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ADVERTÊNCIA

As Simpatias Populares podem ser consideradas fenômenos culturais e
sociológicos da máxima importância ou meras crendices e superstições,
dependendo do ângulo de visão de cada um. De nossa parte, limitamo-nos a
divulgar esse repertório da tradição popular, da forma como foi compilado pelo
autor, junto a fontes diversas, deixando para o livre-arbítrio de cada um o
julgamento pessoal.

SIMPATIAS MÁGICAS
As simpatias estão firmemente arraigadas no folclore e nos costumes e
tradições de nosso povo, transmitidas pela tradição oral e evoluindo com ele,
como se percebe nas constantes adaptações sofrida com cada uma delas.
Esse é o detalhe mais fascinante das simpatias que fizeram e fazem ainda
hoje parte da vida de muitas famílias, não apenas das chamadas "incultas", mas
em todos os níveis de nossa sociedade.
A forma como as simpatias vão se adaptando aos novos tempos revelam que
seu componente principal não são os ingredientes utilizados, mas algo mais
profundo, superior e indecifrável, aparentemente.
A sabedoria popular afirma sempre que a fé é o componente principal. Sem
ele, a simpatia não tem sentido e nada resolve. Somos forçados a acreditar nisso.
A fé parece ser o principal elemento das simpatias mas, para que o processo seja
completo, torna-se necessária a utilização de elementos canalizadores dessa fé,
que representam aqui um potencial de energia positiva ou negativa
incomensurável.
Ao utilizar determinados materiais numa simpatia, eles se tornam o fio
condutor da fé, o elemento mágico e insubstituível para o sucesso.
Temos pesquisado o assunto, procurando enriquecer o conhecimento sobre
este assunto. Sabemos que no Antigo Egito já se utilizavam de simpatias.
Entre os celtas, na antiga Britânia, os druidas atingiram um conhecimento
surpreendente na arte das simpatias, com suas reuniões realizadas nos bosques de
carvalho e sua magia ainda hoje surpreendente e, em muitos pontos, inexplicável.
Na Idade Média elas atingiram um refinamento surpreendente e sua
utilização muitas vezes era confundida com a bruxaria, levando homens e
mulheres às fogueiras.
Os escravos que vieram da África trouxeram suas simpatias. Os portugueses
que nos colonizaram também. Os imigrantes vindos de todas as partes do mundo,

cada um tinha um detalhe a acrescentar ao vasto e inesgotável repertório de
simpatias populares.
Das cavernas pré-históricas até nossos dias, encontramos registros de
simpatias para todos os fins e de todas as formas, que temos procurado registrar.
De todas as partes do país e muitas delas até do exterior chegam a nossas mãos.
Não criamos o que publicamos. Elas são frutos da tradição popular, que
registramos. Diariamente recebemos centenas delas, muitas delas variações de
tantas já publicadas, confirmando o que afirmamos acima: há um componente
mágico nas simpatias, que transcende à utilização deste ou daquele ingrediente.
Uma leitora, na falta de um lenço branco de seda e sem recursos para
comprá-lo, usou um guardanapo de papel. Talvez por que sua fé fosse tão grande,
seu pedido teve sucesso.
Isso dá o que pensar!
No Museu Britânico, em Londres, estão em exposição os misteriosos e
famosos papiros Ebers, escritos entre 1500 e 1200 antes de Cristo. Nesses papiros
estão relacionadas uma série de receitas para as mais diversas doenças, utilizandose, todas elas, de elementos da natureza. Algumas, inclusive, apelam para magias
cujo significado permanece indecifrável, uma vez que recorrem a entidades que
desconhecemos, mas que, na época, eram do conhecimento dos egípcios.
Ísis Galena, a famosa bruxa, feiticeira e alquimista, que viveu em Hamburgo,
entre 980 e 1037 de nossa era, apregoava que todas as suas receitas para
embelezar o corpo feminino contavam com um componente infalível e
imprescindível: o luar da Lua Cheia. Além disso, ela desenvolveu uma série de
simpatias, nas quais proclamava o uso de metais preciosos e pedras preciosas,
como complementos.
O famoso mago Aznaturas (1485-1550), contemporâneo de Paracelsus,
afirmava ter descoberto o princípio que estabelecia o equilíbrio entre as forças
positivas e negativas da natureza. Com isso, assegurava que podia provocar a
sorte ou o azar para uma pessoa. O princípio de suas experiências baseava-se na
utilização de elementos da natureza em suas simpatias, como as correntezas,

cachoeiras, folhas e plantas, pedras, astros, etc. De sua obra principal, Equilíbrio
Perfeito, restaram só fragmentos, salvos da fogueira da Inquisição.
Os ciganos, desde sua origem, na Índia, passando pelos dois ramos, o egípcio
e o persa, desenvolveram, ao longo dos séculos, uma relação muito próxima com
a leitura das mãos, podendo ver nelas o passado, o presente e o futuro das pessoas.
Além disso, os conhecimentos de astrologia e de magia em geral criaram
simpatias surpreendentes para a cura de doenças, tanto físicas quanto espirituais.
Qualquer que seja a civilização estudada, vamos encontrar homens sábios
que se debruçaram sobre esses dois assuntos tão fascinantes: as simpatias e a
magia, ambas conhecidas em todas as partes, com repertórios distintos.
Usadas para o bem ou para o mal, indistintamente, dependendo do
interessado, as simpatias e a magia têm atravessado os séculos, enriquecendo-se,
redescobrindo princípios, ingredientes e conhecimentos que foram perdidos no
passado, a exemplo dos conhecimentos dos egípcios, dos alquimistas, dos magos,
feiticeiras e bruxas da Idade Média, das civilizações aniquiladas, como os maias,
os incas, os astecas, os peles-vermelhas da América do Norte, os índios do Brasil
e tantas outras pelo mundo todo.
Se fossem possível recolher todo esse vasto conhecimento num só local, para
estudos e análises, seguramente o mundo iria ter, diante de seus olhos, de forma
quase que miraculosa, segredos há muito procurados, como a cura de muitas
doenças.
Modestamente é esse o nosso objetivo: resgatar e compilar esse
conhecimento.
Ao longo do tempo, a relação do homem com a magia sempre foi uma
constante, evoluindo em determinados momentos, sendo reprimida em outros,
mas mantendo-se em equilíbrio. O que se lamenta, após tantos séculos, são os
conhecimentos que se perderam, principalmente obras como "Equilíbrio Perfeito",
do mago Aznaturas, "Da Beleza Feminina e Outros Encantos", da feiticeira Ísis
Galena, "Letras e Destino", do bruxo Hermitall, e tantas outras, das quais se

conservam apenas fragmentos cuidadosa e sigilosamente guardados em arquivos e
museus.
Muitos conhecimentos registrados nessas obras, apesar de incompletos e
cheios de lacunas, mostram essa relação do homem com a magia e em como se
beneficiou o homem com isso.
Alguns povos, como os ciganos, por exemplo, que deixaram a distante Índia
e percorreram toda a Europa e, depois, o resto do mundo, por serem nômades,
jamais criaram uma literatura própria. Seus conhecimentos eram passados de pai
para filho, sempre oralmente. Nos períodos negros de perseguição porque
passaram, nas trevas do período da Inquisição e modernamente, durante a II
Guerra Mundial, muita coisa se perdeu com o genocídio praticado contra esse
povo.
E o que dizer da relação entre homens e Anjos, comum e constante nos
tempos relatados na Bíblia e até em épocas posteriores, mas hoje definitivamente
perdido, apesar do esforço de estudiosos e crentes no sentido de resgatar essa
proximidade? Ao invés de evoluir em parcerias desse tipo, o homem canalizou
toda a sua energia na disputa de territórios e de bens materiais, deixando para trás
outros valores muito mais importantes.
Hoje tenta-se recuperar muito dessa sabedoria perdida. Não será uma tarefa
fácil, mas basta que o homem se dedique a isso e em pouco tempo os elos
perdidos se restabelecerão. A proximidade do novo milênio tem criado nas
pessoas uma mentalidade mais espiritual e desapegada de valores que, ao longo
do tempo, foram a ruína do homem e ditaram seu afastamento de tudo que poderia
aproximá-lo do Plano Superior.
As fadas e os gnomos, principalmente, sistematicamente expulsos em todo o
mundo com a destruição das florestas, têm agora merecido a atenção de pessoas
que poderemos chamar de protecionistas, pois esses seres elementais, assim como
outros, encontram-se em extinção, tamanha a devastação praticada pelo homem.
O mesmo vale para seres que habitavam nossas terras, como a Caipora, o
Saci-Pererê, o Boitatá, a Mula-sem-cabeça e tantos outros que foram relegados a

simples conteúdo folclórico dos livros escolares, expulsos que foram de nossos
campos e florestas pela ganância do homem.
Se analisarmos bem, o homem evoluiu em conhecimento científico milhares
de vezes ao longo dos séculos, mas pouco em conhecimento espiritual e superior.
Simpatias e Magias são nossa simples mas efetiva contribuição para que haja um
equilíbrio nisso.
No seu livro "As Ciências Ocultas", Arthur Edward Waite dedica uma
especial atenção à Magia, abordando desde as Práticas da Magia até os Mestres da
Arte da Magia, abrindo, inclusive, um capítulo para as Ciências Secretas ligadas à
Magia.
Ali ele divide a Magia em Magia Branca, baseada na evocação dos Anjos e
outros seres ou espíritos dos Elementos; em Magia Negra, que tem por princípio a
evocação dos demônios e das almas dos mortos.
Se analisarmos nossas Simpatias Populares, vamos verificar que as mais
comuns são aquelas que se valem da Magia Branca para atingir seus intentos,
muito embora tenhamos de reconhecer que há muito de Magia Negra num ramo
não muito divulgado das Simpatias, justamente porque apelam para forças cujo
controle pode fugir aos mais inexperientes.
De fato, mesmo na Magia Negra há simpatias aparentemente inofensivas,
como a de curar uma bronquite medindo a altura da pessoa doente com uma fita
vermelha, que deverá ser enrolada depois e posta nos pés de um defunto, antes do
enterro, para que ele leve consigo a doença. A recomendação, inclusive, é de que
esta simpatia seja feita apenas se o defunto era parente ou muito amigo pessoa
doente, justamente porque o apelo é feito diretamente à alma do falecido.
As simpatias que envolvem a Magia Negra estão presentes também em todas
aquelas que pedem o sacrifício de um animal ou se utilizam de ossos, penas ou
restos de animais, seja lá de que espécie forem eles.
Arthur Waite, no entanto, faz questão de alertar, em diversas passagens, para
"os perigos reais e terríveis da magia negra", um dos quais é muito conhecido
como "choque de retorno" pelas pessoas que têm alguma familiaridade com as

