


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora



A imagem das bruxas sempre esteve ligada ao cal-
deirão e as poções mágicas.  As bruxas dominavam 
o conhecimento das ervas e com esse conhecimento 
aliviavam quem a elas recorria, seja a nível de saúde, 
seja a nível amoroso (com as famosas poções de amor 
e prosperidade). 

As poções eram muito utilizadas para curar do-
enças, e assim grande parte dos remédios que temos 
hoje provieram das poções de antigamente e dos sa-
beres dessas grandes mulheres. Assim um simples chá 
é curador, regenerador, prosperador, equilibrador.



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PÓS, POÇÕES E TINTURAS NA MAGIA CIGANA- 2022



5

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PÓS, POÇÕES E TINTURAS NA MAGIA CIGANA- 2022

A Arte Mágica de 
Preparação dos Pós

Durante o preparo de uma poção mágica devem ser observados diversos detalhes que, 
se bem trabalhados, fazem toda a diferença para o objetivo ser atingido.

Quando for preparar uma poção, é importante observar a influência astrológica do 
momento. O dia, o horário, a fase da Lua e outros fatores astrológicos podem ser decisivos 
para a eficácia de um preparo mágico, por isso é muito melhor colocar todos esses fatores 
a seu favor.

Não são só os fatores astrológicos que influem nas poções, mas também diversos ou-
tros detalhes; esses detalhes podem ser divididos em: 

DETALHES MAIORES: 
São fatores que tem grande influência sobre o preparo da poção. A colheita dos ingre-

dientes utilizados; o estado de espírito no momento do preparo, o ambiente onde se prepa-
ra a poção, a forma como se mexe a poção, a maneira como ela é preparada.

DETALHES MENORES: 
Apesar de serem cuidados secun-

dários, não deixam de ser importan-
tes, pois podem fortalecer conside-
ravelmente a eficácia da poção. São 
detalhes como acender uma vela ou 
um incenso durante o preparo; ves-
tir uma roupa ritualística ou com cor 
astrológica favorável; banhar-se com 
água energizada.

Que as fadas despertem a magia desta(s) flor (es)!
Que assim seja e assim se faça! 
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O HORÁRIO DO PREPARO 
Ao preparar qualquer poção mágica, baseie-

se na Tabela de horários planetários. Quando 
você precisar preparar uma poção urgentemente 
e não puder fazer isso em um momento astrológi-
co favorável, então procure falar sempre esta frase 
antes do preparo: 

“Que todas as correspondências astrológicas 
estejam corretas para este trabalho mágico.

Use a tabela de horários e dias mágicos de acordo com a intenção da poção que você 
for fazer. Por exsemplo: Poções para o amor no horário de Vênus; poções para coragem 
no horário de Marte.  O significado de cada horário, cada astro influência de maneira di-
ferente na magia das poções, por isso é importante conhecer as áreas em que cada planeta 
interfere. 

INFLUÊNCIA DOS PLANETAS

SOL: Influencia em magias ligadas ao brilho pessoal, fama, fortuna, prosperidade.

LUA: Influencia tudo o que diz respeito a magia, mistério, ocultismo, viagens, sonhos, 
mudanças, vidência, sentimentos. 

MARTE: Influência sobre assuntos ligados a lutas (judiciais, contra uma doença), ba-
talhas, conquistas, coragem , iniciativas, ousadia, ânimo. 

MERCÚRIO: Influência em magias que beneficiem a mente, que envolvam a  intelec-
tualidade, estudos, projetos, dinamismo, criatividade. 

JÚPITER: Influência sobre assuntos financeiros, negócios, prosperidade, abundância, 
crescimento, dinheiro, fertilidade. 
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VÊNUS: Possui forte influência sobre assuntos amorosos, uniões, casamentos, afeição, 
carinho, sensualidade, sexualidade, procriação, fertilidade. 

SATURNO: Interfere em coisas que tenham natureza durável, coisas fixas, casas, ter-
renos,conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AS FASES DA LUA 
Outro detalhe a ser analisado na hora do preparo das poções é a fase da Lua, pois se-

gundo a astrologia cada fase influência de maneira diferente na magia. 

LUA NOVA:  Período propício para magias que envolvam estudos, pesquisas, ativida-
des em grupo, concentração, meditação, auto-conhecimento, novas idéias, crescimento, 
expansão, emprego. 

LUA CRESCENTE: Magias que favoreçam desenvolvimento, crescimento, prosperi-
dade, expansão, adiantamentos, começos. 

LUA CHEIA:  Ótima para lançar magias de amor, de fertilidade e obtenção de luz. A 
Lua Cheia é uma fase especial em que todo tipo de magia tem seu efeito potencializado. 

LUA MINGUANTE:  Bom período para acabar relacionamentos e situações. Momen-
to de dissipar energias; desintegração, reflexão. 
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HORÁRIOS ELEMENTARES
Um ponto importante para realizar as operações de cada elemento é observar a hora 

em que cada elemento está no seu potencial energético. É até um pouco óbvio dado a ca-
racterística de cada elemento. Essa hora é dada em função do movimento solar e seu efeito 
na superfície da Terra.

Em tese temos 4 janelas elementares durante um dia planetário, eu costumo chamar 
essa janela pelo período do meio que ela abrange:

6h da manhã: nascer do sol quando a energia do dia está iniciando e a energia yang 
não é tão forte, é ideal para fazer operações do elemento ar.

12h ou meio dia: quando o sol está a pino e a energia chegou no máximo yang, é ideal 
para fazer operações do elemento fogo.

18h ou por do sol: quando a energia do dia cai drasticamente e temos uma queda na 
temperatura muito brusca, é ideal para operações do elemento água.

