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O Poder do Elixir  
A Magia de Dentro pra Fora 

 
O elixir ou filtro é uma fórmula mágica que pode 
ser destinada a qualquer intenção. São as 
poções feitas para serem ingeridas, geralmente 
na forma de licores, garrafadas, chás ou 
xaropes. A mais comum era de amor, mas 
muitas fórmulas foram criadas e passadas 
adiante para conseguir prosperidade, fartura e 
abertura de caminhos.  
 
Relembrando: 
 
Pra começar, você pode aprender a identificar 
os termos mais usados em antigos livros de 
magia. Em muitos livros, vemos uma série de 
elementos estranhos com nomes assustadores. 
Não há o que temer. 
 
Muitos desses nomes eram usados apenas para 
afastar os curiosos ou concorrentes.  
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Os magos e bruxas tinham uma espécie de 
código para que suas “receitas” mágicas não 
caíssem em mãos erradas. 
 
Na Bruxaria, é normal utilizarmos materiais 
naturais, como temperos, ervas, flores, frutas, 
grãos, etc... 
 
Na alquimia moderna, temos os mesmos 
veículos que na alquimia clássica: pós, poções, 
elixires, filtros... Só mudamos a forma de fazer, 
utilizando ingredientes bem mais acessíveis, 
graças à magia natural, que nos devolve a magia 
pela simplicidade, permitindo que vejamos a 
sabedoria oculta nas coisas que nos cercam. 
 
Também chamada elixir ou filtro, a poção é uma 
fórmula mágica que pode ser destinada a 
qualquer intenção. A mais comum era de amor, 
mas muitas fórmulas foram criadas e passadas 
adiante para conseguir prosperidade, fartura e 
abertura de caminhos. 
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Hoje, com o renascimento da magia, os pós e 
poções estão voltando ao convívio das pessoas 
modernas que, sem constrangimento, não 
hesitam em recorrer a essa forcinha mágica 
para conquistar um objetivo. Apesar de seu 
preparo estar relacionado aos magos e bruxas. 
 
 
Há dois tipos de poções: os perfumes e as feitas 
para serem ingeridas, na forma de licores ou 
xaropes. 
 
Para evitar confusão e ver gente bebendo 
perfume e tomando banho de licor, nós 
convencionamos separar poção de elixir.  
 
O primeiro é sempre de uso externo, enquanto 
o segundo é de uso interno. Para ambas, segue-
se sempre um ritual de consagração, onde a 
poção é encantada. Para esse ritual, o material 
depende da intenção da poção, mas na 
Bruxaria, é normal utilizarmos materiais 
naturais, como temperos, ervas e cristais, além 
de velas e encantamentos. 
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Para fazer uma poção, seguimos basicamente a 
mesma técnica dos preparo de um pó mágico. 
 
Precisamos de um agente ativo, um catalisador, 
um irradiador e o potencializador. 
Naturalmente, o momento do preparo deve ser 
bem escolhido dentro da intenção da poção, 
assim como o momento de sua consagração, 
que pode ser no mesmo dia ou dias depois.  
 
Os melhores dias, horas e Luas ficam a critério 
do mago, assim como o estado de espírito em 
que ele está ou o clima do dia. Uma poção para 
amores alegres, felizes e primaveris pode não 
ter tanto poder num dia chuvoso. Por isso 
dizemos que cada poção, cada pó mágico, é 
único. Nunca conseguiremos repetir as mesmas 
condições para um novo preparo, mesmo 
usando os mesmos ingredientes. Até seu poder 
pessoal varia de dia pra dia, de mês para mês. 
Isso não quer dizer que não possa ser feito.  
 
Poções e pós podem seguir o mesmo padrão, 
variando apenas em pequenos detalhes.  
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Uma poção pode sair ligeiramente diferente da 
outra, um pouco mais forte, um pouco mais 
suave ou com talentos extras que não se estava 
esperando.  
 
Por isso também utilizamos o pêndulo para 
confirmar se a poção foi devidamente 
encantada e para quê. Muitas vezes, o encanto 
supera nossas expectativas, enquanto em 
outras a poção assume uma função totalmente 
diferente da que esperávamos. 
 
