OMSITUER	NO	SOTIEFE	SNOB	TAMBÉM	IGNIXIPAC	O	EUQ	AMRIFA	OVOP	O	.S'MOBUBROUB.	Anicima	animimiM	e	aninmim	e	um.	a	.Ohnab	o	°oưEef	Oâ¢âââÄENABSE	ASHEOMUFED	SEAOMUFE	SEAOMUFCE	ESSUFCE	ASSep	Seed.	Arietep	.Sacnarb	Serolf	e	sotnemirroc	etbmoc	ELE	,ORERIESA	OSAC	UES	ME	.Seratut	Malebtac	Me
samsem	on	,lirbefitna	omo	,otnemizoc	me	sezâââââ-Anied	the	Anicidac	anidac	anicidem	,	D	Sohnab	me	Sanepa	Adazilu	Atnalp:	DRAP-Oelâ	“ãNemizoc	me	Sacsac	e	Sahlof	Es-Masu.	Por	isso,	o	omsitamuer	em	Mâ	©	£	ưam	adasu	e	ogeracsed	Ed	Sohnab	Son	e	abrapme:	Ansol	.EdNarg-ohlo	e	Soduulf	suam	Artnoc	acidni	a	uxe	euqrop	siautir	adasu	na
cente	s	serolf	e	sahloF	.ogerracsed	uo	azepmil	ed	sohnab	me	adasu	otiuM	.saÂ§Ãnairc	ed	atart	es	odnauq	sodirefer	iuqa	selam	sod	otnematart	on	odasu	ÂÃ	.seÂµÃÂ§Ã	amalfni	sÂ	Ã	mif	odnop	,azerutan	reuqlauq	AROMUT	ARUTREBA	A	ZEDIPAR	ASOTNAPSE	MOC	ODNEVOMORP,	OVARTITARUC	ROLAV	OA	OA	ODIDADO,	RALUPOP	OIG'TERP
EDNARG	IUSSOP	Mâ	©	Ã	¢rp	.Siatneibma	se	µg	nt	¢s	¢rp.	â	â	©	éeöƒrene	e	ogufâ	ânor	osedOp	Oxum,	OxumarÃªÂ,	YansÃ£Â	e	YemanjÃ¡Â.	CordÃ£Âo	de	Frade:	ÃÂ	aplicada	somente	em	banhos	de	limpeza	e	descarrego	dos	filhos	deste	orixÃ¡Â.	Cana-de	Brejo	¢ÃÂÂ	Ubacaia:	Seu	uso	se	restringe	nos	abÃ´Â	e	tambÃ©Âm	nos	banhos	de	limpeza	dos
filhos	do	orixÃ¡Â	do	ferro	e	das	artes	manuais.	A	medicina	popular	aplica-a	na	cura	de	molÃ©Âstia	dos	olhos,	porÃ©Âm	em	lavagens	externas.	ÃÂ	planta	que	entra	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	ori	e	nos	banhos	de	limpeza	dos	filhos	de	YemanjÃ¡Â.	Toma-se	meio	copo	trÃªÂs	vezes	ao	dia.	Estoraque	Brasileiro:	Sua	resina	Ã©Â	colhida	e	reduzida	a	pÃ³Â.	O
amendoim	fornece	um	bom	Ã³Âleo	para	luz	e	tambÃ©Âm	para	a	cozinha.	PoincÃ©Âtia:	Emprega-se	em	qualquer	obrigaÃ§ÂÃ£Âo	de	ori,	nos	abÃ´Â	de	uso	externo,	da	mesma	sorte	nos	banhos	de	limpeza	e	purificaÃ§ÂÃ£Âo	dos	filhos	do	orixÃ¡Â.	As	flores	sÃ£Âo	excitantes,	reguladoras	do	fluxo	menstrual.	O	povo	usa	as	pontas	dos	ramos	contra
hemorragias	e	as	flores	contra	as	molÃ©Âstias	dos	brÃ´Ânquios	e	pulmÃµÂes.	ÃÂ	alimento	destacado	em	face	de	diminuir	as	perdas	orgÃ¢Ânicas,	regulando	o	sistema	nervoso.	Canena	Coirana:	Vegetal	de	excelente	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	litÃºÂrgica,	pois	entra	em	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes.	Do	mesmo	modo	tambÃ©Âm	Ã©Â	utilizado	para	fazer	lavagens