simpatias. Alerta ele, inclusive, para o absurdo que é recorrer a demônios e almas
atormentadas para pedir uma ajuda, quando os Anjos e os Seres Elementais estão
à disposição para prestar o mesmo auxílio, sem risco de se perder a alma por
causa disso.
De qualquer forma, é importante perceber, portanto, que a Magia Branca,
presente nas Simpatias Populares, vai buscar em forças e fluídos positivos as
soluções para quem a ela recorre e que os dois termos, inclusive, se confundem,
como se as Simpatias fossem um ramo da Magia, quando, na verdade, ela é uma
das formas de se praticar essa Magia ancestral, que vem sendo desenvolvida e
enriquecida maravilhosamente pela sabedoria popular.
Por outro lado, julgamos importante ressaltar o aspecto negativo de toda e
qualquer simpatia que se utilize da Magia Negra para atingir seus objetivos, muito
embora façamos também questão de frisar que não pretendemos julgar ninguém
nem censurar essa que é uma das manifestações populares mais legítimas.
Sempre que forem oportunas, essas simpatias também serão citadas e
apresentadas aos leitores, cujo livre-arbítrio deverá decidir pela sua utilização ou
não.
Ressurge, neste novo milênio, com uma força inesperada, e até certo ponto
impressionante, as práticas mágicas, principalmente na Inglaterra, Alemanha e
França.
Os bruxos, feiticeiros e magos estão deixando seus esconderijos, passando a
assumir seu papel e reivindicando direitos que, na antigüidade lhes pertenciam e
que, no período negro da Idade Médica, foram-lhes tirados pela Inquisição. Num
mundo que pretende ser democrático, a ditadura de uma só crença não tem
sentido. A origem e tradição desses magos atuais, baseados em conhecimentos
muito antigos, podem colocar em dúvida muitos dogmas de fé até hoje impostos
sobre os crentes de todo o mundo. Um leitura imparcial da Bíblia e de todos os
outros livros semelhantes espalhados pelo mundo, nas mais diferentes culturas,
mostram semelhanças em seus relatos, como o dilúvio, a vinda de um Salvador,
filho de uma virgem, guerras de um povo eleito contra os não-eleitos e muito

mais. Descobertas arqueológicas recentes e muitas outras, conservadas a sete
chaves nos museus cristãos do mundo inteiro demonstram que há uma verdade
maior, que precisa ser ocultada, com fins que não são difíceis de serem deduzidos.
Os bruxos e bruxas da Inglaterra recentemente solicitaram que lhes seja
autorizado o uso de um cemitério pagão, onde possam enterrar seus mortos.
Heresia? Absurdo? Sinal do fim dos tempos? Fica difícil responder, quando
vemos hoje as nossas Simpatias Populares serem taxadas de superstições e tolices.
Quem lê a Bíblia e conhece seus diversos livros não precisa de muita
imparcialidade para perceber em toda parte simpatias muito objetivas e claras.
Deixando de lado o fanatismo e o apego irracional, é possível, na realidade,
encontrar no considerado Livro Sagrado uma série enorme de simpatias,
demonstrando que esse tipo de transmissão de ensinamentos para a solução de
problemas é muito mais antigo e menos supersticioso do que aparenta e querem
os ignorantes, que são como os cegos que não querem ver.
O movimento desencadeado pelos magos, buscando ocupar aquele espaço
que lhes foi tirado nos últimos séculos, começa a ganhar no mundo todo. Muitos
deles começam a falar abertamente de sua prática, percebendo que, diante dessa
crise de fé em que se envolveu a humanidade, segredos antigos e preciosos
precisam ser apresentados.
Enquanto isso não ocorre, as Simpatias Mágicas começam a ganhar cada vez
mais seu espaço, encontrando nas pessoas eco que, segundo a ciência, remontam
ao cromossomo-memória, ou aquela parte física de nossa mente que guarda a
memória de todas os nossos ancestrais.
Seja como for, a natureza e a sabedoria dos homens desenvolveu, ao longo
de milênios certas práticas que podem ser usadas para o bem e para o mal. A
Magia Branca e a Magia Negra são uma realidade que não pode mais ser evitada.
A primeira merece ser divulgada. A segunda deve ficar restrita aos iniciados.

SIMPATIAS MÁGICAS COM BARALHO
A origem do baralho perde-se na noite dos tempos. Em todas as civilizações
antigas há registros de jogos semelhantes, utilizando pranchas, placas de argila, de
madeira, pedras coloridas e tudo o mais de que a engenhosidade podia se valer
para criar, estabelecer e desenvolver um sistema de símbolos que até hoje encanta
e intriga sábios e leigos.
Não apenas o baralho do Tarô mas o baralho comum, de trinta e duas cartas,
encerram, nas suas figuras, naipes e números segredos ainda hoje indecifráveis.
Um baralho comum, além dos símbolos representados pelos naipes e figuras,
remete-nos ao complexo sistema de adivinhação e magia existente nos números,
estudados desde a antigüidade, na Cabala, por exemplo, até os modernos
Numerólogos de hoje em dia.
A curiosidade nos levou a pesquisar entre os milhares de registros a
existência de simpatias que se valesse de algo tão antigo quanto as próprias
simpatias: o baralho.
Para nossa satisfação (já que neste campo nada mais nos surpreende), os
registros surgiram aos montes, demonstrando que havia uma faceta nova das
Simpatias ainda não percebida nem analisada: a das simpatias com Baralhos.
O famoso mago Hermitall, em sua obra hermética chamada "Letras e
Destino", defende que uma das formas de escrita mais perfeitas já criadas era a do
baralho. Segundo ele, as cartas formam mensagens segundo sua disposição, numa
linguagem que pode ser acessível a quem se debruçar por algum tempo no seu
estudo.
Na verdade, não apenas ele, mas muitos estudiosos dos baralhos têm a
mesma conclusão. As cartas não simbolizam apenas letras, mas mensagens
inteiras que, uma vez juntas, transmitem um número formidável de informações.
Além dessa finalidade, as cartas de baralho se prestam a inúmeras outras,
pois têm, no desenho que exibem, elementos mágicos harmoniosamente
dispostos, de forma a agirem por si só como autênticos amuletos ou talismãs.

O fértil ramo das Simpatias com Baralho atesta essa verdade, com um semnúmero de soluções para os mais diversos problemas da vida do homem.
Desde a busca do amor à da fortuna, para assegurar tanto uma boa entrevista
de emprego quanto um bom casamento, as cartas de baralho se prestam a mais
esse serviço em benefício daqueles que compreendem as mensagens nelas
contidas.
O uso de amuletos e talismãs sempre foi comum entre os povos, desde a
mais remota antigüidade. Seja nas tumbas egípcias ou nas urnas indígenas,
vestígios dessa prática puderam ser identificados, comprovando que há maneiras
de se interferir nos planos inferiores e superiores, mediante o uso de determinados
elementos que, uma vez reunidos, ganham o poder de alterar estados e situações
aparentemente fora de nosso controle.
O emprego dos amuletos e talismãs é ilimitado, muito embora muitos apenas
conheçam seu uso para atrair a sorte e afastar o azar e suas manifestações.
Em todos os demais campos das Simpatias Populares, no entanto, o uso deles
se faz presente, inclusive naquilo que se relaciona à beleza e ao corpo em geral.
Especificamente nesse item, um dos mais ricos filões é o dos talismãs feitos
com cartas de baralho, destinados a melhorar o aspecto físico das pessoas e até a
fazê-las conviverem melhor com sua própria aparência, pois o que cada um de nós
vê, ao se olhar num espelho, não corresponde ao que os outros que nos olham
vêem.
Melhorar a aparência pode passar, portanto, por um processo inicial de
aceitação de si mesmo(a), pois a beleza tem que vir, necessariamente, de dentro
para fora para se fazer sentir realmente.
PARA ACEITAR A PRÓPRIA APARÊNCIA
Aceitar a própria aparência significa fazer as pazes com o espelho, vendo
com olhos críticos e realistas, sem fanatismo ou exageros, aquela pessoa que nos
encara naquele momento.

Nossos próprios defeitos nos incomodam porque não gostamos de alguma
coisa em nós mas nos fixamos nela, levando nossa atenção para o detalhe e
desviando-a do conjunto todo.
Ficar nisso é martirizar-se inutilmente. É preciso que cada um se veja no seu
conjunto, esquecendo-se desses detalhes menores que incomodam.
Para tanto, esta simpatia pode ajudar muito. Pegue um baralho novo e retire
duas cartas dela. Se você for uma mulher, retire a Dama de Ouros e a Dama de
Espadas. Se for um homem, retire o Rei de Ouros e o Rei de Espadas.
Num espelho em seu quarto, fique o a carta de Ouros no alto, à esquerda do
espelho e a de Espadas embaixo, no lado direito. Sempre que se olhar no espelho,
desvie os olhos para a carta de Ouros, depois para a de Espadas. Aos poucos,
interiormente, você começará a mudar em relação aos conceitos que tinha a seu
próprio respeito.
Nota: Os magos são unânimes em recomendar que esse espelho seja de seu
uso exclusivo, pois sua utilização por outras pessoas pode mascarar o efeito da
simpatia ou mesmo dispersá-lo. Se puder ter um espelho que possa pendurar
quando for usar e retirar em seguida, faça isso. Quando o espelho não estiver em
uso, envolva-o com uma lenço de seda vermelho, alaranjado ou amarelo.
PARA MELHORAR O BRILHO DOS OLHOS
Apenas um simples olhar pode desencadear uma paixão, convencer um
incrédulo, intimidar um adversário ou acalmar alguém furioso. Um olhar direto,
com aquele brilho adequado nos olhos, é a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Esse brilho adequado é o que faz a diferença, mas nem todos conseguem
desenvolvê-lo. É, na realidade, o último passo, antes do desenvolvimento do
Terceiro Olho, ou olho o Sexto-Sentido. Qualquer pessoa, para se sentir segura de
sua aparência e de seus atos, precisa melhorar o brilho de seus olhos.
Uma forma de conseguir isso é usando a carta do Sete de Ouros. Para isso,
coloque-a em pé, apoiada a algum objeto de madeira. Corte uma vela branca ao
meio, usando uma faca com ponta. Diante da carta, num pires branco, coloque