00h ou meia noite: quando está mais escuro e a energia da noite se estabilizou, por isso 
é uma hora perfeito para a energia da terra. 
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TABELA PLANETÁRIA
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A COLHEITA DOS INGREDIENTES: 
Para que o poder de sua poção seja potencializado é importante ter alguns cuidados 

com os ingredientes utilizados. Quando for usar ervas, procure saber a procedência, o 
horário da colheita. 

Ervas ficam mais potentes quando colhidas no horário do seu regente astrológico, por 
isso procure colhê-las você mesmo (quando possível) ou ao menos tente obtê-las procu-
rando saber sua procedência. 

O ESTADO DE 
ESPÍRITO: 

Um detalhe importantíssimo 
na hora de preparar uma poção 
é o estado de espírito de quem a 
prepara. O estado de espírito de 
quem faz a poção tem conside-
rável influência sobre o efeito da 
magia, por isso é importante es-
tar em equilíbrio com a energia 
com a qual se está trabalhando. 

Se for uma poção para o 
amor, visualize momentos de ca-
rinho, amor. 

O AMBIENTE: 
Algo que não pode ser es-

quecido durante o preparo da 
poção é o ambiente onde ela é 
feita. O preparo deve ser feito em 
um ambiente com vibrações semelhantes ao efeito desejado para a sua poção. Se for uma 
poção de equilíbrio, faça ela em um ambiente agradável.  Vários detalhes compõem um 
ambiente na hora do preparo de uma poção. 

Velas: Acenda uma durante o preparo. Cores e formas variam de acordo com o objeti-
vo. O ideal é acender a vela na cor do planeta regente do dia que será feita a poção.

 Incensos: É sempre bom para invocar energias que se deseja para fortalecer a poção. 
Os aromas variam de acordo com a finalidade da poção. 



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PÓS, POÇÕES E TINTURAS NA MAGIA CIGANA- 2022

COMO SE MEXE A POÇÃO?
Pois é, até a forma como a poção é mexida pode influir em seus efeitos! Quando mexer 

no sentido horário? Poções para construção, aquisição, crescimento, benefícios, banimen-
tos pela energia benéfica. Quando mexer no sentido Anti-horário? Poções para términos, 
banimentos pela força, etc. 

OS INSTRUMENTOS:  Para o preparo de poções mágicas os bruxos costumam mon-
tar seu próprio “Laboratório de Alquimia”, que pode ser bem simples, mas facilita bastante 
a vida de quem faz poções. 

INSTRUMENTOS:

O CALDEIRÃO: Esse é 
indispensável, deve ser de fer-
ro, ágata ou cobre. 

O RALADOR: Facilita na 
hora de pinicar rizomas e bul-
bos como o gengibre e outras 
ervas que precisam passar por 
este processo. 

O PILÃO: O pilão é um 
instrumento onde você pode-
se colocar várias coisas. 

No pilão, você pode mace-
rar com mais facilidade ervas 
e pode preparar ungüentos  e 
pós com muito mais comodi-
dade e perfeição. 

A COLHER DE PAU: Ins-
trumento de madeira , que re-
presenta o elemento fogo, que 
quando usado ativa os elemen-
tos.

PENEIRA: É ótima para coar as poções, tem quem prefira os filtros de papel para este 
mesmo fim, pode ser usado filtro de linho.

FILTROS DE PAPEL: Tem a mesma função de uma peneira convencional, mas filtra 
muito melhor. 
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OS PÓS
Os pós mágicos estão presentes na magia de diversas maneiras e são uma das mais 

antigas formas de magia, encontrando-se em todas as culturas. São usados para “untar” 
velas, soprar sortilégios ou ainda polvilhar sobre algum objeto mágico que desejamos po-
tencializar. Dentre os diversos tipos, temos apenas que escolher qual deles iremos usar, de 
acordo com a necessidade.

Os pós mágicos podem ser compostos pelos mais diversos ingredientes de origem ve-
getal, animal e mineral (ervas, resinas, madeira), que são reduzidos a pó.  A concepção dos 
mesmos é feita com base nas propriedades dos ingredientes e em função do objetivo que 
se deseja alcançar.

COMO USAR OS PÓS MÁGICOS:

POLVILHAR: Consiste em espalhar um pouco do pó em cima de algo que deseje 
consagrar ou encantar. Você pode espalhar um pó de limpeza nos cantos de sua casa, de-
sejando que ela seja protegida de todo e qualquer inimigo.

INCENSOS: Os pós mágicos podem ser queimados como incenso, dentro do caldei-
rão ou em carvão.

UNÇÃO: Ao usar pós mágicos em velas, recomenda-se que primeiramente você as 
unte com óleo de sua preferência, e depois pode espalhar um pouco do pó em suas mãos, 
ou em uma folha e passar a vela por cima. 
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Nessa prática você pode por exemplo, escrever em um papel alguns encantamentos em 
rúnico ou outro alfabeto de sua preferência. Espalhar o pó por cima e depois passar a vela, 
mentalizando a conquista que deseja.

Os pós podem ou não ser comestíveis. 
Se forem, devem ser misturados na comi-
da. Um exemplo disso, é a canela. Além 
dessas utilidades, você pode usar seus pós 
mágicos na confecção de talismãs e amu-
letos. 

Os pós mágicos servem para “encantar” 
tudo o que tocam! O uso de pós mágicos  é 
comum e popular, em  muitas regiões do 
mundo.  Para fazê-los, usamos combina-
ção de ervas secas piladas. Você deverá ter, 
para triturar as ervas, um pequeno pilão 

que deverá ser usado apenas para este fim.  Para cada uma das receitas, pilar a combinação 
de ervas secas. Quando você estiver pilando as ervas, pense no objetivo que você deseja 
alcançar com a receita.

Você poderá usá-los em objetos, roupas, ambiente de trabalho ou de casa. Coloque 
uma pequena quantidade na palma da mão direita e sopre no local desejado, pensando na 
realização de seu  desejo. O restante  deverá ser guardado num vidro limpo e bem fechado, 
em lugar seco, para ser usado em outra oportunidade, no máximo em três meses.