genitais.	Colocados	em	baixo	da	lÃÂngua,	afasta	eguns	e	desodoriza	o	hÃ¡Âlito.	Empregado	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â,	banhos	de	corpo	inteiro	e	nos	de	purificaÃ§ÂÃ£Âo.	AlÃ©Âm	de	agir	com	grande	eficÃ¡Âcia	sobre	erisipelas	e	males	do	fÃÂgado.	ÃÂ	tambÃ©Âm	diurÃ©Âtica	e	age	contra	o	reumatismo.	NÃ£Âo	Ã©Â	empregada
nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	ritualÃÂsticas.	Essa	defumaÃ§ÂÃ£Âo	destinase	a	arrancar	males.	Eritrina	¢ÃÂÂ	Mulungu:	Tem	plena	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa	e	nos	banhos	de	limpeza	dos	filhos	de	XangÃ´Â.	Muito	aplicada	em	cÃ£Âes	para	purgar	e	purificar	feridas	Erva-Moura:	Esta	erva	faz	parte	dos	banhos	de	limpeza	e
purificaÃ§ÂÃ£Âo	dos	filhos	do	orixÃ¡Â.	Os	galhos	da	erva	sÃ£Âo	usados	em	sacudimentos	domiciliares.	Araticum-de-areia	¢ÃÂÂ	MalolÃ´Â:	ni	opocs	ednarg	id	¨Ã	eralopop	osu	nI	.etnegnirtsa	ocinot	emoc	etneg	allad	otasU	.¨Ãt	ni	ocamots	olled	ibrutsid	ortnoc	e	elinimmef	aigarrome	id	osac	ni	asu	ol	acitsemod	anicidem	aL	.eibmoZ	id	enoizomir	allen	e
atset	alled	imagel	ien	otacilppA	:ailginaV	areV	.otnemitlams	e	aizilup	,itrof	ingab	a	otatimil	¨Ã	osu	ous	lI	:otaM	od	ariejnaraL	.onretse	osu	nI	.iaviv	ien	ittaf	onognev	ehc	icidoirep	imuf	ien	etnatsoc	osu	id	arcas	abrE	:nomeL-onatipaC	.iro	ihgilbbo	ilgen	itacilppa	onos	iroif	I	:enoicnarA	.etitamots	e	ellisnot	,accob	alled	inoizammaifni	el	ortnoc	,sojeragrag	ni
otasu	¨Ã	eralopop	anicidem	alleN	.imsitamuer	led	otnemattart	len	ecaciffe	¨Ã	eilgof	elled	aruttoc	aL	.ªÃiaulabO	a	eneitrappa	atnaip	atseuq	ehc	omaitnes	aihaB	ni	oloS	:n³Ãcip	aiggaipS	.aittalam	alled		Ãtilibisreverri'l	etnatsonoN	.anec	azzem	e	oznarp	id	ereihccib	ozzeM	.sag	led	erotanimile	etnellecce	nu	emoc	acitsemod	anicidem	allad	otaredisnoc	Ã
.aisselipe'l	rep	oidemir	ednarg	nu	onos	ottoced	ni	icidar	eus	el	©Ãhcrep	,eralopop	anicidem	allen	aznatropmi	ednarg	id	Ã	.iciteruid	emoc	itasu	etnemenumoc	onos	icidar	el	e	eccub	eL	.aizilup	id	ingab	e	atset	id	oizivres	li	rep	inibmab	id	enoizaraperp	id	´Ãba'llen	osoigitserp	otloM	.oiraniretev	osu	id	etnemasorogir	¨Ã	acitsemod	anicidem	nI	.)ongab(
©Ãxaira'llen	osu'l	aH	.erbbef	el	ortnoc	,ehcimretitna	emoc	eilgof	el	asu	acitsemod	anicidem	aL	.eggoip	elled	aed	alla	itnenetrappa	ettut	,	Ãteirav	etlom	ah	atnaip	atseuQ	:ohnirdeC	.idicul	e	isotes	ilodnedner	,illepac	ied	oiggaval	len	elaiznesse	emoc	atnaip	atseuq	otattoda	ah	eralopop	anicidem	aL	.s¡Ãxiro	ilged	inibmab	ied	enoizacifirup	id	ingab	inucla	ni