uma das metades da vela branca. Acenda-a e fixe seu olhar na carta de baralho, de
um modo que você a veja através da chama.
Concentre-se na carta e não na chama. Faça isso por alguns minutos, depois
apague a vela. No dia seguinte, repita no mesmo horário com a mesma vela, só
que virando-a ao contrário. Vá fazendo isso, até que a vela termine.
Quando isso acontecer, pegue a outra metade dessa vela e acenda-a ao meiodia, num pires branco, deixando-a queimar ao sol.
PARA A MULHER TER GESTOS DELICADOS
A graça, a leveza e a feminilidade de uma mulher são, sem sombra de
dúvidas, um de seus mais encantadores atributos. Muitas delas parece que nem
caminham, mas flutuam diante de nossos olhos, tamanha a sua leveza.
Isso não se consegue sem a prática, o treinamento, o exercício físico
adequado e a simpatia correta. A preparação física fica por sua conta. A simpatia,
por nossa conta.
Pegue uma Ás de Copas de um baralho novo, corte-o horizontalmente em
três partes iguais e use-as no seguinte treinamento: a parte do meio, coloque-a
presa entre seus joelhos. As partes de cima e de baixo, coloque-as junto ao corpo,
prendendo-as à região das costelas com os cotovelos.
Caminhe sete passos para frente, depois sete passos para trás, gesticulando
com as mãos e sem deixar cair os pedaços da carta. Faça o mesmo trajeto por sete
vezes, depois junte os três pedaços de cartas, coloque-os sobre a cabeça e suba
sete degraus de uma escada, pare, depois desça sem se virar. Repita também por
sete vezes. Guarde as cartas em seguida numa caixa ou gaveta de madeira.
Fazer esta simpatia durante os períodos da Lua Cheia e da Lua Nova,
descansando nos demais. Pode ser repetida indefinidamente, mas sempre com os
mesmos pedaços de carta, por isso tudo o cuidado com eles.
PARA DEMONSTRAR FIRMEZA E MASCULINIDADE

Antes de mais nada, que fique claro que esta simpatia não é destinada
àqueles homens "enrustidos", que querem disfarçar sua aparência efeminada ou
sua preferência sexual fora dos parâmetros normais.
Ela é, sim, destinada àqueles homens que querem resgatar aquele padrão de
comportamento que vem sendo cobrado com insistência pelas mulheres
atualmente. O do macho sensual e carinhoso, capaz de seduzir e encantar pela
virilidade e pela ternura.
Para isso, pegue um Valete de Copas, coloque frente a frente com uma
fotografia sua, amarre com uma fita vermelha formando uma cruz, depois prenda
tudo isso atrás de um espelho, de preferência que seja exclusivo seu ou que pouca
gente use além de você.
PARA UM CORPO SENSUAL
Seja você homem ou mulher, é importante guardar o seguinte conceito: a
sensualidade não está em você, mas nos olhos que olham para você. Partindo
desse princípio, fica fácil perceber porque uma simpatia pode torná-lo(a) sensual
aos olhos das outras pessoas.
No fundo, o que você vai provocar com a simpatia é uma nova percepção na
outra pessoa, que se fixará nos seus aspectos mais atraentes, esquecendo-se de
tudo o mais.
Para conseguir isso, pegue os quatro Três de um baralho e organize-os da
seguinte forma: coloque o Três de Ouros voltado para o Três de Copas. De costas
para este, coloque o Três de Paus e de frente para este, o Três de Espadas.
Coloque-os assim dentro de um envelope que esteja endereçado a você
mesmo(a). Lacre-o e introduza-o dentro de seu travesseiro, não entre a capa e a
miolo, mas no centro do material de que é feito o travesseiro.
Nota: Qualquer mago recomendará que não se use travesseiro de espuma ou
de pena de aves e os motivos são óbvios, pois o primeiro é um derivado do
plástico e o segundo tirado de seres mortos. O ideal é o uso do algodão, da paina e
de outros produtos similares.

PARA CABELOS SEMPRE OBEDIENTES E ASSENTADOS
Cabelos rebeldes são um tormento, principalmente se formam anéis, caracóis
e ondas. Mantê-los sob controle exige o uso de muito fixador, o que não chega a
ser muito romântico, quando você vai se encontrar com a pessoa amada, por
exemplo, e ela quer lhe fazer um cafuné, oferta irrecusável.
Existem inúmeros produtos no mercado que prometem quimicamente um
bom resultado. Você pode até usar, mas só vai ficar satisfeito(a) se completar tudo
com uma boa simpatia.
Escolha um alisador de boa marca e de qualidade ou um produto que resolva
seus cabelos. Antes de aplicá-lo, porém, lave seus cabelos, usando para isso água
fervida numa panela de ferro, onde você tenha acrescentado o seguinte, conforme
o caso:
Se mulher e morena, uma Dama de Espadas.
Se mulher e loura, uma Dama de Ouros.
Se mulher e ruiva, uma Dama de Copas.
Se mulher e castanha, uma Dama de Paus.
Se homem e moreno, um Rei de Espadas.
Se homem e louro, um Rei de Ouros.
Se homem e ruivo, um Rei de Copas.
Se homem e castanho, um Rei de Paus.
Depois de fervida a água e espera que ela amorne, retire a carta, seque-a
sobre uma superfície quente e depois queime-a, espalhando as cinzas sobre sua
própria cabeça, antes de lavá-la.
PARA UNHAS OPACAS E SEM VIDA
Você não precisa estar com as unhas feitas e esmaltadas para que elas
pareçam bonitas. Basta que estejam bem aparadas, brilhantes e demonstrando
vitalidade.

Logicamente isso tem muito a ver com sua saúde física, mas uma simpatia
pode ajudá-lo(a) a aparentar isso em suas unhas.
Antes de mais nada, jamais as corte em dias que tenham "R", que são a terça
e a quarta-feira. Em seguida, sempre que cortá-la, queime a carta de baralho,
conforme indicado abaixo, na chama de uma vela cor-de-rosa. Pegue as cinzas e
com um algodão dê um polimento nas suas unhas recém-cortadas.
São as seguintes as cartas a serem utilizadas na simpatia:
Se você tem menos de vinte e um anos e é do sexo feminino, um Sete de
Ouros.
Se tem mais, um Nove de Ouros.
Se você tem menos de vinte e um e é do sexo masculino, um Sete de Paus.
Se tem mais, um Dez de Espadas.
Nota: Uma recomendação importante a respeito de cortar as unhas é se
certificar sempre de que as aparas sejam atiradas no lixo, se feitas num salão
particular, ou em água corrente, se feitas em sua casa. Os dois procedimentos
evitarão que sejam utilizadas em amuletos e talismãs com o objetivo de
personificar você, seu corpo e sua mente, colocando-o(a) à mercê da vontade e
dos caprichos de uma pessoa por quem você pode não ter a menor afinidade.
PARA USAR O TARÔ
O baralho do Tarô é um dos mais completos de todos existentes e se presta a
inúmeras utilizações, desde uma simples leitura da sorte, presente, passado e
futuro, quanto a elucidação dos mais intrincados problemas enfrentados por uma
pessoa.
Para seu uso em simpatias, todas as cartas têm seu significado, mas
normalmente são usadas apenas as vinte e duas cartas que representam os Arcanos
Maiores. Cada uma delas tem seu objetivo e, para fazer uma simpatia com elas,
basta juntar, face a face, a carta desejada com uma fotografia sua, de corpo inteiro
ou sorrindo.

Se fizer uma simpatia para uma outra pessoa, pegue da mesma forma a
fotografia dela e coloque frente a frente com a carta desejada. Amarrar com uma
fita vermelha estreita, arrematando sempre com um nó laçada. Guardar em caixa
ou gaveta de madeira indefinidamente ou até que se consiga o desejado.
O poder mágico que cada carta atraíra para a foto com a qual estiver presa
dependerá da figura nela contida. São essas as cartas dos Arcanos Maiores e sua
finalidade mágica:
Carta 1, O MAGO: Para melhorar as habilidades de comunicação, evitar
desastres, ciladas, prejuízos, doenças e sofrimento.
Carta 2, A SACERDOTISA: Para proteção de segredos e para atrair uma
mulher (neste caso, o homem interessado coloca a foto dessa mulher entre sua
foto e a carta).
Carta 3, A IMPERATRIZ: Para mulher engravidar, para melhorar a
iniciativa, para afastar dúvidas, dificuldades e ignorância da pessoa ou de
familiares e amigos.
Carta 4, O IMPERADOR: Para estabilidade no emprego, proteção ao
casamento, realização de um desejo, apoio financeiro de alguém poderoso.
Carta 5, O HIEROFANTE: Para apressar casamento (pôr uma foto com os
noivos, de pé, corpo inteiro e sorrindo junto com a carta), para obter apoio ou
ajuda de alguém do sexo masculino, para tornar alguém mais misericordioso e
bondoso.
Carta 6, OS AMANTES: Para atrair alguém, para ser amado(a), para a
beleza, para superar provações, para encontrar a pessoa ideal.
Carta 7, O CARRO: Para obter socorro em alguma atribulação ou problema
muito sério, para afastar vingança e perturbações, para triunfar sobre seus
inimigos.
Carta 8, A FORTALEZA: Para obter poder, energia e coragem, para receber
honrarias, para ser homenageado(a), para ter sucesso em uma empreitada.
Carta 9, O ERMITÃO: Para desenvolver a prudência, para evitar traições,
para afastar pessoas trapaceiras, dissimuladas e corruptas.