O ideal para uma poção eficiente é que ela 
contenha ao menos um de cada dos elementos 
citados. 
Note que alguns elementos podem substituir 
outros. Se utilizar dois elementos considerados 
ativos, um deles pode virar o potencializador.  
 
Catalisador: 

O que provoca a união dos ingredientes sem 
alterar a essência de cada elemento. 
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Agente ativo: 
O principal ingrediente do seu pó ou poção, o 
que a influenciará mais. 
 
Irradiador: 

Ele irradia poder e dá uma determinada energia 
para a poção, elixir ou pó. 
 
Potencializador: 

Ele funciona como um fermento, aumentando o 
poder da poção inteira. 
 
Consagração: 

 
A consagração de um pó ou poção é feita num 
ritual, que pode ser simples ou mais rebuscado. 
O importante mesmo é o poder pessoal 
empregado por quem a faz. É importante 
conhecer os elementos simpáticos ao objetivo 
da poção, assim como as entidades envolvidas. 
A imposição das mãos, com uma vela e um 
incenso, já é uma consagração que, se bem feita 
por alguém com boa energia, é incrivelmente 
eficaz.
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Caso o mago ou bruxa não possua o poder 
pessoal necessário, é melhor optar por um ritual 
com todos os elementos. 
 
Rituais em cores e formas:  

Antes de pensar em fazer um ritual , faça um 
bom planejamento. Encontre a melhor hora, a 
melhor Lua, os melhores ingredientes e 
encantamento e vá à luta. Vamos estudar dois 
aspectos de um ritual: As cores e as formas. 
 
As cores 
Você pode utilizar as cores como 
potencializadoras das suas poções e para dar o 
tom do seu ritual. Sabendo os significados, você 
pode utilizar as cores envolvendo a garrafa com 
papel celofane, utilizando garrafas coloridas ou 
pintadas, ou usando corantes e anilinas. E para 
poções feitas para beber devem conter corantes 
comestíveis. 
 
Nos rituais, as cores podem aparecer em flores 
e velas, e elas puxam egrégoras sintonizadas 
com elas.  
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O dourado, por exemplo, atrai a simpatia dos 
espíritos do Sol,  
enquanto que o índigo atrai a simpatia dos 
espíritos de Júpiter.  
Violeta é sempre uma excelente opção, pois 
além de ser uma egrégora muito presente no 
planeta atualmente, é também a egrégora 
muito simpática aos bruxos e magos, uma vez 
que representa a transformação e é 
capitaneada pelo Mestre Saint Germain, o 
padrinho das bruxas, já que ele mesmo foi um 
grande alquimista. 
 
Branco: pureza, harmonia e equilíbrio. Na 
dúvida, use branco. É que nem o pretinho no 
armário, serve em qualquer situação. Ajuda no 
despertar da espiritualidade e a ascensão da 
consciência. 
 
Laranja: representa o Sol e está ligada à energia 
e saúde. Ela incentiva a criatividade, as 
atividades artísticas e desportivas.  
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É uma revitalizadora de todo o organismo e é 
excelente para quem quer receber luz, 
espiritualizar-se e aumentar seu poder mental. 
 
Vermelho: ligada à beleza física, sensualidade e 
energia. Utilizada em questões de combate, é a 
cor de Arcanjo Mikhael que ergue sua espada 
para defender os justos. Dá coragem, segurança 
e vitalidade. Ajuda a conectar com o chakra 
básico e com as forças terrestres. Vela 
importante quando queremos nos conectar 
com seres e forças do plano material. 
 
Amarelo: cor da comunicação. Representa a 
ordem, o raciocínio e a lógica. Essa cor ajuda a 
vencer a timidez e favorece as relações sociais. 
Intensifica a memória, a agilidade mental, a 
eloqüência e a capacidade de entender 
entrelinhas. Também ajuda na cura de doenças 
psicossomáticas. 
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Violeta: cor da espiritualidade, da 
transmutação. Protege os missionários e é ideal 
para quem busca a evolução e compreensão de 
planos superiores. 
 