olos	otasu	odnesse	,atset	id	ilotit	ni	otasu	¨Ã	noN	:tnaiobmalF	.inibmab	ieuq	id	s¡Ãxiro'l	ais	euqnulauq	,inibmab	i	eragerp	id	ihgilbbo	ilg	ittut	ni	artne	ossE	:ojeoP	.abre	artla'nu	id	aznalocsem	ni	,ociracs	id	ingab	ien	onasu	ol	ingab	crianças	intestinais,	contra	cólica	e	regularizando	as	funções	do	intestino.	Groove	–	Rede	branca:	Suas	folhas	e	frutos	são
usados	nos	banhos	de	purificação	e	purificação.	Na	medicina	popular,	esta	planta	é	usada	com	sucesso,	contra	doenças	uterinas,	correções	e	também	para	acabar	com	úlceras.	Taioba:	Sem	perguntas	sobre	obrigações	de	cabeça.	Altéia	–	Malvarisco:	Muito	utilizado	nos	banhos	de	drenagem	e	na	purificação	das	pedras	dos	orixás	Nanã,	Oxum,
Oxumarê,	Yansã	e	Yemanjá.	O	uso	doméstico	é	usado	para	combater	o	veneno	de	cobra,	lacray	e	escorpiões.	Deve-se	notar	que	Oxaguian	usa	as	mesmas	ervas	que	Oxalá.	Inspira:	Sua	única	atividade	ritualística	é	o	uso	de	folhas	grandes	como	toalha	nas	obrigações	de	Exu.	Na	medicina	doméstica,	o	chá	de	suas	folhas	e	frutas	proporcionam	melhor
funcionamento	do	baço	e	do	fígado.	Panacea	–	Azougue-de-poor:	Entrará	nas	obrigações	dos	jardins	vegetais	e	nos	tanques	de	exaustão	ou	de	limpeza.	As	pessoas	dizem	que	tem	efeitos	extraordinários	sobre	a	inflamação	da	boca	e	garganta.	Odore	preto:	aplicado	apenas	em	banheiros	de	limpeza	e	descarga	fortes.	É	usado	nos	deveres	da	cabeça,	da
morada	e	nos	banhos	de	purificação	dos	filhos	do	orixás	a	que	pertence.	A	medicina	doméstica	indica	a	poeira	de	suas	sementes	contra	vermes.	Como	laxante,	o	chá	é	aplicado.	Fim	da	diabetes.	Yam	é	tomado	como	um	purificador	de	sangue	na	medicina	doméstica.	Cravo	da	Índia:	Usado	em	qualquer	cabeça,	abô	e	cabeça	abô.	Nega-mina:
Completamente	aplicado	nas	obrigações	orais,	e	nos	tanques	de	exaustão	ou	limpeza	e	abô.	A	medicina	doméstica	prepara-se	da	sua	linfa	um	xarope	de	grande	eficácia	nos	males	do	trato	respiratório	ou	doenças	do	peito.	É	usado,	no	entanto,	nos	banhos	de	drenagem	e	abô.	Figo	do	Inferno:	Apenas	as	folhas	pertencentes	a	esta	planta	são	de	Exu.	Ode
flores	é	excelente	para	brotar	de	sarampo.	Narciso	dos	Jardins:	Esta	erva	é	usada	apenas	para	assentamento.	É	usado	inicialmente	na	lavagem	do	odor,	ato	preparatório	para	a	infância.	Ele	também	atua	como	emocionante.	As	pessoas	usam	diabetes	graviola,	aplicando	chá.	A	medicina	doméstica	tem-na	como	uma	planta	venenosa.	As	pessoas	usam-no