Carta 10, A RODA DA FORTUNA: Para atrair sorte, fortuna, sucesso e
felicidade, para melhorar o destino. É uma das mais poderosas e benfazejas cartas
do baralho do tarô.
Carta 11, A JUSTIÇA: Para triunfo em demanda judicial, desde que esteja
com a razão, para haver eqüidade, para partilha correta de bens, para evitar
complicações judiciais.
Carta 12, O ENFORCADO: Para desenvolver sabedoria e discernimento,
para afastar provações e sacrifícios, para desenvolver a intuição e o dom da
adivinhação, caso o tenha.
Carta 13, A MORTE: Para superar uma etapa, exame, prova ou obstáculo e
reiniciar, para afastar a corrupção, contrariedades, para um casamento dar certo.
Carta 14, A TEMPERANÇA: Para fazer economia, para assumir cargo de
direção, para dedicar-se mais às coisas espirituais, para evitar cargas negativas de
natureza espiritual.
Carta 15, O DIABO: Para impedir destruição e violência, para dar forças
extraordinárias, para ajudar a superar imprevistos do destino.
Carta 16, A TORRE: Para evitar a miséria, o desamparo, a indigência,
adversidades, calamidades e doenças de toda sorte, bem como a ruína financeira.
Carta 17, A ESTRELA: Para evitar furtos, perdas imprevistas e privações
inesperadas. Para renovar as esperanças e dar forças para superar a espera.
Carta 18, A LUA: Para vencer inimigos ocultos, afastar perigos, evitar
calúnia e decepções de toda sorte, vencendo forças ocultas de qualquer natureza.
Carta 19, O SOL: Para a felicidade material, para consolidar casamento, para
trazer alegrias, para combater males provocados por forças das trevas em geral.
Carta 20, O JUµZO FINAL: Para superar mudanças, para evitar a perda total
numa demanda qualquer, para obter os resultados esperados num trabalho ou uma
empreitada.
Carta 21, O MUNDO: Para assegurar o sucesso, para fazer uma boa viagem,
para ter sucesso na mudança de casa, de trabalho ou qualquer outra mudança.

Carta 0, O BOBO: Para evitar a loucura, manias perigosas, vícios e atos
tresloucados. Para embriagues, para se manter alerta contra perigos.
Hermitall, em seu livro, defendia que alguns conhecimentos deveriam ficar
restritos aos iniciados e jamais deveriam ser postos nas mãos daqueles que não
tivessem discernimento para entendê-los e fazer bom uso.
Outros iniciados, no entanto, defendem que o livre-arbítrio do homem deve
ser respeitado e que em todas as situações ele deve conhecer os dois lados da
moeda, para conhecê-los e mesmo para usar aquele que desejar, desde que, é
claro, saiba que terá de arcar com todas as responsabilidades pelos atos
praticados.
Dizemos isso para lembrar que o uso das cartas em simpatias tanto podem
ser com boas intenções, quanto com más intenções. No primeiro caso, é como foi
exposto carta por carta. Se invertermos a carta, isto é, colocando-a ao contrário
face a face com a fotografia de uma pessoa, vamos atrair para ela tudo o que a
carta, em posição normal, afastaria.
Como exemplo, basta lembrar que a Carta 1, O Mago, afasta prejuízos.
Invertida ela atrairá prejuízos para a pessoa da foto. O mesmo se dará com todas
as outras cartas.
Como julgamos oportuno mostrar esse aspecto, julgamos também oportuno
lembrar algo que nas simpatias é chamado de "Choque de Retorno", que é o
reflexo de uma simpatia negativa retornando a sua origem. Só que, normalmente,
como se trata de uma força negativa, ela procurará causar o máximo de danos
possíveis, indo agredir algo ou alguém a quem a pessoa preza ou ama muito.
Assim, antes de realizar qualquer simpatia movido(a) pelo desespero, pense
que, em função disso, o desespero poderá vir a ser maior, penalizando inocentes.
PARA SUBSTITUIR FOTOGRAFIAS
Muitas vezes, ao pretender realizar uma simpatia com cartas de baralho, você
poderá esbarrar na dificuldade de não ter uma foto da pessoa a quem gostaria de
dedicar a simpatia ou para quem a faria.

Com o próprio baralho é possível fazer isso, bastando observar as indicações
a seguir. Lembre-se que o baralho aqui usado é o baralho de tarô, ou Baralho
Espanhol.
Rei de Copas: Homem de alta posição, louro.
Rei de Espadas: Advogado, senador, médico, profissional liberal.
Rei de Pentáculos: Homem moreno, negociante ou professor, namorado,
noivo, marido ou amante.
Dama de Copas: Mulher loura, mulher volúvel ou falsa.
Dama de Espadas: Viúva, mulher mal-intencionada.
Dama de Pentáculos: mulher morena, mulher rica, namorada, noiva, esposa
ou amante.
Cavaleiro de Copas: Homem amigo.
Cavaleiro de Espadas: Empregado, subordinado, soldado ou pessoa ligada a
armas.
Cavaleiro de Pentáculos: Homem útil ou prestativo.
Pajem de Bastos: Jovem procurando garota ou garota procurando jovem.
Pajem de Copas: Jovem (homem ou mulher) louro(a), jovem infeliz no amor.
Pajem de Espadas: Jovem (homem ou mulher) indiscreto(a) e intrometido(a).
Pajem de Pentáculos: Jovem moreno(a), filho ou filha.
PARA INSPIRAR SIMPATIA
Ser simpático(a) hoje em dia é quase uma necessidade. Por mais acanhada ou
tímida que a pessoa seja, ela tem que se esforçar para que sua simpatia aflore e ela
seja notada pelas outras pessoas. Isto é importante no amor, no trabalho, na
família, nas amizades, na vida social em todas as suas nuanças.
Para inspirar simpatia nas pessoas, se você for mulher, leve sempre consigo,
em sua bolsa, uma Dama de Copas. Se for homem, leve sempre um Valete de
Copas em sua carteira ou bolso. Quando estiver satisfeito(a) com os resultados,
guarde a carta num álbum de fotografia, oculta (o ideal é colada) atrás de uma
foto sua de corpo inteiro.

Nota: Ao iniciar este capítulo à parte das Simpatias, julgamos da máxima
importância recomendar que, ao realizar qualquer simpatia com baralho, faça-o
sempre com um baralho novo, tirando a carta ou cartas que irá usar e destruindo o
restante. Se achar que deve guardá-lo para aproveitar suas cartas numa outra
simpatia, embrulhe as cartas com um lenço branco e guarde dentro de uma caixa
de madeira. Se não puder obter um baralho novo, lacrado, NÃO FAÇA A
SIMPATIA. Você também não deve acumular simpatias com baralho, passando a
carregar uma porção de cartas juntas. FAÇA UMA POR VEZ, COM CALMA E
PACIÊNCIA.
PARA ATRAIR O SUCESSO
O naipe de Paus, no baralho, simboliza a perspectiva de riqueza, poder e
sucesso, com a satisfação de desejos e a realização de sonhos pessoais. Como na
simpatia anterior, se você for homem, use um Valete de Paus; se for mulher, uma
Dama de Paus, colando-a atrás de uma fotografia sua, com a figura voltada para
dentro, pondo-a num álbum e esquecendo-a lá, mesmo depois que consiga atingir
o objetivo almejado.
PARA PROSPERAR NOS NEGÓCIOS OU EMPREGO
Negócios e empregos são coisas que oscilam e é sempre muito difícil de
você conseguir manter uma estabilidade, mesmo num país de economia
estabilizada. Se você considerar que em nosso país a economia é feita de
surpresas e sustos constantes, perceberá a dificuldade de se obter sucesso neste
campo.
Por isso, e enquanto perdurar este estado de coisas, o melhor a fazer é
utilizar uma simpatia combinada. O naipe de Ouros é quem governa tudo que se
relaciona com negócios, ganhos e lucros de um modo geral, mas é um naipe
inconstante. Você tem que reforça-lo, utilizando-se dos naipes de Copas e Paus,
da seguinte forma.

Se para prosperar você precisar da simpatia pessoal, de seu carisma, de seu
relacionamento com as pessoas, junte um Rei de Copas a sua carta (Valete ou
Dama de Ouros, se homem ou mulher).
Se, por outro lado, para seu sucesso você depende da ajuda de familiares ou
amigos influentes, junte o Rei de Paus.
Você deve pôr uma carta de frente para a outra, com uma foto sua de corpo
inteiro voltada para o Valete ou para a Dama, fechando com o Rei respectivo.
Amarre com uma fita branca, formando uma cruz, arrematando com um nó
laçada. Quando obter o que pretendia, desamarre, guarde a foto num álbum e
queime as cartas (valete/dama mais o rei), juntamente com a fita.
Nota: Já devem ter percebido que nesta simpatia não se menciona o uso das
Cartas de Espada. Em todas as referências encontradas sobre baralhos, o naipe de
Espadas simboliza má sorte, sendo muito utilizada nas Simpatias ditas de Magia
Negra, que não recomendamos a ninguém. A Magia Negra desarmoniza seu
ambiente, sua vida, seu organismo, sua mente, tudo ao seu redor. Ela cobra um
preço muito alto por momentos efêmeros de sucesso.
PARA SE CERCAR DE SORTE E DE BONS AMIGOS
Pelo que analisamos e concluímos, esta é uma das simpatias mais poderosas
com o uso do baralho, pois atrai bons amigos, bons negócios, boa sorte, tudo
vindo ao seu encontro em abundância.
Simplesmente pegue os quatro Reis do baralho, pondo-os na seguinte ordem:
na frente, uma foto sua de corpo inteiro, em seguida, o Rei de Copas, o de Paus, o
de Ouros e, por último, o de Espada.
Coloque tudo isso dentro de uma gaveta ou caixa de madeira que deverá
ficar sempre parcialmente aberta. Embaixo das cartas e sobre a sua fotografia,
espalhe grãos de arroz.
PARA SUBIR SOCIALMENTE

Muitas vezes, a ascensão social não depende de você ter dinheiro, poder,
prestígio ou sucesso. Depende apenas de você ser aceito na sociedade.
Para conseguir isso, a Simpatia das Quatro Damas é a mais indicada, pois
transmite um charme e uma simpatia incríveis a quem a pratica, seja homem ou
mulher.
Coloque pela ordem a Dama de Copas, a de Paus, a de Ouros e a de Espada
dentro de sua carteira, envolvidas por uma cédula de qualquer valor. Deixe-as
num compartimento reservado de sua carteira, longe das vistas das outras pessoas.
Espere um período que varia de quatro dias a quatro meses. Esta simpatia é
interessante por um detalhe. Depois de feita, não há como interromper seus
efeitos. Mesmo que queime as cartas e a cédula, ela persistirá porque sua força
vem da união voluntária das cartas, nada mais.
PARA DOSAR SEU CONVÍVIO SOCIAL
Esta simpatia tem sido registrada como preferível à anterior, porque oferece
uma possibilidade de controle sobre a situação. Ao realizá-la, com o objetivo de
ampliar seu convívio social, as alegrias e toda a excitação, você tem como
estabelecer em que proporção você quer receber isso, porque o excesso de
prazeres pode se transformar num castigo e numa aflição.
Os quatro Valetes são anexados, segundo a ordem já conhecida: Copas,
Paus, Ouros e Espada. O de Copas ficará sempre com a figura voltada para cima.
Os outros deverão ser invertidos, conforme desejar, na seguinte graduação:
Todas as cartas viradas para frente: excesso e aflições.
Copas para frente e os demais de costas: ótima situação.
Copas e Paus para frente e os demais de costas: boa situação.
Copas, Paus e Ouros para frente, Espada de costas: razoável.
Todas as cartas de costas: fracasso. Nem fazer a simpatia.
Uma vez estabelecido seu desejo e juntada as cartas, ponha a sua fotografia
na frente, virada para fora, amarre com uma fita branca e guarde num local mais
alto que a sua cabeça.