PÓ MÁGICO PARA SAÚDE

INGREDIENTES: 2 colheres de chá de eucalipto; 1 colher de chá de  pinho;
1 colher de chá de alecrim; 1 colher de chá de areia do Egito ou Marrocos

Pegue num almofariz, coloque as plantas dentro e reduza-as em pó num pó muito 
fino. As plantas deverão estar bem secas (ao abrigo do sol e da umidade). Diga o seguinte 
encantamento:

“Que estas ervas me mantenham em boa saúde,

Ervas verdadeiramente encantadas,

As constipações, as tosses e os males não entrarão,

Pois as ervas para me proteger cá estão”.

Coloque um pouco deste pó, nos seus lençóis, no fundo do seu armário da roupa. 
Ande com um pouquinho deste pó consigo, numa bolsinha de tecido. Pode guardar o que 
sobrar dentro de um frasco bem fechado, ao abrigo da luz.
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PÓ MÁGICO DE AFRODITE PARA SEDUÇÃO

INGREDIENTES: 1 colher de chá canela em pó; 1 colher de chá gengibre em pó;
1 colher de chá de noz moscada; 1 colher de chá de pó de rosas vermelhas
3 gotas de oléo essencial de gerânio

 Aplique a mistura nos pontos “quentes” do corpo: parte posterior dos joelhos, atrás 
das orelhas, pulsos e entre os seios. Deve ser usado com cuidado.

 

PÓ MÁGICO DO AMOR
Este pó mágico, é um pó para ser usado em ritu-

ais de amor

INGREDIENTES: 1 colher de chá benjoim; 1 
colher de chá de canela em pó; 1 colher de chá de 
gengibre em pó 1 colher de chá de  cravo-da-india 
em pó ; 1 colher de chá olíbano em pó; 1 colher de 
chá mirra em pó; 3 gotas de óleo de orquidea; 3 gotas 
de óleo de lótus; 3 gotas de óleo de rosa;  3 gotas de 
óleo de jasmim; 3 gotas de mel; 1 pitada de sementes 
de iris secas. 1 vela vermelha ou rosa; 1 pilão.

Prepare este pó numa sexta-feira numa noite de 
Lua Nova, a  luz da vela. Coloque no pilão o benjoim, 
a canela, o gengibre, o cravo-da-índia, o olíbano e a 
mirra. Misture tudo muito bem, com as suas mãos. 
De seguida adicione o mel, os óleos e as sementes. 
Misture tudo, e diga:

“Pelo antigo poder de Ísis, Deusa suprema de muitos nomes,
Deusa do amor e da maternidade divina, Eu consagro e dedico este pó,
Como instrumento de magia do amor, Pelo poder do sol, Pelo poder da lua,
Que este pó do amor seja carregado, Do poder de Ísis,
Grande Senhora de todos os mistérios, Grande Senhora da magia,
Grande detentora dos segredos místicos, Abençoado seja sob os nomes de
Ahio, Ariaha, Arainas e Kha, Que assim seja feito, Para eu encantar meu eleito!” 

Coloque o pó em um pote de vidro com tampa para que fique muito bem fechada e 
guarde-a em local escuro, até á lua nova seguinte. Utilize este pó em rituais de amor, como 
“pó de amor”. Também pode usar este pó como um incenso para atrair o amor, ou seja, 
pegue numa pastilha de carvão e faça-a arder com uma pitada deste pó.
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PÓ MÁGICO PARA A PROSPERIDADE

 INGREDIENTES: 1 colher de chá de calêndula; 1 rosa amarela seca; 1 colher de chá 
de folhas de girassol; 1 colher de chá de folhas de louro; 1 colher de chá de Mandrágora.

 PREPARAÇÃO: Triturar as ervas que devem estar secas no pilão, mentalizando en-
quanto o faz, o propósito para o qual serão usadas. Colocar todos os dias um pouquinho 
na entrada da casa, do negócio, na carteira ou em todos estes lugares. Deve ser guardado 
num vidro transparente, mas não em lugar escuro.

PÓ MÁGICO DA FARTURA

INGREDIENTES: Um vidro amarelo; 1 colher de sopa de fermento; 3 colheres de 
sopa de trigo; 3 colheres de sopa de açúcar branco;  Seu caldeirão.

Num domingo as 12 horas, misture todos os ingredientes no seu caldeirão e diga:

“Os deuses da fartura estão comigo.
Que a prosperidade reine nessa casa.
Assim seja! Assim, seja! Assim seja!”

  Coloque a mistura no vidro e coloque-o no sol por um dia. Pode ser salpicada nos 
cantos de um estabelecimento comercial, escritório ou na casa. Cuidado para não colocar 
em um local onde haja contas, na casa o melhor lugar e na cozinha.
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PÓ MÁGICO PARA CADA SIGNO
 

ÁRIES

Misture 3 colheres de chá de cravo da Índia triturado e 1 colher 
de chá de pétalas de crisântemos vermelhos.  Guarde em vidro 
bem fechado e use (em quantidade mínima) nas mãos quando 
tiver que resolver algo importante.

TOURO

Misture 3 colheres de chá de pétalas de rosas na cor da sua prefe-
rência; 1 colher de chá de óleo de rosas 1 colher de chá de óleo de 
mirra. Guarde em vidro bem fechado. Use no chackra do coração 
quando tiver que resolver algo que lhe seja importante.

GÊMEOS

Misture 3 colheres de chá de flores secas de lavanda; 1 colher de 
chá de capim limão; 3 gotas de óleo essencial de limão. Guarde 
em vidro bem fechado use no chackra da garganta massageando 
com calma quando tiver que resolver algo importante.