para	exterminar	resfriados,	reduzir	a	bronquite	e	também	em	distúrbios	de	digestão.	Também	é	usado	para	combater	a	inflamação	das	pernas	e	testículos.	Ervas	de	Yemanjá	Alcaparreira	–	Galeata:	Muito	usado	nos	landiros	do	Rio	Grande	do	Sul.	Não	tem	uso	em	medicina	popular.	Ginger-zingiber:	Os	rizomas,	a	raiz,	que	é	adicionado	ao	quarto	e
outras	bebidas	são	aplicadas.	A	defumação	destina-se	a	aproximar	o	paciente	do	bem.	urtiga	Maamiana:	Aplicada	em	banhos	fortes,	apenas	em	caso	de	invasão	de	eguns.	Camomila-Marcela:	Limitou	a	aplicação	em	obrigações	litúrgicas.	Azul	Trapoeraba	–	Marianinha:	Este	sistema	é	aplicado	em	todas	as	funções	da	cabeça,	do	abo	e	nos	banheiros	de
limpeza	e	purificação.	Capixingui:	Ocupa-se	em	todos	os	deveres	da	cabeça,	abô,	nos	banhos	de	purificação	e	limpeza,	e	também	nos	batidos.	Muito	usado	em	doenças	femininas.	Pouco	usado	por	pessoas	por	causa	do	ingrediente	ativo	elevado	que	existe	nele.	Angelicó	–	Mil-homens:	Tem	grande	aplicação	na	magia	do	amor,	em	banhos	misturados	com
manacá	(fog	e	flores),	para	fornecer	laços	amorosos,	aproximando-se	dos	machos.	Umbu.	Tem	aplicação	em	todos	os	atos	da	liturgia	afro-brasileira,	ebores,	abô,	febre	santa	e	lavagem	e	contas.	A	medicina	doméstica	indica	casca	em	banheiros	e	lava	como	adstringente.	Os	banheiros	longos	eliminam	a	fadiga	nas	pernas.	Durante	todo	o	ritual	a	planta
inteira	é	usada,	exceto	a	raiz.	É	a	erva	sagrada	do	Oxum.	Altéia	–	Malvarisco:	Muitas	empregadas	nas	casas	de	banho	e	nasdas	pedras	do	oryxá	Nanã,	Oxum,	Oxumar6e,	Yansã	e	Yemanjá.	Nuz	Moscada:	Esta	erva	é	usada	na	mistura	em	pó	com	canela	mesmo	em	pó.	É	amplamente	utilizado	nas	defumações	de	Umbanda	terreiros.	A	vela	de	cera	de
carnauba	é	a	melhor	iluminação	para	o	oryxá.	Além	de	ser	muito	empregado	no	ebo	de	defesa,	sendo	substituído	por	três	a	três	dias,	porque	o	oryxá	requer	que	a	grama	é	sempre	nova.	Dívidas	e	evitar	hepatite	com	ou	sem	edema.	O	chá	é	usado	internamente,	as	folhas	embebidas	são	aplicadas	em	tumores.	Na	medicina	doméstica,	suas	sementes	de
infusão	são	anti-elmínticas,	destruindo	até	ameba.	Jatoba	–	Jataí:	Grama	poderosa,	mas	sem	aplicação	em	cerimônias	rituais.	As	pessoas	usam	a	cozinha	das	folhas	como	deflação	de	energia.	Na	grama	de	uso	popular	é	usado	contra	os	efeitos	de	picadas	de	cobra.	Cipo-camarão:	Usado	apenas	em	banhos	de	limpeza	e	fumos.	As	pessoas	têm-no	grande