Rosa: simboliza o amor incondicional e as 
relações regidas por afeto intenso. Provoca a 
atração e desperta a sensibilidade e os 
sentimentos nobres e puros. 
 
Azul claro: desperta interiorização, 
tranqüilidade, paz e harmonização. Abre as 
portas do mundo oculto, tornando fácil a 
comunicação astral. Ótima na luta contra o 
medo. 
 
 
Azul escuro: representa o prazer de viver e tudo 
aquilo que nos desperta gosto pela vida. Ela 
estimula e fortalece a auto-estima e induz ao 
sucesso em todos os aspectos. Ligada também a 
negócios e ganhos materiais. 
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Verde: cor da regeneração, no renascimento, da 
esperança. Desperta a vitalidade e recupera a 
energia vital. Também utilizada em ritos para 
alcançar a fertilidade, a abundância e a fartura. 
Simboliza a estabilidade, a fidelidade, a 
constância, a responsabilidade, a perseverança, 
a longevidade, o êxito na profissão, a sabedoria 
e a transcendência. 
 
Preto: quebra-feitiço, proteção e eliminação de 
energias negativas.
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As Formas 
Num ritual, o desenho formado pela posição de 
velas, riscos no chão ou posição de 
instrumentos pode interferir nos efeitos. 
Quando não é possível riscar o chão com a 
forma que você deseja, utilize a varinha ou o 
athame para fazê-lo. Se não puder fazer as 
marcações dos vértices com velas (sempre o 
mais indicado), você pode utilizar pedras ou 
cristais. As formas podem influenciar na poção 
através da garrafa ou do recipiente em que ela 
for mantida. Também podem ser úteis como 
desenhos e símbolos de poder básicos. 
 
O Quadrado: este símbolo representa a terra, a 
matéria e os elementais da terra, os gnomos. 
Remete à cor vermelha, à nota musical Ré, ao 
Sol, ao chakra Muladhara e a Xangô. 
 
A Meia-Lua: representa a água, o estado líqüido, 
Iemanjá e os elementais da água, as ondinas e 
as sereias. É relacionado aos sonhos e à Lua. Sua 
cor de equilíbrio é vinho, a nota musical é Si e 
desperta o chakra Svadhistana. 
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O Quarto-Crescente: representa o mistério e o 
poder feminino, é a forma da Deusa. Nossa 
Senhora é por vezes representada de pé sobre 
um quarto-crescente. 
 
O Triângulo: ligado ao fogo, às salamandras, a 
Ogum e a Marte. Sua nota musical é Dó, sua cor 
é lilás e desperta o chakra umbilical. 
 
O Hexágono: representa o estado gasoso e os 
elementais do ar, os silfos. Ligado a Oxóssi, sua 
cor é rosa e sua nota musical é Fá. Desperta o 
chakra cardíaco e seu planeta é Saturno. É 
também a Estrela de Salomão, um símbolo de 
enorme poder. Utilize as cores certas e você 
sentirá imediatamente os resultados. 
 
O Octógono: Quando utilizamos oito velas numa 
disposição geométrica, estamos trabalhando 
com o infinito, a continuidade. Por isso, o 
número oito é indicado para rituais de 
prosperidade e crescimento. 
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Os Dias da Semana e os Planetas 
Os dias da semana são regidos por 
determinadas forças e entidades que dão poder 
às poções confeccionadas ou consagradas sob 
sua regência. 
 
 
 
Domingo: dia do Sol, propício para nos dar 
vitalidade e energia, vigor e alegria em viver. O 
domingo é o dia ideal para rituais de 
prosperidade e fama, quando desejamos 
reconhecimento pelos nossos esforços no 
trabalho ou nas artes. Cores: dourado, 
vermelho, amarelo forte, laranja. 
 
Segunda-feira: dia regido pelos mistérios da Lua, 
essencialmente feminino. Este dia propicia a 
conexão com o oculto, com os mistérios e com 
o lado mais sutil das coisas. Bom para rituais e 
exercícios de vidência e espiritualidade, para 
vermos o que está oculto. Cores: prata, branco, 
azul claro. 
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Terça-feira: dia de Marte, é ideal para magias 
que nos dêem força e vontade para vencer os 
obstáculos. Ligado à cor vermelha. Os regentes 
deste dia podem ajudar em batalhas e lutas que 
precisemos travar. Cores: vermelho, verde, 
magenta. 
 