Como esta também é uma simpatia definitiva, não tem retorno, segundo os
registros, algumas sugestões são de que ela seja posta no forro de sua casa, sobre
a laje de seu quarto ou algo assim.
PARA ENFRAQUECER ADVERSÁRIO
Não vamos ser hipócritas ao ponto de negar aos leitores que as Simpatias
com Baralho também não possam ser mal utilizadas. O simples fato de saber que
existe um naipe negativo (Espadas) já apontou o aspecto negativo. Quando
comentamos que ele é utilizado em Magia Negra, isso ficou evidente.
Entretanto, em tudo existe o bem e o mal. Assim, mesmo o Mal, por essa
dualidade fantástica e maravilhosa, fruto da infinita sabedoria do Criador, também
pode ser usada para o bem.
E o que se propõe com esta simpatia que, como qualquer simpatia que se
propõe a tirar dos outros alguma coisa, está sujeita ao fenômeno conhecido como
"choque de retorno" que, FRISE-SE, pode atingir não só quem fez o ataque, como
também os entes queridos que o cercam, inocentes, portanto.
Se você está sendo a vítima, no entanto, você tem o direito legal e ético de
sobreviver e reagir à agressão. Para realizar esta simpatia, VOCÊ TEM QUE TER
CERTEZA ABSOLUTA DE QUE SABE QUEM É ESSE ADVERSÁRIO QUE
O

ATACA.

NÃO

RESPONDA

GRATUITAMENTE,

POR

ACHAR,

SIMPLESMENTE. ISTO É MUITO SÉRIO!
Identificado seu adversário e certo de que ele é mais forte que você, consiga
uma fotografia dele, de corpo inteiro e coloque entre os quatro ases, da seguinte
forma:
- de frente para a foto, coloque o Ás de Espadas;
- atrás das foto, coloque o Ás de Ouros, voltado para as costas da foto;
- atrás do Ás de Espadas, voltado para fora, coloque o Ás de Paus;
- atrás do Ás de Ouros, voltado para fora, coloque o Ás de Copas.
Amarre com uma fita preta, em forma de cruz, dando sete nós cegos. Enterre
num canto de cerca ou de muro. Se morar num apartamento, num canto da

floreira. Todos os dias, ao nascer e se pôr o sol, durante sete dias, jogue encima
algumas gotas de vinagre.
Não há volta para esta simpatia. O que foi feito deverá ficar como está. Não
precisa nem adianta desenterrar, queimar ou jogar mel e açúcar.
Por isso REFLITA antes de fazê-la. Nunca é demais lembrar.
PARA UMA MUDANÇA DAR CERTO
Se você está pensando em mudar de casa e está com aquela dúvida
angustiando-o(a) por dentro, querendo saber se vai dar certo ou não, faça a
seguinte simpatia.
Depois de ter feito a limpeza na casa para onde vai se mudar, prenda do lado
de dentro da porta de entrada um Às de Copas tirado de um baralho novo.
Deixe-o ali até o dia da mudança, quando, após completar a arrumação da
nova casa, ele deverá ser tirado e guardado numa gaveta ou numa caixa de
madeira.
Esta simpatia não só fará com que a mudança dê certo, mas atrairá também
felicidades para a família em seu novo lar.
Nota: Quando se recomenda o uso de um baralho novo para qualquer
simpatia, é porque as cartas usadas guardam todas as tensões e rancores
acumuladas durante o jogo, com as oscilações da sorte e os passeios do azar.
Assim, apenas a título de exemplo, se esta simpatia for feita com uma carta de
baralho usado, a tendência será atrair problemas domésticos na nova casa.
PARA RECEBER NOTÍCIAS DE UM PARENTE OU AMIGO
Havendo afinidade entre as pessoas, a ausência ou a demora de uma delas
rapidamente se reflete nas outras, gerando preocupação e apreensão, o que é
natural.
Os compromissos e as atribulações de uma viagem acabam tomando todo o
tempo da pessoa que se ausentou e ela pode até acabar se esquecendo de dar
notícias.

Se alguém que você preza não manda notícias há algum tempo, faça esta
simpatia bem simples.
Pegue um Às de Copas tirado de um baralho novo, junte-o cara a cara com
uma fotografia de corpo inteiro dessa pessoa e deixe num local onde o sol, logo ao
nascer, ilumine.
Em pouco tempo a pessoa mandará notícia.
PARA TER SUCESSO NUM EMPREENDIMENTO
Se você pretende iniciar um novo empreendimento, onde a ajuda dos amigos
e seu próprio prestígio serão muito importantes no sucesso, previna-se contra
qualquer percalço fazendo esta simpatia.
Em todos os convites ou papéis iniciais que for utilizar para divulgar seu
empreendimento, use a marca de um Às de Paus impresso. Depois, quando o seu
negócio começar a deslanchar, pode substituí-lo por qualquer outra marca de sua
preferência.
Ou então, se preferir, num local de destaque desse empreendimento, exponha
um Às de Paus numa moldura de roseira.
PARA APRESSAR O NOIVADO
Se um homem ou uma mulher quiserem apressar um noivado, há uma porção
de simpatias que auxiliarão nisso, inclusive muitas dedicadas ao Santo padroeiro
dos casamentos, o nosso querido Santo Antônio.
Esta também é uma simpatia bem fácil de ser feita.
Numa sexta-feira de Lua Crescente, após as nove horas da noite, pegue um
Às de Ouros e coloque entre duas fotografias do casal, de corpo inteiro (uma foto
dele, outra dela). A estampa da carta de baralho deverá estar voltada para quem
faz a simpatia. Se for a mulher, o ás ficará voltado para a fotografia dela e a
fotografia do namorado fechará o Às entre os dois.
Enrolar com uma fita vermelha em forma de cruz e arrematar com um nó
laçada. Deixar numa caixa ou gaveta de madeira.

Quando o noivado for concretizado, desmanchar a simpatia.
PARA GANHAR UM BOM PRESENTE DE ANIVERS°RIO
Mesmo que a gente cresça, em algumas coisas nós continuamos eternas
crianças, como é o caso de ganhar presentes, seja no Natal ou no aniversário.
Esta simpatia é para você ter bastante surpresas e presentes quando fizer
aniversário.
Quando se aproximar a data e principalmente se você for fazer uma festinha
ou ao menos um bolo e convidar os amigos, faça isso por escrito, ou apenas
comunique seu aniversário.
Pode até usar um cartãozinho copiado em xerox mesmo, mas inclua no seu
convite o sinal de um Às de Ouro no canto inferior esquerdo
Verá como tudo fica mais interessante em sua festa de aniversário. Se quiser
reforçar, na véspera da data, coloque um Às de Ouro debaixo de seu travesseiro
até o dia seguinte.
PARA COMBATER UM(A) RIVAL
Todo amor tem um pouco de egoísmo e quem disser o contrário não ama de
verdade. Ninguém quer dividir a pessoa amada, principalmente porque corre o
risco de perdê-la.
Pode acontecer da pessoa amada estar flertando ou tendo um caso com outra
pessoa. Embora todas as simpatias mais sérias recomendem que se rompa o
relacionamento e esqueça a pessoa, muitas pessoas, por um motivo ou outro,
ainda se apegam ao provérbio que diz: "ruim com..., pior sem...!"
Se for esse caso, tente uma simpatia para fazer a pessoa que você ama se
separar do(a) rival.
Pegue uma foto de cada um deles, coloque no meio um Às de Espadas,
voltado para o(a) rival. Amarre com uma fita preta e deixe em algum lugar fora de
sua casa.

Quando os dois se separaram, retire a foto da pessoa amada e queime o
restante.
PARA AZARAR A VIDA DE ALGUÉM
Este é o tipo de simpatia que gostaríamos de não encontrar nos registros que
nos chegam às mãos diariamente.
No entanto, elas são mais freqüentes do que se possa imaginar e as razões
são inúmeras.
Não somos juizes da consciência de ninguém e só pesquisamos e divulgamos
o que existe sobre o assunto. Assim, se por um bom motivo você quiser azarar a
vida de alguém, basta pegar uma foto dela e colar, cara a cara com um Às de
Espadas, usando cola plástica. Enterrar num terreno pedregoso.
Nota: Nunca é demais lembrar a existência de algo chamado de "choque de
retorno", que nada mais é que o mal retornando ao seu lugar de origem. Diziam os
antigos, com propriedade: "Praga de urubu, cai no mesmo... lugar!"
PARA AFASTAR A MÁ SORTE
Se o seu caso é o oposto da situação acima e, de repente, você se viu no meio
de uma maré de azar sem tamanho, defenda-se dela fazendo esta simpatia.
Pegue uma foto sua de corpo inteiro e coloque-a voltada para um Às de
Copas. Em seguida, na mesma posição da carta anterior, coloque um Às de Paus e
um Às de Ouros. Por último, mas voltado para fora, coloque um Às de Espadas.
Deixe num local fora de sua casa. Quando a maré de azar passar, rasgue em
quatro o Às de Espadas antes de queimá-los. Guarde sua foto e as outras cartas
numa caixa de madeira ou numa gaveta.
PARA SEPARAÇÃO
Quando um amor chega ao fim, o melhor mesmo é tratar logo de esquecer e
seguir em frente, esperando pela próxima experiência que poderá ser definitiva.