CÂNCER

Misture 3 colheres de chá de sândalo em pó, 1 colher de chá de 
mirra (se tiver a planta seque e triture as folhas), 3 gotas de óleo 
essencial de rosa, 1 colher de chá de pétalas de rosas brancas. 
Guarde em vidro bem fechado; use no chackra da garganta e do 
coração quando tiver que resolver algo importante.

LEÃO

Misture 2 colheres de chá de casca de laranja (seque no micro-on-
das e triture 1 colher de chá de canela em pó. Guarde em vidro 
bem fechado. Use nas têmporas e mãos quando tiver que resolver 
algo importante.
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VIRGEM

Misture 2 colheres de chá rosas vermelhas  piladas; 1 colher de 
chá de calêndula 3 gotas de oléo essencial de lavanda. Guarde em 
vidro bem fechado. Use nas mãos quando tiver que resolver algo 
importante.

LIBRA

Misture 3 colheres de chá de pétalas de rosas coloridas,  1 colher 
de  flores de camomila,  3 gotas de óleo essencial de cipreste  1 
gota de óleo essencial de rosas; guarde em vidro bem fechado. 
Use na testa quando tiver que resolver algo importante.

ESCORPIÃO

Misture 3 colheres de chá de cravos da Índia em pó, 1 colher de 
chá de flores de violeta de qualquer cor, 1/4 de colherzinha de 
café de gengibre em pó, 1 gota de óleo essencial de  girassol, guar-
de em vidro bem fechado. Use na garganta e no coração quando 
tiver que resolver algo importante.

SAGITÁRIO

Misture 3 colheres de chá de pétalas de crisântemos amarelos, 3 
gotas de óleo essencial de laranjeira , 1/3 de colher de chá de mir-
ra em pó. Guarde em vidro bem fechado. Use na garganta e mãos 
quando tiver que resolver algo importante.

CAPRICÓRNIO

Misture 3 colheres de chá de folhas de cipreste (ou pinho) secas e 
piladas; 1 colher de chá de pétalas de rosas de cor rosa; 3 gotas de 
óleo essencial de bergamota. Guarde em vidro bem fechado. Use 
no coração e garganta quando tiver que resolver algo importante.

AQUÁRIO 

Misture 1 colher de chá de flores de lavanda; 1 colher de folhas de 
alecrim secas e piladas. 3 gotas de óleo essencial de hortelã (para 
as mulheres) ou 3 de óleo essencial de cipreste (para os homens). 
Guarde em vidro bem fechado. Use na testa, nas têmporas e nas 

plantas dos pés quando tiver que resolver algo importante.
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PEIXES

Misture 2 colheres de chá de casca de limão ralada, 1 colher de fo-
lhas de arruda secas e piladas; 1/4 de colherzinha de cafezinho de 
sal fino. Guarde em vidro bem fechado. Use no chackra da base e 
atrás dos joelhos quando tiver que resolver algo importante.

TINTURAS DE ERVAS
A tintura é uma forma de preparação em 

que se extrai os princípios ativos das plantas 
medicinais, utilizando-se álcool. De prefe-
rência, deve ser usado o álcool de cereais 
no preparo. Pode ser preparada com plantas 
frescas ou secas, previamente picadas ou tri-
turadas. O procedimento para o preparo de 
tintura é o mesmo para qualquer parte da 
planta: raízes, caules, flores ou folhas. 

TINTURA DE PLANTA SECA

A tintura de planta seca é feita com álcool diluído a 70%. Para preparar um litro de 
álcool a 70%, misturam-se: 300 ml de água destilada e 700 ml de álcool.

A proporção de planta seca é de 10% em relação ao volume de álcool diluído. Então, 
usam-se: 100 g de planta seca; para 1 L de álcool a 70%.

Modo de Preparo: 

• A tintura deve ser preparada em um frasco de vidro esterilizado e seco; 

• Coloque a erva no frasco e cubra-a totalmente com o álcool a 70%; 

• Tampe bem o frasco; coloque um rótulo contendo o nome da planta e a data de preparo;

• Guarde o preparado em local escuro e em temperatura ambiente, durante um perí-
ode de 8 a 15 dias. Aconselha-se agitar a tintura uma a duas vezes por dia nesse período;

• Quando o álcool adquirir a cor da planta, a tintura estará pronta;

• Coe a tintura e guarde-a em frascos de cor escura.

• A validade da tintura de planta seca é de dois anos, quando armazenada em local 
fresco, seco e escuro.
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TINTURA DE PLANTA FRESCA

A tintura de planta fresca é feita com ál-
cool puro, sem diluir, porque ela soltará água 
durante a maceração. Ela é feita, usando-se 
uma proporção de 25% de planta fresca em 
relação ao volume de álcool, ou seja: 250 g de 
planta fresca; 1 L de álcool.

Modo de Preparo:

 • Lave bem a planta e deixe-a secar a água superficialmente;

• Pique a planta em pequenos pedaços para aumentar a retirada de princípios ativos;

• Coloque a planta num frasco de vidro de cor âmbar;

• Coloque o álcool sobre a planta;

• Guarde em local escuro e seco, durante 10 dias;

• Ao final do período de maceração, coe a tintura e guarde-a em frascos de cor escura;

• Armazene os frascos em local fresco, seco e escuro.

• A validade da tintura de planta fresca é de apenas um ano.

• A tintura pode ser tomada, diluída em água fria, ou pode ser usada externamente na 
forma de unguentos, fricções e na formulação de pomadas e cremes.

E AS ERVAS! FERVER OU NÃO FERVER? 
EIS A QUESTÃO!!!

Há muita divergência de opiniões 
quando o assunto é “fervura de ervas na 
magia”. Alguns místicos acreditam que 
ervas mágicas jamais devem ser fervidas, 
pois suas propriedades são perdidas ou 
porque “as plantas” (espíritos vegetais) fi-
cam ofendidas quando fervemos suas par-
tes. 