Quarta-feira: Mercúrio rege este dia, dando 
mente ativa e serena para planejamentos e 
projetos. A criação de um plano de apoio para 
alcançar nossas metas é muito importante e por 
isso este dia é ótimo para concentração de 
todos aqueles que se sentem perdidos ou 
confusos quanto a sua vocação ou 
simplesmente não conseguem resolver um 
problema mais complexo. Cores: amarelo claro, 
azul profundo, violeta. 
 
Quinta-feira: dia de Netuno, ideal para 
expansão e para início de empreendimentos. 
Cores: marrom, verde, azul marinho. 
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Sexta-feira: dia regido por Vênus, é muito bom 
para rituais de amor, amizade e beleza. Quando 
falamos de rituais de amor, é bom lembrarmos 
que muitas vezes um ritual de amor é 
necessário para que despertemos o amor por 
nós mesmos. Muitas pessoas precisam aprender 
a se amar antes de serem amadas por outras 
pessoas e as velas são um ótimo canal para essa 
descoberta. Cores: rosa claro, magenta, branco. 
 
Sábado: dia regido por Saturno, planeta de ciclo 
lento (pessoas sob sua regência tendem a 
demorar em suas diversas fases). É também dia 
de queima de karma e propício para 
conseguirmos paciência para concretização de 
projetos demorados. Cores: violeta, púrpura, 
branco. 
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Os Cristais 
 
A utilização dos cristais para o preparo de 
poções é mais velho que andar pra frente. Os 
egípcios era craques nisso, assim como os 
atlantes. Não é a toa que computadores 
utilizam cristais em suas placas, pois eles são 
ótimos condutores e estabilizadores. Ele não 
perde sua constituição molecular ao mudar de 
forma (veja o cristal líquido, por exemplo). 
 
Eles podem dar energia. Também podem 
receber. Possuem dupla polaridade, e depende 
da nossa intenção ao utilizá-lo. 
 
O Elixir dos Cristais é preparado a partir de uma 
técnica onde existe a impregnação da energia 
de um cristal na água e posterior acréscimo de 
brandy como conservante. Outras escolas 
preferem usar a água, pois acreditam que o 
álcool altera o valor energético de alguns 
cristais. 
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A exemplo dos florais, o Elixir dos Cristais 
recarrega o nível de energia (eletricidade 
orgânica), atuando como equilibrador de acordo 
com sua função. Ele limpa, protege, age onde 
necessitamos e pode ser associado a qualquer 
outro instrumento terapêutico como 
Homeopatia, Essências Florais, Dieta Alimentar, 
Psicoterapias, entre outros. 
 
Preparando o cristal 
 
Antes de utilizá-lo numa poção, você precisa 
preparar seu cristal. Ele pode estar carregado e 
precisa ser limpo para aumentar seu poder. 
Você pode utilizar as técnicas padrão (enterra 
no jardim, mergulha no sal grosso, deixa na Lua, 
deixa no Sol, etc...). Ou simplesmente deixá-lo 
uma hora no leite e depois dar um jato de água 
na torneira visualizando um facho de luz. 
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Irradiadores Poderosos: 
Símbolos Rúnicos, pantáculos, símbolos 
radiônicos e cartas do tarot 
 
A exemplo dos pantáculos, os símbolos rúnicos 
também trazem muito poder quando gravados, 
talhados ou pintados em papel, madeira ou 
outro material.  
 
O importante na magia rúnica é o conhecimento 
do poder de cada símbolo e a firme intenção do 
bruxo. O exercício de visualização é também 
importantíssimo.  
 
Os símbolos rúnicos podem ser feitos para uso 
do próprio mago ou de outra pessoa, bastando 
para isso focar no objetivo na hora em que 
gravar o símbolo.  
 