nos	banhos	aromáticos,	a	cozinha	das	folhas	e	as	peles	debelde	a	fadiga	das	pernas	nos	banheiros	sentados.	Malmequer	–	Calendula:	É	usado	em	todas	as	obrigações	orais	e	abô,	e	nos	banhos	de	purificação	dos	filhos	de	Oxum.	-	Sim.	Não	é	aplicado	em	obrigações	rituais.	Também	luta	contra	a	insônia.	As	pessoas	usam	suas	folhas	de	cozimento	como
emolientes;	a	raiz	é	poderoso	viveiro	animal	e,	além	de	matá-los,	destrói	carnes	podres,	promovendo	a	cura.	Usado	como	chá.	Suas	folhas	de	pinto	são	aplicadas	às	fervuras,	aos	banhos	de	limpeza	ou	ao	download,	que	é	fácil	de	entender,	como	se	o	ambiente	é	realmente	carregado	a	ruína	morre.	Bicho	Erbe:	Usado	nos	banhos	de	purificação	das
crianças,	seja	o	que	for	e	se	submeterá	às	obrigações	da	infância	santa	ou	santa.	O	medicamento	home	indica	esta	planta	como	um	emoliente,	mais	especificamente	para	as	bochechas	e	gargalo,	em	inflamação	da	boca.¡Ãcanam	noc	aznalocsem	id	ingab	ni	,eroma'lled	aigam	allen	enoizacilppa	ednarg	aH	:nem-liM	³ÃcilegnA	.etnamlac	etnellecce	nu	¨Ã
abre	atseuq	id	¨Ãt	li	,etneg	al	reP	.ovitagrup	emoc	olopop	lad	itasu	onos	imes	orol	I	.otilibats	¨Ã	is	nugE	evod	otsop	li	eripmeir	rep	otageipmi	arocna	Ã	.esserpmoc	e	ingab	odnazzilitu	,reifituaeb	amsitamuer	nu	emoc	acidni	ol	anicidem	aL	.opporics	ol	odnazzilitu	,atuca	etihcnorb	al	aivella	e	ellebir	essot	al	erettabmoc	,etnemacideM	.amsa	e	ellebir
aerraid	erallebed	rep	otacidni	¨Ã	acitsemod	anicidem	nI	.eilgof	elled	aruttoc	o	¨Ãt	ni	otazzilitU	.elautir	oicifircas	len	otasu	ehcnA	.eibmoz	aicsirts	e	arutief	atnas	,eraval	enilrep	,irobe	,atset	id	irevod	ien	otasu	otloM	:aizuL	atnaS	id	ebrE	.aispepsid	al	odnettabmoc	,ocamots	onu	emoc	acilppa	ol	acitsemod	anicidem	aL	.eiraniru	eiv	id	ovitterroc	emoc	e
airetnessid	al	o	aerraid	al	ortnoc	¨Ãt	li	ageipmi	eralopop	anicidem	aL	.enoizacifirup	id	ingab	ien	ehcna	otazzilitU	.ehcna	etaba	ic	e	,ogilbbo	isaislauq	ni	artne	ossE	:abagnaroP	.idrev	eccub	e	eilgof	odnazzilitu	,elautir	led	ihgilbbo	irav	ni	artnE	:ataelaG	â	arierrapaclA	ªÃramuxO	id	ebrE	.iralos	iggar	ia	aguf	ni	,ero	icidod	rep	atset	al	erirpoc	iop	e	atset	al
erirpoc	rep	etneiciffus	¨Ã	ehc	,ailgof	allad	attaf	´Ãba	enoizacilppa'l	olos	aH	:abºÃanraC	.asefid	id	obe'llen	otazzilitu	e	uxE	id	itnemaidesni	ilged	aicsa'	E	.amsa'l	erettabmoc	e	elaurtsem	ossulf	li	ereggerroc	rep	otasu	¨Ã	,eralopop	anicidem	alleN	.hayO	id	ilgif	ied	enoizacifirup	id	ingab	ni	,iroif	e	imar	,eilgof	acilppa	iS	:ohnidarraga-romA	â	sunªÃv-ed-omiM