A época dos amores imortais não passou ainda, continua viva na imaginação
das pessoas, incentivando a constante busca por algo que será a experiência
definitiva.
Por isso é importante esquecer logo. Para você conseguir isso, pegue uma
foto sua, de corpo inteiro, sorrindo, e uma da outra pessoa, de corpo inteiro, mas
séria. Coloque entre as duas um Dois de Espadas, com a face voltada para a face
da outra pessoa. A sua foto ficará de costas para as duas.
Amarre a fotografia dela ao Dois de Espadas com uma fita preta, em forma
de cruz, arrematando com um nó cego. Deixe tudo ao lado de um espelho, com a
estampa de sua foto voltada para o al-to.
Se quiser, acenda uma vela branca num pires branco ao lado. Não misture
esta simpatia com outras, acrescentando vinagre e sal grosso no pires. Uma pode
anular a outra.
PARA NOIVADO ROMPIDO
Se você estava de casamento marcado e o noivado foi rompido, a primeira
coisa é não se desesperar. As coisas não acontecem por acaso. Mesmo que as
lágrimas insistam em querer rolar, a cada vez que alguém pedir uma explicação, a
resposta para tudo está no futuro.
Se isso aconteceu com você, tome logo a seguinte providência.
Pegue uma foto sua, de corpo inteiro, sorrindo, e coloque-a frente a frente
com um Três de Paus, amarrando com uma fita vermelha e arrematando com um
nó laçada.
Guarde num porta-jóias e espere para ver o que lhe acontecerá em até três
meses.
PARA SOLTEIROS(AS)
Tem gente que é solteiro e quer permanecer assim ainda por um bom tempo,
sem se preocupar com o casamento. Acontece que as tentações e o perigo são uma
constante atualmente.

Para manter sua integridade como solteiro(a), aproveitando a vida sem
assumir ou se envolver com compromissos mais sérios no assunto, leve sempre
consigo, em sua bolsa ou carteira, embrulhada num lenço de seda vermelho, um
Quatro de Copas dobrado ao meio.
PARA INDECISÃO
Tomar uma decisão nem sempre é um processo muito fácil, principalmente
se essa decisão envolver conflito de interesse, outras pessoas, sentimentos, etc.
Como a decisão, apesar de tudo, tem que ser tomada, a alternativa é tomá-la
com bastante serenidade e cuidado, contando, para isso, com o auxílio das forças
positivas ocultas no baralho.
Carregue um Cinco de Copas num bolso esquerdo de suas roupas durante o
período que anteceder a decisão. Quando pensar no que terá que fazer, segure a
carta, concentre-se nela e em suas alternativas.
Aos poucos a melhor dela irá se delineando em seu espírito.
PARA O FRACASSO
Nem tudo na vida é como a gente quer. Por mais que envidemos nossos
esforços e nos dediquemos a isso, sempre corremos o risco do fracasso que nada
mais é que uma prova a nossa perseverança e ao nosso caráter.
Longe de nos abatermos diante dele, devemos continuar nossa luta, agora
com a vantagem da experiência adquirida. Antes de perseverar a caminho do
sucesso agora, pegue um Seis de Espadas e queime-o na chama de uma vela
branca, jogando as cinzas em água corrente.
Deixe a vela queimar até o fim num ponto ao lado da porta de entrada de sua
casa.
Nota: Água corrente, em simpatia, será sempre correnteza de rio, onda do
mar ou cachoeira. Muita coisa mudou, no entanto, e as simpatias tem sido
adaptadas pela sabedoria popular às condições do povo que as pratica, porque a
origem e o fim de todas sempre foi o povo.

A recomendação para quem não mora à beira de um rio ou do mar é que abra
a torneira, deixe a água começar a escorrer na pia, depois jogue nela o que for
preciso.
PARA ALERTAR
É possível que o leitor venha a encontrar um dia alguma simpatia (e há
muitas) que recomendam o uso de um Sete de qualquer naipe do Baralho de
Cinqüenta e Duas Cartas.
Estas cartas, ao longo da história, tem registrado o maior número de
ocorrências de "choques de retorno", que, como todos sabem, é o preço que você
tem a pagar quando:
a)- pratica uma simpatia que vai contra a natureza e sua harmonia;
b)- pratica uma simpatia com o fim deliberado de prejudicar alguém, mesmo
que seja a pior das criaturas ou que lhe tenha feito o maior dos males.
c)- pratica uma simpatia com fins mesquinhos, egoístas e desonestos.
Conforme a carta usada da simpatia, a tendência é de retornarem com os
seguintes problemas mais freqüentes:
Sete de Copas: desapontamentos com amigos e associados; prejuízos
materiais vultuosos.
Sete de Paus: problemas com o sexo oposto, principalmente pessoas de vida
irregular.
Sete de Ouros: desmoronamento de todos seus empreendimentos e
desmoralização.
Sete de Espadas: tristezas, brigas e maré de azar. Morte.
PARA NAMORO DAR CERTO
Se você está iniciando um namoro e torcendo para que ele dê certo, porque
percebe que essa pessoa é mesmo especial para você, com certeza que assegurarse disso e, ao mesmo tempo, resguardar-se contra qualquer problema.

Faça isso imediatamente, escrevendo, com tinta vermelha, seu nome e o da
outra pessoa nas costas de um Oito de Ouros, guardando-o num porta-jóias.
A partir desse dia, não empreste a ninguém seus anéis, alianças ou meias
alianças, bem como pulseiras do tipo escrava, se tiver.
PARA DINHEIRO
Se você anda precisando de dinheiro para saldar dívidas ou iniciar algum
novo empreendimento, consulte suas possibilidades, depois comece a trabalhar
para juntar esse capital.
Você pode fazer um empréstimo no banco, de algum parente ou amigo ou
mesmo conseguir um sócio, que entrará com a maior parte do capital.
Seja qual for a melhor solução para você, ela virá se você juntar uma
fotografia sua face a face com um Nove de Ouros, amarrando-as com uma fita
branca e arrematando com um nó laçada.
Deixe próximo de uma janela aberta, dentro de uma peneira ou cesto de
madeira, cipó, bambu ou mesmo de arame. Não use nada que contenha osso ou
plástico.
PARA SORTE
A sorte, segundo dizem alguns, é uma borboleta que anda sola no ar, na
escuridão da noite. Você tem que pegá-la pelas asas, localizando-a apenas pelo
imperceptível ruflar delas.
Não deixa de ser exemplificador da dificuldade de se atrair e manter a sorte,
principalmente porque, assim como as ondas e tantas outras coisas na Terra, sofre
influência da força da Lua e de tantas outras forças da natureza.
Você pode aumentar suas chances de capturar essa borboleta carregando
consigo, em sua carteira, um Dez de Copas entre as cédulas de dinheiro.
De forma alguma deixe sua carteira um dia vazia, sem ao menos uma nota
que seja.

PARA DISCUSSÃO COM A PESSOA AMADA
Se você discutiu e brigou com a pessoa amada e agora está arrependido(a)
disso, querendo consertar o estrago feito, lembre-se que se algum dano foi
causado no frágil cristal do amor, não haverá super-cola no mundo que poderá dar
jeito nisso.
Se foi apenas uma discussão onde entre mortos e feridos salvaram-se todos,
faça logo esta simpatia, depois vá correndo ao encontro da pessoa amada.
Acenda um fogo usando gravetos, carvão ou madeira picada. Não precisa ser
uma grande fogueira. O suficiente para você queimar nela um Às de Espada.
Esfregue um pouco das cinzas da fogueira nas palmas de suas mãos, antes de
ir falar com seu amor.
OS ARCANOS MENORES DO TARO
Não apenas utilizadas como um poderoso oráculo, o Tarô tem nuanças que
surpreendem os estudiosos a cada dia. Cada uma de suas cartas, profundamente
analisada, revelará, além do oráculo, o talismã oculto.
Assim, com a descoberta na década de 50 do Manual Mágico do Tarô, numa
biblioteca de Leipzig, na Alemanha, tornou-se público o que antes era reservado
aos iniciados.
Escrito numa linguagem cabalística e arcaica, aos poucos ele foi sendo
traduzido e seus conhecimentos divulgados.
As simpatias que vem a seguir são desse Manual Mágico. O baralho a ser
utilizado deverá ser o chamado Baralho Espanhol, que usa os mesmos naipes do
baralho comum, só que com outra representação.
São simpatias que, na Idade Média, eram feitas apenas por magos iniciados.
PARA RECEBER NOTÍCIAS DE ALGUÉM
Junte um desenho (fotografia de corpo inteiro e sorrindo) da pessoa que não
se comunica, coloque face a face com um Rei de Paus, amarre com palha de
milho verde e deixe junto a uma das colunas da casa (possivelmente um dos
esteios ou vigas-mestras).

PARA SUCESSO NOS NEGÓCIOS
Quando for fechar algum negócio considerado importante, leve no alforje
(bolsa ou carteira) uma carta da Dama de Paus.
PARA MUDANÇA DAR CERTO
Se você está pensando em se mudar e quer se garantir para que essa mudança
seja para melhor, é muito fácil. Mande uma criança da família ficar do lado de
fora da porta da casa.
Por debaixo da porta, passe-lhe uma carta do Cavaleiro de Paus (Valete de
Paus), que ela deverá receber e levar até a próxima residência.
Ali você ficará do lado de dentro da casa, com a porta fechada e ela lhe
passará a carta, que deverá ser guardada como um tesouro para garantir sorte.
PARA CRIANÇA SER INTELIGENTE
Para uma criança do sexo masculino, que acabou de nascer, ser muito
inteligente e sagaz no futuro, o pai deve pôr sob a touca do filho um Pajem de
Paus (o Pajem é uma quarta figura dos arcanos menores, não existente no baralho
comum), assim que ele for vestido pela primeira vez.
PARA EVITAR PERFµDIA
As falsas aparências, os disfarces e as perfídias são armadilhas para iludir o
ser humano, dando-lhes falsas esperanças para jogá-los na lama em seguida.
Tem gente que tem um prazer especial em fazer isso com os outros.
Para evitá-las, leve sempre consigo, no lado esquerdo do corpo e à altura do
peito, um Dez de Paus, da qual, cuidadosamente, cortou os quatro cantos e atirou
um na direção de cada ponto cardeal.
PARA DEFESA

Em qualquer campo da vida, no trabalho, nos negócios, no amor, há
momentos em que somos atacados por oponentes, rivais ou adversários.
Nesse momento, temos que estar preparados, não para o ataque, mas para a
defesa consciente que é a arma dos astutos.
Assim, em qualquer dessas situações, espete com um alfinete de ouro um
Nove de Paus no lado direito de seu casaco (paletó, blusa, jaqueta) e terá o
respeito que merece.
PARA CONQUISTAR UM HOMEM
Para derrubar barreiras e defesas masculinas, mande a ele uma mensagem,
acompanhada com um Oito de Paus, no verso do qual sua boca deixou a marca de
carmim (beijado com batom e deixado a marcados lábios)
PARA ASSUNTOS COMPLICADOS
Sempre que tiver que enfrentar uma batalha (pode ser uma discussão, um
negociação, uma guerra comercial, uma competição acirrada, uma concorrência
muito forte) "capture o espírito" de um Sete de Paus e espalhe-o no local do
combate.
Nota: A expressão "capturar o espírito" é explicada logo no começo do
Manual Mágico do Tarô. Consiste em mergulhar uma carta em álcool, depois
queimá-la numa vasilha de metal (exceto alumínio). As cinzas deverão ser
espalhadas no local onde acontecerá a situação prevista.
PARA AUMENTAR A ESPERANÇA
O enunciado desta simpatia, segundo os tradutores, têm confundido os
estudiosos e gerado interpretações diferentes.
Para uns, ela é uma certeza de sucesso que deve ser usada sempre que um
desejo ou uma aspiração estiver em jogo.
Para outros, ela é a confirmação de que a esperança se transformará em
realidade.