Este pode ser gravado em alimentos que serão 
ingeridos, em velas, papel, madeira, roupas, 
etc...  
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No caso de pós e poções, geralmente 
desenhamos os símbolos rúnicos com a varinha 
ou com o dedo sobre o pó já na sua bandeja, 
durante seu período consagratório, ou 
desenhado no vidro que vai conter o pó ou 
poção. 
 
Já no tarot, as cartas são ótimas irradiadoras e 
podem descansar sobre a bandeja de pó ou sob 
a garrafa de poção, enquanto durarem as velas 
do ritual de consagração. Durante esse período, 
o baralho, naturalmente, não poderá ser usado, 
mas assim que o pó ou a poção estiver pronto, é 
só devolver a carta ao deck. 
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    a Sorte 
 
Traz boa sorte em tudo o que a pessoa 
empreender. É ótima para abrir caminhos e na 
realização de desejos. 
 

  Vitória 
Especial para batalhas judiciais, magia e 
qualquer questão em que se trave um combate. 
Pode-se trabalhar com esta runa na vitória 
sobre rivais ou sobre uma situação (vencer as 
dívidas e os obstáculos, por exemplo). 
 

     Amor 
Além de fortalecer ou fazer nascer o amor, 
também pode servir para enviar amor a alguém. 
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     Conforto 
Traz alívio e conforto em momentos dolorosos. 
Pode ser utilizado para enviar conforto a 
alguém. 
 

      Riqueza 
Dispensa comentários. Para fazer o dinheiro 
render e se fortalecer. 
 

      Posse 
Para conquista de bens materiais, como carros, 
casas, objetos caros, etc... 
 

       Viagem 
Para fazer boas viagens (inclusive aquela dos 
seus sonhos). 
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        Fertilidade 
É utilizada tanto em rituais de fertilidade sexual 
quanto mental. 
 

      Saúde 
Auxiliar em tratamentos ou na manutenção da 
saúde, assim como em dietas. 
 
 
 
 
Ordem 
 
Ordena pensamento, ajuda a voltar para os 
eixos. Dá foco e equilíbrio. Combate o caos 
mental. 
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      Cura 
Utilizada no restabelecimento de doentes, 
desenhada com tinta azul em receitas médicas, 
em medicamentos e potes de poções 
medicinais. 
 

     Proteção 
Protege pessoas, casas e bens. 
 

      Proteção 
Parece um trevo de três folhas, tem o mesmo 
emprego da runa anterior. 
 
 
Amizade 
 
Para pós e poções de amor e amizade, união e 
casamento. 
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Elixir de Proteção: 
 
50 gramas de grãos torrados de café  
01 kg de açúcar refinado 
01 Litro de álcool de 40º GL  
01 copo e meio de água 
03 a gotas de essência de baunilha 
 
Potencializador: pentagrama desenhado sobre a 
poção com a varinha. 
Irradiador: Oração de São Jorge. 
 
Triture grosseiramente no liqüidificador os 
grãos de café. Coloque-os junto com o álcool e a 
essência em vidro de boca larga por oito dias 
mexendo diariamente. A cada um dos dias, 
acenda uma vela vermelha e recite a oração. 
Coe o líquido em coador de pano e coloque-o 
de volta no vidro. Prepare uma calda com o 
açúcar e a água e deixe ferver por um minuto e 
espere esfriar. Junte essa calda à mistura de 
café e mexa bem.  
 
 



29  

Deixe descansar por 30 dias e depois disso filtre-
o duplamente. Engarrafe e deixe envelhecer por 
três meses com um pentagrama ou uma espada 
de metal amarrada com fita vermelha no 
gargalo da garrafa. 
 
 
Poção do Amor 

Ingredientes: 
 
1 litro de água 
1 pedaço de canela em pau 3 colheres (sopa) de 
mel 
1 punhado de pétalas de rosas de jardim 
(brancas ou cor-de-rosa)  
1 quartzo rosa 
 
Para quem está procurando um amor, ou quer 
manter o seu, essa poção é eficaz. Numa sexta-
feira, deixe a água ferver. Coloque os outros 
ingredientes.  
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Desligue o fogo e coloque o quartzo rosa. 
Ofereça o chá para a pessoa que você quer 
conquistar, ou beba sozinho para atrair a pessoa 
certa. 
 