Ervas frescas não devem ser fervidas, 
pois liberam suas propriedades sem pre-
cisar de fervura. No caso de ervas secas, 
a fervura é uma espécie de “despertador”, que libera as propriedades dormentes na erva! 
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No caso de flores frescas, jamais ferva, pois as fadas vegetais acompanham as suas flo-
res até que estas sequem. Quando as flores estiverem secas, pode ferver, mas lembre-se de 
dizer a frase abaixo(ou algo parecido):

 Que as fadas despertem a magia desta (s) flor (es)!
Que assim seja e assim se faça!

POÇÕES PARA FINS VARIADOS
Poção da Ciga-

na do Amor para 
seduzir e conquis-
tar. Esta poção de 
amor deve ser feita 
em fase de lua cres-
cente.

RECEITA 
POÇÃO 
DO AMOR:

Vinho doce su-
ave; 7 cravos da ín-
dia; 1 pau de canela; 
casca de uma maçã 
vermelha bem seca; 
7 sementes de maçã; 
7 gotas de essência de baunilha para uso culinário; 7 colheres de polpa de morango; 7 co-
lheres de polpa de maçã

Ritual: Colocar tudo dentro da garrafa de vinho e deixar em local escuro por 3 dias, 
agitando bem o vidro, várias vezes ao dia. 

No terceiro dia acender 3 velas cor de rosa em volta da garrafa de vinho aberta (as velas 
formarão um triângulo). 

Ao acender as velas oferecer as Ciganas do Amor. Após as velas se apagarem, coe os 
ingredientes, colocando apenas o vinho na garrafa novamente (coe em papel coador usado 
para coar café, para que não fique nada aparente e a pessoa desconfie). 

Sirva uma dose sempre que possível para a pessoa amada.

Os ingredientes que foram coados devem ser enterrados em um jardim.
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POÇÃO MÁGICA PARA 
ATRAIR DINHEIRO E PROSPERIDADE

Essa é uma poção muito 
simples que deve ser feita para 
melhorar sua situação financei-
ra. Deve ser realizada na noite 
de um dos três primeiros dias 
de Lua Crescente.

Material:  1/2 litro de água 
mineral. Oito moedas do mes-
mo valor, Essência de madeira 
do Oriente. Uma folha de for-
tuna, Três velas verdes, Um in-
censo de canela 

Como fazer: Comece pre-
gando a folha da fortuna na porta de sua casa. Quando ela já estiver cheia de novas folhas 
(a folha de fortuna se multiplica), prepare a poção.

Acenda o incenso e as velas verdes em triângulo. Numa tigela, coloque as moedas e 
acrescente a água, dizendo:

“Assim como a água do rio, o dinheiro flui na minha vida. Assim como a chuva cai do 
céu, o dinheiro se multiplica no meu bolso.”

Acrescente oito gotas de essência . Em seguida, coloque a folha de fortuna no meio e, 
com as mãos sobre a poção, diga o seguinte encantamento:

“Vou ganhar muito dinheiro, Pois para mim ele vem hoje e manhã
Vem correndo, vem ligeiro, Vem voando, de tarde, de noite e de manhã.
E com meu trabalho e minha sorte, Elimino minhas dívidas nelas dou um corte.
Minha sorte muda para melhor, Com essa poção de riqueza.
Agradeço as bruxas pela presteza pois vieram me ajudar para esta poção encantar!
Que se faça em luz e graça. Assim seja, assim se faça!”

Mantenha a poção no mesmo lugar até que as velas se apaguem, e então coloque-a 
num frasco de perfume. Retire a folha e devolva-a para um jardim, agradecendo por sua 
ajuda. As oito moedas devem ser gastas em algo que lhe dê prazer.

 Como usar:  A poção pode ser usada como um perfume, passada nas mãos, ou então 
passada com um pano no batente da porta, na carteira ou na mesa de trabalho. Repita essa 
operação em todas as Luas Crescente.
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ÁGUA DE ROSAS
Produzida pelos árabes desde o século 9, e com 

técnica árabe até hoje, a verdade é que não se pode 
precisar onde a Água de Rosas tenha, de fato, sido 
criada. Há, inclusive, pesquisadores que acreditam 
que ela possa ter surgido, simultaneamente, na 
Bulgária  na Índia e no mundo árabe.

A Água de Rosas entra na culinária, na indús-
tria de cosméticos e em rituais religiosos hindus e, 
também, em rituais de magia, em geral, voltadas 
para a conquista amorosa. O sabor da Água de Ro-
sas é intenso e o aroma, bastante concentrado. Vá 

a floricultura e escolha lá as mais belas  rosas vermelhas e brilhantes, certifique-se que seu 
perfume é forte.

Compre também folhas secas de framboesa e pequenas flores de camomila. Compre 
uma garrafa de água destilada, e no supermercado e uma garrafa de vinagre de cidra. 
Remova todas as pétalas de rosa e descarte os talos e folhas. Pique em pedaços pequenos, 
coloque cerca de 45 ml de pétalas, o equivalente a 3 colheres de sopa.

ADENDO: Os Astros e as Plantas
Uma vez que todos os planetas de nosso sistema solar orbitam aproximadamente o 

mesmo plano, vemos o Sol e os planetas desfilarem pelo céu sempre pelo mesmo caminho 
aparente.  Este caminho percorrido pelos planetas, que leva o nome de Zodíaco, está divi-
dido em doze signos distribuídos em quatro grupos de três. Cada grupo está ligado a um 
dos elementos: terra, fogo, ar e água.

