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Como tudo começou: 

 

Minha caminhada por este mundo das magias amorosas 
começou a 15 anos atrás quando uma amiga foi enganada 
por 4 pais de santos, que lhe cobraram muito caro para no 
final ela ficar sem o amor dela por três longos anos e ainda 
amargar um prejuízo financeiro. Resolvi ajuda-la pois já 
havia passado por algo parecido. Mas no final nos 
deparamos com um africano que rindo muito de tudo disse: 
O poder do amor, dos encantos do amor estão em suas 
mãos, basta aprender o certo e certo dará! 
 
  
Dois meses depois, lá estava minha amiga casando com o 
homem da vida dela e hoje com dois filhos em uma família 
próspera e feliz. Esse africano não saiu nos dando receitas 
e mais receitas, mas nos ensinou o caminho correto de 
como podemos trazer quem amamos de volta a viver com a 
gente, sem gastar mil ou dez mil reais para isso, sem ficar 
enviando correntes malucas com nomes de mil entidades.  
 
Venha e conheça um pouco de como isso foi possível, 
porque você também pode voltar a ser feliz ao lado de 
quem ama e tanto quer! Eu mesma consegui retornar para 
uma pessoa que a muito não conseguia, tinha até desistido 
e estava infeliz em outro relacionamento.  
 
Hoje, a tristeza te invade e você sente um vazio existencial. 

Músicas agitadas nem te tocam mais, qualquer cena 

romântica na novela te dá nó na garganta. Músicas lentas 

fazem você quase adoecer de tristeza e ficar olhando para 

o celular aguardando uma mensagem ou ligação é uma 

tortura. Seu amor se foi, isso dói e sei bem como é. Você já 

não sabe o que fazer e se acha injustiçada em ver outros 
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casais felizes e se dando bem. Enquanto você aí 

abandonada (o).  

Mas ficar na lamúria e se torturando de nada adianta. 

Levante-se e aja. Tudo vai começar em você mesmo. Uma 

viagem para a vitória começa agora! Não serei eu, nem 

este livro e sim você quem mudará isso. Vamos lá!! 

Vou ensinar como atrair seu namorado (a), noivo (a) de 
volta. Você vai voltar a ter aquelas maravilhosas noites de 
amor. Ligações de manhã ou à noite. Mimos fora de hora... 
você vai voltar a sorrir. Voltar a sair, passear, ir ao 
cinema... festa de família e muito mais. Vamos agitar isso.  
Não gaste mais com charlatões e videntes doidas que nada 
resolvem. Nem vá se consultar com tarólogas que nada 
dizem e que te deixam mais na dúvida ainda. Agora está 
em suas mãos, pois o que eles podem, agora você irá 
poder. O segredo foi revelado. Eles não mais irão sugar 
seu dinheiro e sua esperança.  
 
Talvez não lhe tenham dito, mas trazer uma pessoa de 

volta, envolve banhos, orações e alguns atos que ajudam a 

surtir efeitos. Ainda temos que ver fatores que interferem 

na volta, como: sogra do contra, atual que prende o seu 

amor, ou às vezes até quebrar algum feitiço, pois ele (a) 

pode ter largado baseado nisso... ação de terceiros. Como 

vê, não é só acender uma vela e pronto. Mas calma. Tudo 

vai ser explicado. Pare com as simpatias fracas e 

paliativas. Vamos usar de estratégia e inteligência, tenho 

certeza que você é. 
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Auto encantamento e encantamento direcionado (Banhos de 
Atração e fortalecimento espiritual).  
 
 
 
Vamos trabalhar em duas frentes. Auto encantamento e 
encantamento direcionado. Entenda os conceitos:  
 
Auto encantamento: banhos para lhe deixar mais atraente, sexy e 
chamativa (o). Também para retirar energias negativas causadas 
pelas noites de choro e lamúria. Feitiços que ativam seu sexy 
appeal... que lhe deixem mais atraente!  
 
Encantamento direcionado: esse são aqueles que são 
direcionados para seu amor, deixá-lo mais calmo ou para causar 
afastamento da atual. Fazer ele sonhar com você, pensar em 
você... bater de repente aquela saudade, aquela vontade de sentir 
seu beijo.... Olhar para a pessoa que ele está e ver que você é 
imensamente melhor. 
 
 
Auto encantamento: Você possui um anjo da guarda, que sempre 
está do seu lado, mas ele pode ter as energias sugadas, exauridas. 
Quando isso ocorre, até um pensamento ruim voltado a sua pessoa 
pode lhe trazer azar. É ele que te guia, ajuda a tomar decisões 
rápidas e mantem sua sanidade espiritual. Cuidar de seu anjo da 
guarda é muito importante e ele será seu grande mestre nestas 
horas. Aqui começa a prática.  
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Manter uma vela acesa para o seu anjo da guarda 
durante 21 dias.  
 