Outra Poção do Amor  

Ingredientes: 
1 colher (de sopa) de manjericão seco e 
triturado  
1 colher (de sopa) de funcho seco 
1 colher (de sopa) de verbena européia seca  
3 pitadas de noz moscada rasteira 
1/4 de xícara de vinho tinto 
 
 
Coloque todos os ingredientes numa panela de 
ferro. Misture bem e leve acenda o fogo. 
Acenda uma vela cor-de-rosa que tenha sido 
untada com óleo de rosa e diga: 
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Que as forças do amor sejam poderosas  
E prossigam em sua busca 
Para achar meu par perfeito para este momento 
Acendendo em seu coração este sentimento. 
 
Deixe a poção ferver por três minutos, retire o 
caldeirão do fogo e deixe esfriar. Coe o líquido 
numa gaze limpa e coloque numa xícara.  
 
Adicione um pouco de mel para adoçar a poção 
e beba. Se você deseja o amor de determinado 
homem ou mulher, concentre-se sobre ele ou 
ela enquanto prepara a bebida.  
 
Beba metade da poção e dê a outra metade 
para o ser amado a fim de que ele a beba logo 
que possível. Se houver amor entre vocês, ele 
despertará. Se não houver, nada acontecerá.
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Preparando suas poções: 
Poção Violeta 
 
Indicada para sentimento de cansaço e perda de 
energia, abatimento e desânimo, funciona como 
purificador e limpador de aura e protetor contra 
energias negativas. Você vai precisar de: 
 
½ litro de água mineral 
7 gotas de essência de rosa branca  
7 rosas brancas 
3 colheres de essência de olíbano  
1 ametista 
Corante violeta  
1 vela violeta  
1 incenso de rosas 
 
Num momento em que seu coração estiver 
calmo, faça seus encantamentos (orações como 
Pai Nosso e Ave Maria funcionam 
perfeitamente) e invoque a Chama Violeta.  
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Comece a fazer sua poção. Acenda a vela e o 
incenso e coloque perto de onde vai fazer a 
poção. Coloque a água num recipiente de vidro 
ou ágata (não use alumínio ou plástico). 
Coloque as essências, pedindo a ajuda da 
Chama Violeta para realizar esta poção. Coloque 
a ametista dentro da mistura e acrescente o 
corante (o quanto desejar). Despetale as rosas  
e deixe suas pétalas na poção.  
 
Feche os olhos e imponha as mãos, pedindo a 
Saint Germain e sua egrégora que coloque seu 
poder na poção, através da divindade que há 
em você. Deixe a poção lá até que a vela queime 
toda e então pode retirar a ametista e coar as 
pétalas, passando a poção para um vidro de 
perfume virgem. 
 
Use sempre que precisar da seguinte forma: 
molhe o dedo e passe na testa e no peito 
desenhando uma cruz. Coloque um pouco na 
palma da mão e molhe a nuca.  
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Você sente os resultados imediatamente.  
 
Pode ser usado misturado à água do banho, 
utilizado num vaporizador e com um pano 
branco a ser passado na casa ou no carro.
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Água de ferro 

Esta é uma antiga receita para defesa e 
proteção de ambientes e pessoas.  
 
Pregos de ferro 
Água 
1 garrafa escura 
 
Num sábado, coloque um punhado de pregos 
na garrafa. Junte a água.  
Deixe em lugar escuro por uma semana. Após 
este tempo você perceberá que a água mudou 
de aspecto, assumindo uma coloração 
enferrujada.  
 
Ela então estará pronta para ser usada. Use na 
proporção de 60ml desta água para um balde 
de água. Esta mistura poderá ser usada de 
várias maneiras. Você poderá usá-la para 
banhos para afastar energias negativas, limpeza 
de sua casa, objetos de trabalho, carro, etc...  
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Para isso passe um pano molhado nesta água 
em todo o piso, portais, janelas da casa, etc... 
Sempre que você usar a água da garrafa, 
complete-a com água pura. Desta forma esta 
água de ferro durará indefinidamente. 
 