 Todos os planetas influenciam o reino vegetal de modo a imprimir nele suas principais 
características, mas o Sol e a Lua a exercem sua influência de maneira mais acentuada. Eis 
a influência dos planetas numa árvore:

Flores: Vênus

Frutos: Júpiter

Folhas: Lua

Cascas e sementes: Mercúrio

Tronco: Marte

Raízes: Saturno

Sol: Toda a planta
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 A Lua, embora exerça maior influência sobre as folhas, à medida que passa pelos sig-
nos transmite ao solo e também ao reino vegetal como um todo forças que vão beneficiar 
todas as suas partes. Por exemplo:

 – Raízes: serão beneficiadas pela passagem da Lua pelos signos regidos pelo 
elemento terra;

 – Folhas e Caules: serão beneficiados pela passagem da Lua pelos signos regi-
dos pelo elemento água;

 – Flores: serão beneficiadas pela passagem da Lua pelos signos regidos pelo 
elemento ar;

 – Frutos e Sementes: serão beneficiados pela passagem da Lua pelos signos 
regidas pelo elemento fogo.

 As fases da Lua também participam do processo vital dos vegetais. Através dos tem-
pos, o homem observou que as fases da Lua estão ligadas ao aproveitamento correto da 
luminosidade que, embora menos intensa que a solar, penetra mais fundo no solo e, assim, 
acelera o processo de germinação das sementes. 

Dessa maneira, as plantas que recebem mais luminosidade lunar na sua primeira fase 
de vida, tendem a brotar rapidamente, desenvolvendo mais folhas e flores, realizando a 
fotossíntese com mais eficácia. 

Então:
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 Lua Nova é boa para fazer podas, capi-
nar o mato (porque demora mais para cres-
cer), colher raízes suculentas e fazer aduba-
ção;

 Lua Crescente é boa para preparar a 
terra; semear e colher folhas e frutos; fazer 
enxertos; plantar flores e folhagens em vasos;

 Lua Cheia não é boa para plantar nem 
transplantar e muito menos capinar, pois o 
mato cresce mais rapidamente. A seiva das 
plantas concentra-se toda nas extremidades 
e o ideal é não mexer nas plantas;

Lua Minguante é boa para plantar e co-
lher raízes; colher e armazenar grãos.

Segue a descrição das prin-
cipais características das plantas 
segundo a influência planetária 
que sofrem assim como alguns 
exemplos de plantas que repre-
sentam, no reino vegetal, as ener-
gias de cada um desses planetas.

PLANTAS LUNARES: são 
de folhas grandes ou pequenas, 

mas abundantes; as flores são brancas ou de cores claras; os frutos são de gosto insípido e 
sem cheiro e em geral são de aparência bizarra; vivem na água ou bem perto dela; são frias, 
leitosas, narcóticas e anti-afrodisíacas; costumam ser usadas nas práticas de feitiçaria. 

Exemplos: agrião, erva-pombinha, tília, chapéu-de-couro, bananeira, abóbora, violeta 
amarela, trevo, margarida, lírio branco.

PLANTAS MERCURIANAS: possuem folhas pequenas e de cores variadas; produ-
zem flores e folhas, porém não frutos; são sinuosas ou ondulantes e de tamanho médio; as 
flores geralmente são amarelas, de odor penetrante, com sabores diversos, mas um tanto 
adstringentes.  São plantas normalmente relacionadas com a mente ou trabalhos na esfera 
mental. 

Exemplos: valeriana, sete  sangrias, guaco, eucalipto, canela sassafrás, salsaparrilha, 
manjerona, hera, funcho, alfazema,acácia.
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PLANTAS VENUSIANAS: são afrodisíacas, com perfume quase sempre suave; pro-
duz sementes em abundância e se dá frutos, são doces e com aroma agradável; são plantas 
pequenas, muito floridas, com flores alegres e belas (cor de rosa) e possuem muitas flores, 
mas sem frutos. 

Exemplos: stévia, hortelã, gengibre, erva-de-bugre, catuaba, catinga-de-mulata, algo-
doeiro, tomilho, poejo, mil-em-rama, malva,cerejeira, bardana, sabugueiro, violeta, rosa.

PLANTAS MARCIANAS: muitas são espinhosas e provocam ardor ao tocá-las. Os 
frutos podem ser venenosos, são ácidos, amargos e de gosto picante. Em geral são arbustos 
pequenos, com flores pequenas e vermelhas e podem ser prejudiciais à visão. 

Exemplos: orégano, coentro, cajueiro, guaraná, cardo-santo, alho-poró, alho, erva-de-
bicho, alcachofra, uva-ursi, arruda, losna, urtiga.

PLANTAS JUPTERIANAS: são plantas grandes, rústicas, com frutos abundantes e de 
aspecto esplendoroso. Os frutos são doces e as flores são muito bonitas, mas sem perfume, 
em geral azuis, brancas e violetas. Algumas vezes, as árvores podem esconder as flores. 

Exemplos: boldo, baicuru, anis, abacateiro, sávia, sabugueiro, pitangueira, picão, pau-
ferro, jurubeba, jambolão, dente-de-leão, carvalho, carqueja, cardamomo, camomila.
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PLANTAS 
SATURNINAS: são 

plantas melancólicas, tris-
tes, sinistras, sombrias, 
pesadas e de caule duro; 
grandes e de forma rara. 
Produzem frutos sem flo-
res de sabor amargo, aci-
dulado. Se houver flores 
estas são, geralmente, sombrias, cinzentas ou negras. A reprodução é sem sementes, são 
resistentes e narcóticas e crescem lentamente. 

Exemplos: aroeira, avenca, cavalinha, cipreste, cominho, cancorosa, espinheira santa, 
salsa, ipê-roxo, erva-mate, bolsa-de-pastor, amor perfeito.

PLANTAS SOLARES: são de altura média com flores geralmente amarelas com frutos 
bons de sabor agridoce. Movimentam-se na direção do Sol ou tem a figura deste em suas 
flores, folhas ou frutos. Algumas permanecem sempre verdes e são muito aromáticas. Tem 
grandes poderes mágicos e curativos. São usadas por suas virtudes de adivinhação, medi-
cinais e contra “maus espíritos”. A maioria das plantas medicinais são solares. 