 

Primeiro passo: Fortaleça seu espiritual. 
 
 

Material: 3 - velas de sete dias.  
               1 - Copo liso transparente  
               1 – Prato transparente ou branco  
 
 
 
Encha o copo com água, ponha no prato e acenda a vela 
de sete em sete dias, ou seja, quando terminar uma, 
acenda a outra. Antes de dormir, jogue fora a água e encha 
com uma nova. Reze para seu anjo da guarda, pedindo 
forças, bons caminhos e bons pensamentos. Espírito leve e 
amor no coração.  
Em que isso irá lhe ajudar? Às vezes, tentar voltar para 
alguém se torna uma guerra, ainda mais se tiver já alguém 
com ele. Muitos pensamentos começam a ir contra o 
retorno. Sua força deve estar 100% nestas horas. Aí que 
muitos falham.  
 
A pessoa já chorou, se lamuriou, perdeu noites de sono, 
passou a comer mau... amor próprio foi pelo ralo... força 
espiritual a quase 0%. Qualquer outra pessoa leva o troféu, 
menos você. Você passou a ser digno de pena e acredite, 
o amor romântico não se atrai por quem sente pena... fato!  
 
Então. Cuide-se espiritualmente e também fisicamente. 
Hora de se levantar, pois só começamos os preparativos 
do combate! 
 
 
 
 



Banhos de Amor
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Os banhos de atração, gamação ou de amor são fabulosos. 
Muitas garotas de programas, dançarinas, atores e atrizes 
o usam, pois, seu efeito muito ajuda em quase tudo que 
envolve a imagem perante os outros. Já viu uma pessoa 
perfumada, bem arrumada, mas que mesmo assim é sem 
sal e parece que ninguém dá atenção ou gosta da 
presença dela? Mas também já viu uma pessoa básica na 
roupa e cabelo, mas que chama a atenção, olhares sempre 
em sua direção? Pois é, são auras agindo. Um banho atua 
na aura da pessoa. Uma aura limpa e brilhante chama a 
atenção por onde a pessoa passa. Chama a atenção 
sexual do sexo oposto e a amizade do mesmo sexo, abre 
portas. 
 
Há banhos para todos os fins, descarrego, prosperidade, 
saúde, amoroso, sensual e sexual... eles são tiro e queda. 
Mas não é só o banho, claro, tem que estar realmente bem 
consigo para usufruir deles. A pessoa com a atitude certa 
mentalmente e um banho de atração agindo, agita o seu 
redor. Conquista fãs.  
 
Chegou sua vez. Vamos aprender dois banhos que vão te 
deixar no ponto para arrebatar corações, ops... aquele 
coração específico! Mas não se surpreenda se começa a 
surgir outras oportunidades hein! São os benéficos efeitos 
de ter uma aura limpa e radiante. 
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Banhos de Aroeira – Descarrego  
 

Esse banho serve para retirar energias negativas que 
grudam na gente através de uma lei de semelhantes 
(Semelhantes se Atraem). Bastando algumas folhas de 
aroeira, esfregar dentro de um balde com água (2 litros) 
uma na outra, extraindo seu sumo. A água irá ficar verde e 
isso já indica estar no ponto.  
Tome este banho antes de dormir. Do pescoço para baixo! 
Não se enxugue e durma o nu (a) ou com roupas claras! 
 
Esse banho tende a te deixar mais leve, mais tranquilo (a) 
e com pensamentos até melhores!  
 
 

 
Banho de Atração – Huuummmm!  
 
 

Material: Anis Estrelado – Cravo – Canela em Pau – 
Açúcar Mascavo  
 
 
Junte todo este material em uma panela com água e deixe 
ferver. Após esfriar, tome banho do pescoço para baixo.  
Este banho deve ser tomado antes de ir ver seu amor, ou 
quando você saiba que irá encontrá-lo por “acaso” numa 
festa ou evento. Durante o banho mentalize, visualize você 
sendo desejada (o) e que todos te querem. Imagine ele, 
seu amor, te olhando, desejando... ouse mais, imagine 
vocês dois fazendo amor, carícias e tudo que um casal 
sintonizado faz juntos! 
 
O restante do material jogue numa mata, jardim ou rio!! 
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Você agora está com anjo da guarda fortalecido. Limpou 
algumas impurezas espirituais e ativou as energias da 
sensualidade. Agora o caminho está aberto ao sucesso. 
Claro que aqui entram algumas dicas preciosas: não 
procure a pessoa amada, evite brigas ou conversas sobre 
voltar caso isso aconteça. Aprimore-se, mude para melhor, 
para seu melhor. Aprenda algo novo. 
 