Pós 

Vale lembrar mais uma vez que cada pó 
preparado é único. Por mais que se tente fazer 
novamente o mesmo pó, seguindo os mesmos 
passos, com os mesmos ingredientes, 
dificilmente reuniremos as mesmas condições.  
 
Um dia será mais ensolarado que outro, ou 
estaremos com maior ou menor poder pessoal, 
ou os astros estarão influenciando de forma 
diferente o momento.  
 
Quando fizer seu pó, distribua entre as pessoas 
de quem você gosta ou que você acha que 
precise.  
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Pós, poções, filtros e receitas mágicas são como 
remédios.  
Devem ser levados a quem precisa. 
 
Há um grande terror a respeito dos pós. 
Homens, em especial, morrem de medo de 
mulheres jogarem pozinho neles, amarrando-os 
ou limitando suas atividades sexuais. Eles tem 
razão em ter medo.  
 
Pós e elixires funcionam de dentro pra fora e 
surtem um grande efeito.  
Em geral, devemos respeitar o livre arbítrio das 
outras pessoas. Mas às vezes, você quer ajudar 
e resolve interferir.  
 
Meu conselho é que você sempre trabalhe em 
você mesmo antes de trabalhar nos outros. 
Algumas pessoas realmente acreditam que suas 
vidas vão melhorar se os outros mudarem.  
 
Na verdade, se elas mudarem, o mundo mudará 
com elas.  
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Faça seus pós, experimente os resultados e 
deixe que cada um fique livre pra decidir o seu 
próprio caminho. 
 
 
Pó para fortalecer dinheiro 
 
Esse é para tornar seu dinheiro mais forte, pois 
quando ele está fraquinho, não consegue se 
manter no seu bolso ou na sua conta. Você vai 
precisar de: 
 
Canela em pó 
Fermento em pó 
Glitter verde 
 
 
Numa quinta-feira de Lua Cheia, acenda uma 
vela azul, uma verde e uma amarela. Acenda um 
incenso de canela e misture os ingredientes 
num pote de vidro, cerâmica ou madeira (não 
serve plástico nem alumínio).  
Faça suas invocações e diga: 
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Com o poder da Trindade 
Três vezes Três se multiplica meu dinheiro A 
riqueza é minha realidade 
O progresso é meu companheiro 
Com este pó mágico fortaleço meus ganhos 
Fortaleço e multiplico meu dinheiro 
Se é a abundância o que eu almejo Que se 
cumpra o meu desejo. 
 
 
Misture esse pó com uma colher de pau ou uma 
nota de dinheiro enrolada e salpique uma 
pitada em cada uma das velas. Deixe esse pó no 
meio das velas (que devem formar um 
triângulo) até que se apaguem, quando então 
poderá utilizá-lo. 
Use-o em pitadas na sua carteira, em projetos, 
currículos, dinheiro recebido, comprovantes de 
recebimentos, cheques e cofres. 
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Pó de Amor 
 
Este é para atrair o amor para sua vida. Coloque 
pra secar ao Sol pétalas das seguintes flores: 
rosa branca, rosa vermelha, amor perfeito, 
sempre-viva e lírio. Num pilão, reduza tudo a 
pó. Numa sexta-feira de Sol e céu bonito, vá a 
um lugar ao ar livre (pode ser janela) e diga: 
 
Fadas do amor, fadas amigas, Busquem para 
mim o par ideal  
Que ele seja doce e belo, 
Que ao meu coração não faça mal  
Que seu toque seja suave e terno  
Que nosso encontro seja de luz  
Que nosso amor seja eterno  
Enquanto durar, enquanto brilhar.  
Fadas, fadas, tragam para mim 
O amor verdadeiro, o amor companheiro.  
Que seja, enfim, 
Um amor verdadeiro. 
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Então, sopre o pó para os quatro cantos (se 
estiver ao ar livre). Se estiver num local com 
janelas, sopre em todas as janelas do lugar, de 
forma que as fadas atendam seu pedido e 
procurem o par ideal em todas as direções.  
 
Em poucas semanas, a pessoa certa vai surgir 
pra você.  
Mas faça a sua parte! Dê uma chance! 