Exemplos: artemísia, nogueira, tanchagem, marcela, estigma de milho, erva-cidreira,-
canela, calêndula, babosa, arruda, alecrim, erva-de-são-joão, laranjeira, camomila, aça-
frão, louro, melissa, girassol.
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Saturno: Adstringente, concentrador.

Júpiter: Resplandecente, majestoso.

Marte: Cólera, espinhos.

Sol: Beleza, nobreza e harmonia.

Vênus: Beleza e suavidade.

Mercúrio: Indeterminada.

Lua: Estranheza, melancolia.

O sabor é produzido pelo sal da terra onde a planta cresce; ele indica o ideal da planta 
e o caminho que há de seguir para extrair o bálsamo. As folhas e o caule indicam o pla-
neta que domina as plantas.  Em todo vegetal, a raiz corresponde ao planeta Saturno.  A 
semente e a casca, a Mercúrio. O lenho, o tronco forte, a Marte.  As folhas, à Lua. As flores, 
a Vênus. O fruto, a Júpiter.

“Todas as doenças têm seu princípio em alguma das três substâncias: 
Sal, Enxofre ou Mercúrio; quer dizer que podem ter sua origem no domínio 
da matéria, na esfera da alma, ou no reino do espírito. 

Se o corpo, a alma e a mente estão em perfeita harmonia, uns com os 
outros, não existe nenhuma discordância; mas se origina-se uma causa de 
discordância em um destes três planos, isto se comunica aos demais.

 Aquele que pode curar doenças é médico. Nem os imperadores, nem 
os papas, nem os colegas, nem as escolas superiores podem criar médicos. 
Podem outorgar privilégios e fazer com que uma pessoa, que não é médi-
co, aparentemente o seja; podem conceder-lhe licença para matar, mas não 
podem dar-lhe o poder de curar; não podem fazer dessa pessoa um médico 
verdadeiro, se já não foi ordenada por Deus.”  Paracelso

Classificação Septenária 
ou Planetária
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Agave (Angustifolia Margina-
ta): Deve ser colhido na hora de 
Saturno.

Abrótano (Abrotanum): Co-
lhe-se sob o signo de Escorpião.

Absíntio (Artemisa Absin-
thyum): Planeta Marte. Signo 
zodiacal Capricórnio.

Acácia (Acacia): Planeta 
Mercúrio.

Açafrão (Crocus Sativus): 
Colhe-se quando o Sol está em 
Leão ou em Peixes ou quando a 
Lua está em Câncer.

Acanto (Acanthus Mollis): 
Planeta Marte.

Acônito (Aconitum Napellus): 
Planeta Saturno. Signo zodiacal 
Capricórnio.

Agno Casto (Agnus Castus): 
Planeta Saturno. Signo zodiacal 
Câncer.

Alcachofra (Cynara Scoly-
mus): Planeta Marte. Signo zo-
diacal Escorpião.

Aloés (Aloé Socotrina): Pla-
neta Sol.

Angélica (Archangelica Offi-
cinalis): Colhidas na hora de Sa-
turno, as folhas são boas para 
curar a gota; a raiz, arrancada na 
hora do Sol ou de Marte, sob o 
signo de Leão, cura a gangrena 
e as mordidas venenosas.

Anis-Verde (Pimpinella Ani-
sum): Suas propriedades cura-
tivas são mais eficazes se dita 
planta for colhida na hora de 
Mercúrio sob os signos de Gê-
meos ou Virgem.

Arnica (Arnica Montana):  
Planeta Sol.

Aveia (Avena Sativa): Pla-
neta Sol e Lua.

Hamamélis (Hamamelis Vir-
ginica): Planeta Mercúrio.

Beladona (Atropa Bellado-
na): Suas folhas secas e tritu-
radas e misturadas ao açafrão 
e cânfora constituem um perfu-
me mágico para afugentar as 
larvas do astral. Planeta Satur-
no e Vênus. Signo zodiacal Es-
corpião.

Briônia (Bryonia Alba): Pla-
neta Mercúrio.

Cana (Arundo Donax): Pla-
neta Mercúrio.

Canela (Cinnamomum Zeyl-
a  nicum): Emprega-se nos per-
fumes mágicos do Sol e em 
certos filtros de amor.

Cânhamo Hindu (Cannabis 
Indica): Planeta Saturno.

Celidônia (Chelidonium Ma-
jus): Planeta Sol. Signo zodia-
cal Sagitário.

Centáurea Menor (Erythra-

ea Centaurium): Planeta Júpi-
ter. Signo zodiacal Leão.

Cevada  (Hordeum Vulgare): 
Planeta Sol.

Coca (Erythroxylum Coca): 
Planetas Saturno e Sol.

Coentro (Coriandrum Sati-
vum): Com os frutos desta plan-
ta, reduzidos a pó e misturados 
com almíscar, açafrão e incen-
so, obtém-se um perfume de 
Vênus muito eficaz nas práticas 
de magia sexual. Os amuletos e 
talismãs amorosos devem ser 
defumados com este perfume 
(Agrippa).

Consólida (Symphytum Offi-
cinalis): Quente e seca. Vênus 
em Sagitário ou em Aquário. 
Planta consagrada pelos gregos 
a Juno, primeira das divindades 
femininas e rainha dos deuses. 
Seu nome grego é Hebe.

Corriola (Calystegia Sepium): 
Planetas Júpiter e Sol.

Couve (Brassica Oleracea): 
As sementes da couve são um 
excelente vermífugo. Signos zo-
diacais Câncer e Escorpião. A 
couve vermelha, chamada Lom-
barda, comida antes de um ban-
quete, evita os mal-estares pro-
duzidos pelo vinho tomado em 
grande quantidade. Tem pro-
priedades contra as flatulências, 
a bílis e a icterícia. Planetas Lua 
e Júpiter.
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Cravinhos (Eugenia Caryo
-phyllus): Planta quente e seca. 
Colhe-se quando o Sol está em 
Peixes ou quando a Lua está 
em Câncer.