De qualquer forma, o Seis de Paus é uma carta que deve ser posta sob um
peso de ouro (um objeto de ouro), com a face voltada para baixo, sobre um
aparador (qualquer móvel) de madeira, sempre que alguma coisa estiver pendente
e prestes a ser solucionada.
PARA INICIAR UM NEGÓCIO NOVO
Ao abrir um estabelecimento ou iniciar um novo empreendimento, pegar um
Cinco de Paus, banhá-la em vinho e pô-la na areia de uma praia, onde a onda
alcance.
Se ela for carregada pela onda e desaparecer, pode-se dar continuidade no
negócio que ele será bem sucedido.
Se o mar devolver a carta e empurrá-la mais para cima do ponto onde ela foi
posta, é melhor rever o assunto e analisar melhor a situação, sob pena de fracasso.
PARA AGRADECIMENTO
Nesta simpatia vamos encontrar o verdadeiro conceito de talismã, utilizado
pelos magos que escreveram esse tratado.
Aqui, o Quatro de Paus vai simbolizar a oferenda em holocausto, a gratidão à
divindade pelos bens e sucesso conseguidos.
Ao fim de uma colheita, ao realizar um bom negócio, ao acertar um bom
casamento, pegar essa carta e queimá-la numa fogueira feita por sete gravetos
sobrepostos pelo meio (ir colocando um graveto sobre o outro, usando a metade
deles como medida para o empilhamento).
PARA PATRIMÔNIO CONSOLIDADO
É estranha a interpretação dada ao Três de Paus, pois dá-se a entender que é
uma carta a ser utilizada num momento em que as reflexões levam a pessoa a
concluir que chegou onde ela queria.
Não é uma carta de agradecimento. É uma carta que encerra a ambição e
decreta a satisfação com o que se tem.

Isso fica bem caracterizado na simpatia, que manda pegar essa carta,
emoldurá-la com ouro e pô-la no lado de dentro da porta da casa ou do
estabelecimento comercial da pessoa.
PARA EVITAR GOLPES DA FORTUNA
É uma carta trágica o Dois de Paus, pois simboliza o homem que, tendo
alcançado tudo que havia de material, percebe que seus cofres estão cheios e sua
alma está vazia.
Ele está só e todo o ouro do mundo não lhe serve para nada, não lhe compra
nada, a não ser aborrecimentos, inveja, tristeza e mortificação.
A simpatia que utiliza essa carta deixa isso bem claro. Para não se conquistar
o mundo e se terminar sozinho, pegue o Dois de Paus e enterre-o invertido no alto
de uma colina.
PARA UMA NOITE DE AMOR SER INESQUECµVEL
Esta simpatia é específica para os homens, que sempre levam uma
responsabilidade enorme nas costas, quando vão ao primeiro encontro íntimo com
uma mulher: o de satisfazê-la.
Simplesmente recomenda que ele leve, entre seus pertences, um Às de Paus.
PARA OBTER A AJUDA DE PESSOA INFLUENTE
Há ocasiões da vida e em que o desespero ou a necessidade faz com que
tenhamos que recorrer ao auxílio de uma pessoa poderosa ou influente para
conseguirmos alguma coisa importante para nós. Não nos referimos aqui ao uso
da influência indiscriminadamente, mas dela como o último recurso dos justos,
que tentam fazer as coisas da maneira correta.
Se em algumas vezes você precisar desse tipo de ajuda, faça o seguinte: se a
pessoa que vai ajudá-lo(a) é um homem, leve consigo uma carta do Rei de Paus.
Se for uma mulher, leve uma Dama do mesmo naipe.

Nota: Nunca é demais insistir em lembrar que as simpatias com cartas devem
utilizar sempre um baralho novo. Jamais tente fazer uma com um baralho usado.
Os resultados são imprevisíveis porque as cartas retém influências tanto positivas
quanto negativas daqueles que as manusearam.
PARA ENFRAQUECER UM RIVAL
Diz o famoso ditado que no amor e na guerra tudo é válido. Assim, quando
um rival disputa com você o coração da mulher amada, a solução e usar todos os
recursos disponíveis para vencer essa batalha.
Esta simpatia é muito fácil de ser feita. Basta que você pegue uma carta do
Rei de Ouros, escreva sobre a figura o nome do seu rival, depois coloque-a num
prato com vinagre e pimenta do reino. Deixe a carta ali, de forma que ela
amoleça. Mantenha o nível do vinagre, até que o rival não lhe cause mais
problemas. Quando isso acontecer, simplesmente queime a carta e lave o prato em
água corrente.
PARA OPOSIÇÃO AO CASAMENTO
Quando duas pessoas se amam, desejam viver juntos, seja num casamento de
papel-passado ou não. Ocorre que, às vezes, surgem oposições inesperadas, de
pessoas que não se conformam com aquela união.
Nenhum argumento as convence e sua insistência pode provocar rusgas e até
rompimento entre os dois amantes. Para que isso não ocorra no seu caso, faça o
seguinte:
Se o opositor for um homem: pegue uma carta do Rei de Espada, escreva o
nome da pessoa nos quatro cantos da carta, depois coloque-a dentro de um copo,
enchendo-o de mel. Deixe-o sobre uma fotografia onde você e a pessoa amada
apareçam juntas.
Se a oposição partir de uma mulher: faça o mesmo, só que usando uma carta
da Dama de Paus. Neste caso, cubra o copo com um pires e sobre ele acenda uma
vela.

PARA CONQUISTAR UMA MULHER
As coisas do coração são sempre imprevisíveis, mas somente vencem
aqueles que persistem em sua paixão e não se deixam abater pelos primeiros
empecilhos ou percalços. Alcançam a felicidade aqueles que sabem lutar pelo seu
amor, superando obstáculos a todo custo.
Se você está tentando conquistar uma mulher e não está tendo êxito, não
desista. Auxilie o destino, fazendo a seguinte simpatia:
Na primeira noite de Lua Cheia, após as nove horas da noite, pegue uma
carta da Dama de Copas, escreva no centro dela duas vezes o nome da mulher
amada, de forma que as palavras se cruzem. Esfregue mel, depois embrulhe num
lenço vermelho e guarde sob seu colchão. Continue insistindo. Toda noite, antes
de dormir, coloque a carta dentro do pé direito de seu sapato, retirando-a no dia
seguinte e guardando-a de novo sob o colchão.
Quando obtiver sucesso, enterre tudo num jardim, junto a uma roseira
vermelha.
PARA PROBLEMAS COM AMIGOS OU SÓCIOS
Por confiar demais, muitas pessoas já se decepcionaram. Não apenas com
quem julgavam o melhor amigo, mas com sócios, que se aproveitaram da
honestidade, causando algum tipo de problema.
Depois que coisas como essa acontecem, é difícil remediar, porque acaba se
perdendo o amigo e o sócio, além de outros prejuízos igualmente difíceis de
serem recuperados.
A melhor maneira, portanto, é prevenir-se e isso pode ser feito da seguinte
forma. Escreva o nome do amigo ou do sócio, se suspeita dele, nos cantos de um
Valete de Espada, depois prenda-o atrás de um espelho, deixando lá pelo tempo
que julgar necessário. Quando isso acontecer, retire e queime.
PARA GANHAR DINHEIRO

O dinheiro está circulando ao nosso redor, enquanto estamos parados. Só o
consegue aqueles que se movimentam, seja através de um negócio, do trabalho ou
de um golpe de sorte.
Em qualquer uma das formas, você tem que batalhar e esperar pelo
resultado. Contando com uma espécie de talismã, que servirá de farol para guiar
esse dinheiro até seus bolsos, tudo se torna mais fácil.
Saiba que você pode fazer isso, simplesmente carregando em sua carteira ou
bolsa, oculto dos olhos alheios, um Dez de Ouros.
PARA AFASTAR O AZAR
O azar pode vir de uma porção de formas ou lugares. De qualquer maneira,
ele sempre o(a) atinge de frente, pegando-o(a) sem escudo ou proteção. O
prejuízo é inevitável, simplesmente porque você não se preveniu.
Uma forma eficiente de fazer isso é usar um Dez de Paus. Você pode
adquirir ou mandar fazer em ouro, pendurando em um cordão, sobre seu coração.
Se não for possível, leve no bolso da camisa ou da blusa, pelo menos nas
segundas-feiras, essa carta. Use-a apenas sete vezes, depois queime-a,
substituindo-a. Se usar na forma de pingente, lave em água corrente pelo menos
uma vez por semana.
PARA REALIZAR SEUS DESEJOS
Fazer desejos parecer ser uma atividade que o homem aprendeu a fazer há
milênios. Todo mundo, não importa a idade, elabora desejos a todo momento e
tenta a todo custo realizá-los. Seja a criança que deseja o brinquedo, seja o jovem,
que deseja o emprego, seja o adulto, que deseja a estabilidade ou o amor e assim
por diante.
Todos formulam desejo o tempo todo e precisam de um talismã para
canalizar esse desejo e harmonizá-lo com as forças exteriores. Para isso, basta
juntar cara a cara uma fotografia sua com uma carta do Nove de Copas,
amarrando com uma fita vermelha, arrematando com um nó laçada.