.aizilup	id	o	ociracs	id	ingab	ien	etacilppa	onos	eilgof	eus	eL	:anacirfa	amlap	.elinimmef	aloger	al	eratilicaf	rep	inoizagimuf	o	itirtta	ni	etacilppa	onos	eilgof	eL	.eilgof	el	odnageipmi	,ociracs	id	ingab	ia	atatimil	¨Ã	enoizacilppa	aus	aL	:iri-ed-ocoC	.¡Ãxiro'lled	ilgif	ied	enoizacifirup	id	ingab	ien	e	´Ãba	,atset	id	erevod	isaislauq	ni	otacilppA	e	flores),	para
propiciar	ligaÃ§ÂÃµÂes	amorosas,	aproximando	os	sexo	masculino.	Jambo-amarelo:	Usado	em	quaisquer	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa	e	nos	abÃ´Â.	NÃ£Âo	entra	nos	abÃ´Â	a	serem	tomados	por	via	oral.	Popularmente,	Ã©Â	usada	como	adstringente	e	a	infusÃ£Âo	das	flores	Ã©Â	indicada	para	inflamaÃ§ÂÃ£Âo	dos	olhos.	As	folhas	tiradas	do	pÃ©Â,
depois	de	socadas,	curam	ÃºÂlceras	e	feridas.	Seu	princÃÂpio	ativo	Ã©Â	o	estrifno.	Isto	feito,	espalha-se	no	ambiente	caseiro	ou	em	lugar	onde	se	exerce	atividade,	para	melhoria	das	condiÃ§ÂÃµÂes	financeiras.	A	medicina	caseira	indica	os	galhos	novos	desta	planta	para	curar	ÃºÂlceras.	O	povo	a	consagra	como	sÃ©Ârio	adstringente	e,	por	isso,
indica	o	uso	das	casacas,	em	cozimento,	na	cura	das	ÃºÂlceras	e	feridas	rebeldes,	banhando-as.	AraÃ§ÂÃ¡Â-do-campo:	ÃÂ	utilizada	em	banhos	de	limpeza	ou	descarrego	e	em	defumaÃ§ÂÃµÂes	de	locais	de	trabalho.	Ervas	de	XangÃ´Â	Alevante	¢ÃÂÂ	Levante:	Usada	em	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	nos	banhos	de	limpeza	de
filhos	de	santo.	Seu	uso	se	restringe	a	banhos	fortes	para	proteger	os	filhos	deste	orixÃ¡Â.	Ervilha-de-Angola	¢ÃÂÂ	Guando:	ÃÂ	empregada	em	quaisquer	obrigaÃ§ÂÃµÂes.	Na	medicina	caseira	ela	atua	com	grande	eficÃ¡Âcia	sobre	as	cÃ³Âlicas	abdominais	e	tambÃ©Âm	menstruais.	AlÃ©Âm	de	todas	as	ervas	de	Oxum	e	OxÃ³Âssi	que	ele	utiliza	para
curar,	destaca-se,	ainda,	uma	ÃºÂnica	de	sua	propriedade,	hoje	de	grande	importÃ¢Ância	para	a	medicina	caseira:	o	Piperegum	Verde	e	Amarelo.	O	povo	usa	para	debelar	os	males	dos	intestinos,	beneficia	o	estÃ´Âmago	na	mÃ¡Â	digestÃ£Âo.	Utiliza-se	o	cozimento	de	toda	a	planta	para	gargarejos	e	bochechos.	Morangueiro:	AplicaÃ§ÂÃ£Âo	restrita,
jÃ¡Â	que	se	torna	difÃÂcil	encontrÃ¡Â-la	em	qualquer	lugar.	Os	musgos	sÃ£Âo	utilizados	pela	medicina	caseira	nas	perturbaÃ§ÂÃµÂes	das	vias	respiratÃ³Ârias.	A	medicina	caseira	indica	o	chÃ¡Â	de	suas	folhas	para	combate	coceiras	no	corpo	e,	principalmente	coceira	nas	partes	genitais.	A	medicina	caseira	usa-o	combater	tosses	e	corrigir	escorbuto