Culantrilho (Adianthum Ca-
pillus): Planeta Saturno.

Dictamo Branco (Dictamnus 
albus): Planeta Marte. Signo zo-
diacal Câncer.

Erva Gateira (Nepeta Cata-
ria): Planeta Mercúrio.

Erva Moura (Solanum Ni-
grum): Signo zodiacal Libra.

Escabiosa (Succina Praten-
sis): Signos zodiacais Touro e 
Libra. Planeta Mercúrio.

Espinheiro Cervical (Rham-
nus Catharticus): Planta consa-
grada a Saturno. Signo zodiacal 
Libra.

Estramônio ( Datura Stramo-
nium): Planeta Saturno.

Faia (Fagus Sylvatica): Pla-
netas Júpiter e Saturno.

Fava (Faba Vulgaris): As fa-
vas, colhidas em fins de outu-
bro, estão sob os auspícios de-
Escorpião e Mercúrio. O fruto é 
de Saturno e da Lua.

Feto Macho (Polystichum Fí-
lixmas): Planeta Saturno. Signo 
zodiacal Sagitário.

Figueira (Ficus Carica): O 
fruto branco pertence a Júpiter 
e Vênus. O fruto negro, a Satur-
no. Signo zodiacal Aquário.

Funcho (Foeniculum Vulga-
re): Signos zodiacais Peixes ou 
Aquário.

Genciana (Gentiana Lutea): 
Planeta Sol. Signo zodiacal 
Leão.

Girassol (Helianthus An-
nuus): Planeta Sol. Signo zo-
diacal Leão.

Heléboro Negro (Hellebo-
rus Niger): O Heléboro negro é 
uma das plantas mais usadas 
pelos bruxos. Sua raiz é colhida 
na hora de Saturno (Agrippa).

Hissopo (Hyssopus Officina-
lis): Planeta Sol. Signo zodiacal 
Leão.

Incenso (Commiphora Myr-
rha): No comércio é conhecido 
com o nome de incenso macho, 
aquele que emana diretamen-
te da árvore. O que é extraído 
artificialmente leva o nome de 
incenso fêmea. O primeiro é o 
mais apreciado, chamado tam-
bém olíbano. Planetas Sol e Jú-
piter. Signo zodiacal Leão.

Ipecacuanha (Cephaelis Ipe-
cacuanha): Planetas Lua e Sol.

Íris (Iris x Germanica): Vê-
nus em Libra.

Jacinto (Hyacinthus Orienta-
lis): Planetas Sol e Vênus.

Junípero (Juniperus Commu-
nis): Planeta Vênus. Signo zo-
diacal Gêmeos.

Kousso (Brayera Anthelminti-
ca): Secas e pulverizadas e lan-
çadas sobre brasas vivas, suas 
flores desprendem emanações 
que ajudam eficazmente o de-
senvolvimento das forças psí-
quicas e facilitam o aperfeiçoa-
mento mediúnico. Planeta Sol.

Lírio (Lilium): Deve ser colhi-
da quando a Lua ou Vênus es-
tejam sob os signos de Áries 
ouLibra. Com esta planta se fa-
brica um perfume mágico mui-
to conveniente para queimar no 
recinto onde se realizam experi-
ências teúrgicas ou se esperam 
manifestações astrais. Frio e 
seco. Planetas Júpiter e Vênus, 
Lua em Áries ou Touro.

Lótus (Nelumbo Nucifera): 
Planeta Sol. Signo zodiacal Leão.

Loureiro-Cerejeira (Prunus 
Laurocerasus): O louro cereja 
é um dos vegetais que mais se 
empregam nos trabalhos de fei-
tiçaria. Planetas Saturno e Lua.

Loureiro-Comum (Laurus 
Nobilis): Sol em Leão ou Lua 
em Peixes.

Lúpulo (Humulus Lupulus): 
Planetas Saturno e Lua.
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Macela (Anthemis Nobilis): 
Planeta Sol. Signo zodiacal Li-
bra.

Macieira (Pyrus Malus): Ár-
vore consagrada a Ceres. O 
talo é de Escorpião. As folhas 
são de Gêmeos e Virgem. O fru-
to é de Vênus.

Mandrágora (Mandragora 
Officinalis): Planeta Saturno. 
Signo zodiacal Capricórnio.

Marroio-Branco (Marrubium 
Vulgare): Colhe-se sob o signo 
zodiacal de Virgem.

Melissa (Melissa Officinalis): 
Planetas Sol e Júpiter.

Mercurialis (Mercurialis An-
nua): Planeta Lua. Signo zodia-
cal Virgem.

Mil-Folhas (Achillea Millefo-
lium): Planetas Sol e Lua. Sig-
no zodiacal Câncer.

Mirra (Chenopodium Mir-
rah): Planeta Vênus.

Morangueiro (Fragaria Ves-
ca): Planeta Júpiter. Signo zo-
diacal Peixes.

Murta (Myrtus Communis): Pla-
neta Vênus. Signo zodiacal Touro.

Nabo (Brassica Napus): Pla-
neta Lua. Signo zodiacal Capri-
córnio.

Narciso (Narcissus Poeti-
cus): Planeta Vênus. Signos zo-
diacais Touro e Leão.

Nogueira (Juglans Regia): 
Planeta Lua. Signo zodiacal Sa-
gitário.

Oliveira (Olea Europea): Pla-
neta Júpiter. Signo zodiacal Pei-
xes.

Tansagem (Plantago Ma-
jor): Colhe-se quando o Sol e a 
Lua estão em Câncer ou então 
quando o Sol está em Peixes e 
a Lua em Câncer.

Urupê (Polyporus Officina-
lis): Planeta Lua.
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