O Seu amor não pode voltar para a mesma pessoa, ele tem 
que se apaixonar pela nova pessoa que é você, um você 
mais você. Pense nisso!  
 
Vamos agora aprende dois feitiços fortes e simples. Muitos 
casos já são resolvidos com as três etapas que 
aprendemos: fortalecimento do anjo de guarda, limpeza 
espiritual e banho de atração. Muitas pessoas já colheram 
bons frutos somente com isso. Mas vamos lá, vamos 
fortalecer ainda mais a união.  
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Feitiço do Copo e Vela.  
 
 
Material: Um copo liso e transparente  
                2 velas brancas  
                Água de Melissa ou Flor de Laranjeira  
                Linhas brancas e amarelas!  
 
 
Encha o copo com água até a metade, depois complete 
com os outros líquidos (Água de Melissa ou Flor de 
Laranjeira). Uma das velas, que irá representar o seu amor, 
raspe a ponta onde não tem pavio, criando um novo pavio. 
Acenda a outra vela, que é para o seu anjo da guarda, ao 
acender, peça que ilumine sua união com (fulano (a) de 
tal)!  
 
Acenda a vela nos dois pavios, mas o pavio que você fez 
fica virado para cima e diga: - assim como viro esta vela, 
viro o anjo da guarda de... para que nossa união aconteça 
sem tumultos e que (fulano (a) de tal) pense em mim com 
carinho! Que não resista a mim. 
 
Junte as velas e amarre com as linhas amarela e branca! 
Diga: - Assim como uno essas velas, uno corpos físicos e 
espirituais de (seu nome) e (Fulano (a) de tal).  
 
Ponha dentro do copo e ponha dentro de um prato! Deixe 
ou em cima de um armário ou em um gramado, jardim, 
cachoeira ou rio limpo! Peça a Oxum (Deusa africana do 
amor) ajuda na união. Peça coisas boas, abra seu coração!  
Se for feito em casa, após cinco dias jogar tudo numa 
mata. Se feito em rio limpo ou cachoeira, lá deixar! 
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Feitiço do Ovo e Fita!  
 
Material: 2 Ovos  
               ½ metro de fita branca/amarela  
              1 prato branco fundo  
               Pétalas de rosa amarela ou branca  
               2 velas brancas ou amarelas  
               Açúcar Cristal  
Quebre o ovo e separe a gema da clara, iremos usar a 
gema. Ponha as duas gemas uma ao lado da outra no 
prato! Na fita escreva o nome do seu amor, por cima o seu. 
Cubra as gemas com a fita, como se estivesse pondo 
vendas nos olhos. Diga: Assim como essa fita está sendo 
posta, que ... só veja a nossa união linda e feliz diante dos 
olhos dele (a).  
 
Acenda as duas velas atrás do prato, uma simboliza você a 
outra seu amor. Una as duas velas e mentalize a união 
espiritual, física e emocional dos dois! Jogue as pétalas por 
cima do prato. Peça a Oxum (Deusa do amor) para que 
adoce o amor de vocês, que essa pessoa lhe veja com 
olhos doce e meigos, que volte carinhoso e afetuoso... 
enquanto isso jogue açúcar cristal por cima de tudo!  
 
Se for feito em casa, após cinco dias jogar tudo numa 
mata. Se feito em rio limpo ou cachoeira, lá deixar! 
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Finalizando 
 
 
 
 

Como pode ter visto, muitos pais de santo usam destes feitiços, 
mas cobram fortunas para tal mesmo eles sendo simples e de 
materiais simples. Não é preciso nenhum pacto de sangue, 
matança de animais para que seu sonho de voltar para seu amado 
se concretize. Existe apenas uma racionalidade por trás de tudo. 
Uma tática. E claro, sua atitude positiva para a vitória. 
 
Você tem que estar bem para que possa atrair o bem.  
Lute pelo seu amor, não fique de braços cruzados chorando.  
Coragem. Acredito que apenas com esses atos aqui ensinados 
muiiiiita coisa já irá mudar. Mas lembre-se, às vezes a coisa é mais 
complexa e necessita outras intervenções mais cirúrgicas. Existem 
sim pessoas capacitadas para te ajudar, mas antes de embrenhar 
por este mundo de magias e deuses africanos, aprenda a se 
amar....  
 
 
Breve irá saber muito mais e receberá em seu e-mail as medidas 
corretas para não ser vítimas de pessoas que querem apenas seu 
dinheiro!!  
 
 
Boa sorte a amor no coração! 