(carÃªÂncia	de	vitamina	C).	A	medicina	caseira	o	aponta	como	eficiente	debelador	de	tosses	rebeldes;	de	bons	efeitos	nas	bronquites	Ã©Â	muito	ÃºÂtil	no	tratamento	da	asma.	Quando	secar	troque-a	por	outra	verdinha.	PorÃ©Âm	muito	utilizada	na	cozinha	sagrada	de	XangÃ´Â.	Para	usar	Ã©Â	necessÃ¡Ârio	que	se	cozinhe	as	folhas,	e	coloque	chÃ¡Â
de	folhas	sobre	a	doenÃ§Âa.	Isso	leva	um	certo	tempo,	devido	a	gosma	abundante	que	hÃ¡Â	na	babosa.	Tem	grande	eficÃ¡Âcia	nas	pleurisias,	nas	bronquites	e	febres	que	tragam	erupÃ§ÂÃµÂes.	Para	tanto,	os	caules	secos	e	reduzidos	a	pÃ³Â,	depois	de	queimados,	estancam	hemorragias.	ÃÂ	usada	pela	medicina	caseira	como	poderoso	vermÃÂfugo,
mais	particularmente	usada	na	destruiÃ§ÂÃ£Âo	das	solitÃ¡Ârias,	usando-se	o	chÃ¡Â.	Usa-se	o	chÃ¡Â	ou	cozimento	das	folhas	como	contraveneno.	Tem	aÃ§ÂÃ£Âo	eficaz	no	tratamento	do	fÃÂgado,	das	hepatites	e	obstruÃ§ÂÃµÂes.	O	povo	usa	a	cebola,	fruto	do	mangue,	esmagada	sobre	feridas	rebeldes.	HelicÃ´Ânia:	Utilizada	nos	banhos	de	limpeza	e
descarrego	e	nos	abÃ´Â	de	ori,	na	feitura	de	santo	e	nos	banhos	de	purificaÃ§ÂÃ£Âo	dos	filhos	do	orixÃ¡Â	Ogum.	CipÃ³Â-caboclo:	Muito	utilizada	em	banhos	de	descarrego.	SÃ¡Âlvia:	Suas	folhas	e	flores	sÃ£Âo	utilizadas	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â	e	banhos	de	limpeza	dos	filhos	dos	orixÃ¡Âs	a	que	pertence.	GuinÃ©Â-caboclo:
Utilizado	em	todas	as	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	cabeÃ§Âa,	nos	abÃ´Â,	para	quaisquer	filhos,	nos	banhos	de	descarrego	ou	limpeza,	etc.	ÃÂ	poderoso	desobstruente	e	tÃ´Ânico,	alÃ©Âm	de	prevenir	e	debelar	hepatites.	Age	como	cicatrizante,	recompondo	o	tecido	lesado	nas	escoriaÃ§ÂÃµÂes.	Na	medicina	popular	tem	funÃ§ÂÃ£Âo	cicatrizante	de	feridas	e
ÃºÂlceras,	colocando	o	sumo	de	flores	e	folhas	sobre	a	ferida.	Banhos	quentes	deste	chÃ¡Â	melhoram	as	dores	nas	articulaÃ§ÂÃµÂes,	causadas	pelo	artritismo.	Ervas	de	OxalÃ¡Â	Alecrim	de	Caboclo:	Erva	de	OxalÃ¡Â,	porÃ©Âm	mais	exigido	nas	obrigaÃ§ÂÃµÂes	de	OxÃ³Âssi.	O	seu	pÃ©Â,	e	cepa	sÃ£Âo	onemla	iserp	eresse	onoved	ingab	i	,otnemitlams
e	aizilup	id	ingab	ni	otazzilitU	:abacitubaJ	.etnegnirtsa	aigrene'nu	emoc	ecsiga	,aruttoc	id	eccub	eus	el	noc	,acitsemod	anicidem	alleN	.olliuqnart	onnos	nu	ecsinrof	e	ivren	ied	oiccuic	Ã	.ainnosni'l	animret	ehc	,ocitonpi	emoc	otacidnI	.eneitrappa	iuc	s¡Ãxiro	ilged	inibmab	ied	aizilup	al	rep	,´Ãba	e	ociracs	id	ingab	ien	atazzilitu	:	accum	id	artanA
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