Enterre junto ao tronco de uma árvore bem alta, saudável e com bastante
galhos.
PARA ELIMINAR OBSTÀCULOS
Seja em qualquer situação da vida, nos negócios, no amor, nas amizades, no
lar, sempre surgem obstáculos de alguma forma para atrapalhar ou provocar
algum tipo de aborrecimento.
Quando isso começar a acontecer, pegue imediatamente um Nove de Paus de
um baralho usado, rasgue-o em quatro partes, jogando um pedaço na direção de
cada um dos quatro pontos cardeais.
PARA TORMENTOS DE TODA SORTE
Ninguém gosta de perder dinheiro em negócios, muito menos enfrentar
problemas com a saúde, com a lei e outros da mesma sorte, que se abatem de
repente, como numa verdadeira onda.
Ao primeiro sinal disso, pegue um Nove de Espadas e queime-o num
recipiente de ferro ou barro, jogue terra e sal grosso por cima, depois lave em
água corrente. Você pode usar, com os devidos cuidados, gravetos e algum tipo de
combustível para que a carta se queime totalmente e nada reste dela.

SIMPATIAS MÁGICAS COM LETRAS
No Novo Testamento, em Jo 1.1-5, lemos:
"No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio
dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz
dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra
ela."
Diversas foram, ao longo do tempo, as interpretações a respeito dessa
introdução do Evangelho de São João. Estudos recentes estão resgatando um
antigo conhecimento: o verbo, ou a palavra. O uso da palavra como elemento de
harmonização do homem e como chave de seu relacionamento com o Plano
Superior.
De maneira surpreendente esses estudos estão não apenas comprovando
teorias antigas, como a dos mantras, mas lançando luzes sobre novas e ilimitadas
possibilidades para o homem do Terceiro Milênio.
A magia das letras e sua utilização remonta à antigüidade, principalmente
entre os sábios como os chamados Reis Magos, que as estudavam aplicadamente,
buscando desvendar os segredos contidos nos sons.
Muitos desses estudos se perderam, principalmente quando da destruição de
bibliotecas importantes da antigüidade, como a de Alexandria. Além disso, muitas
das línguas que foram estudadas hoje não mais existem ou subsistem como
dialetos já totalmente corrompidos e sem o poder e a magia de outrora.
A língua portuguesa é uma língua razoavelmente nova e muito pouca coisa
se estudou a esse respeito. O que se tem feito com freqüência é estudar a presença
dos sons semelhantes às letras das línguas antigas e procurar o elo que os une.
Não é um trabalho fácil, mas algumas importantes descobertas começaram a
ser feitas, partindo-se do estudo de determinado grupo de simpatias praticadas
principalmente no Oriente e disseminadas pelo mundo entre os praticantes de

Ioga, relaxamento, meditação e até de artes marciais, onde o "kiai" ou o grito dado
no momento do golpe, contém a essência desse importante estudo. Vejamos
alguns exemplos dessas simpatias.
Na elaboração de seus mantos, de suas vestes místicas e dos paramentos que
cobrem seus locais de trabalho, os magos dispõem determinadas letras do
alfabeto, cujo poder realizada o equilíbrio desejado por ele, predispondo-o a
atingir seus objetivos, quando trabalhar ali.
Nos amuletos e talismãs, as letras são utilizadas da mesma forma,
obedecendo disposições pré-determinadas, dentro de um contexto que apenas é
conhecido pelos iniciados.
Muito pouca coisa a respeito do uso das letras é difundido, muito embora no
repertório mágico existam milhares e milhares de simpatias utilizando-as.
Muito pouca coisa foi publicada no Brasil a respeito do assunto, e o que se
tem são traduções de obras de Magos de outros países. Recentemente, porém,
chegou a nossas mãos uma cópia de um manuscrito de alguém conhecido como
Mago Medam Derá, compilando Simpatias feitas com letras. Entre os temas
abordados, estava o do casamento.
Segundo esse mago, por exigir todo um ritual e uma cerimônia específica, o
casamento é um acontecimento que provoca reflexos no plano mágico, exigindo
que simpatias específicas sejam aplicadas para provocar o equilíbrio e o sucesso.
Vejamos como.
PARA QUE HAJA RESPEITO NO CASAMENTO
Como um contrato onde pessoas passam a conviver juntas, uma das regras
básicas desse relacionamento tem que ser, necessariamente, a presença do
respeito. Sem isso a relação deteriora-se rapidamente e o casamento morre.
Manter esse respeito exigirá do casal uma constante vigilância e, que poderá
receber uma ajuda dos planos superiores, fazendo-se o seguinte:

Antes do casamento, a noiva deverá bordar no avesso de todas as roupas de
cama, inclusive cobertores, as seguintes letras, no formato como é apresentado a
seguir: Rpt.
Nota: Nesta e em todas as simpatias que exigirem que as letras sejam
bordadas, realizar o seguinte ritual:
A) pegar uma agulha virgem, sem uso mesmo e passá-la rapidamente pela
chama de uma vela vermelha.
B) usar linha de qualquer espessura e cor. Recomenda-se, inclusive, que se
use linha da cor do próprio tecido, o que evita a necessidade de ter que explicar
para algum curioso o significado disso. Não sendo visto, não despertará
curiosidade.
C) ao terminar de bordar, jamais arrematar com nó. Simplesmente cortar a
linha rente ao tecido.
D) usar linha de material natural, como o algodão, evitando a todo custo o
uso de linhas de material sintético.
E) após o uso, queimar os restos de linha e enterrar a agulha, com a ponta
para baixo, junto às raízes de uma árvore alta e frondosa.
F) Jamais comentar com ninguém a respeito da simpatia.
PARA HAVER AMIZADE ENTRE O CASAL
Pode parecer estranho que um casal precise preservar a amizade entre eles,
quando vivem juntos como marido e mulher. Esta amizade é, na opinião de
muitos, essencial para que possam enfrentar não apenas o dia-a-dia, mas todos os
obstáculos que fatalmente surgirão.
Sendo amigos um do outro, com certeza estarão sempre atentos aos
problemas e necessidades um do outro, esforçando-se para atendê-los, estando
sempre próximo, quando se fizer necessário.
Para conseguir isso, borde um A na posição normal e um outro invertido,
logo ao lado do primeiro, nos cantos das capas dos travesseiros do casal. Não se
trata de bordar as fronhas, mas o tecido que forma o travesseiro propriamente

dito. Os bordados deverão ser feitos nos dois lados, o que significa que para cada
capa de travesseiro será necessário um número de oito bordados.
PARA CONFIAREM UM NO OUTRO
Assim como o respeito e a amizade, a confiança que um deve ter no outro,
num casamento, contribui decisivamente para seu fortalecimento e para que
coisas desagradáveis sejam evitadas. Muitos casamentos são facilmente abalados
por intrigas, justamente porque um não confiava no outro.
Conseguir essa confiança é até uma obrigação dos membros do casal e pode
ser facilidade com uma providência muito simples. As letras C e F devem ser
bordadas sobrepostas, com a primeira delas por baixo, na parte de baixo de todos
os tapetes que forem utilizados na casa.
PARA MANTER O AMOR
Um dos grandes desafios do casamento é manter o amor em um nível sempre
crescente, não deixando jamais que ele caia na mesmice ou seja sufocado por
preocupações menores. Isso exigirá um desprendimento total de cada um, que
deverá se entregar de corpo e alma na tarefa de fazer a outra pessoa feliz. Quando
os dois fazem isso, ambos são felizes.
Para garantir bons e mágicos fluídos para essa tarefa espinhosa, bordar as
letras Am juntas e ligadas uma à outra, no centro dos lençóis do casal.
Nota: Para se descobrir o centro do lençol, dobre-o uma vez no sentido do
comprimento, depois outra vez no sentido da largura. O centro será uma das
pontas desse retângulo.
PARA CONSEGUIR ADMIRAÇÃO CONSTANTE
É importante que o casal preserve o desejo de sempre trabalhar no sentido de
obter a admiração da pessoa amada. Essa admiração será o melhor dos
combustíveis para manter a relação numa temperatura adequada.

A capacidade de sempre se superar e surpreender a outra pessoa precisa ser
desenvolvida com a prática constante, sem egoísmo ou economia. Quando mais
exercitada, mais retornará em elogios e agrados.
Para contribuir decisivamente para que haja isso em seu casamento, na
véspera do casamento, borde um lenço pequeno, de seda, colocando nos cantos de
um dos lados a letra X e do outro a letra Y. Quando sair para a cerimônia, rasgue
o lenço ao meio e prenda uma das metades em sua perna direita (na liga da meia,
por exemplo). Quando se aproximar do altar, já com seu noivo ao seu lado,
coloque a outra metade no bolso esquerdo da calça dele, dianteiro ou traseiro, é
indiferente.
Quando estiverem a sós, pegue a metade que estava com ele e amarre com
um nó à sua metade. Guarde esse lenço numa caixa de madeira ou numa gaveta.
PARA O DESEJO SEMPRE ESTAR PRESENTE
Ninguém pode negar que o desejo sexual tem que estar presente em um
casamento, pois o prazer de se amar é um dos temperos mais importantes da vida.
Negar isso a um casamento e condená-lo a ser um mero contrato de união entre
duas pessoas que jamais explorarão seus limites e sua capacidade final de dar e
receber prazer.
Manter o tesão após alguns anos de casamento é uma tarefa difícil que deve
ser perseguida com criatividade e boa vontade. Logicamente haverá acertos, tanto
como haverá também erros. O importante será sempre perseverar nisso, buscando,
inclusive, ajuda na seguinte simpatia:
Borde nas peças íntimas do casal, do lado de dentro, em qualquer ponto, a
letra B a letra deitada ou tombada sobre seu lado esquerdo.
PARA CONSERVAR A TERNURA
Manter um casamento é realizar um constante exercício de desprendimento e
atenção ao cônjuge. Nisso inclui-se manter a ternura sempre presente no
relacionamento dos dois, pois é ela quem dá o equilíbrio ao desejo e à paixão.

Nos pequenos gestos e nas pequenas coisas que se manifesta essa ternura,
que mantém a outra pessoa subjugada à mais deliciosa das prisões. Além de se
esmerar nesse sentido, faça também o seguinte:
Pinte um W no fundo de todos os pires e pratos existentes na sua casa.
Nota: Sempre que uma simpatia exigir que uma letra seja pintada, use um
pincel de cerdas naturais, de pêlo de carneiro ou outra semelhante. A cor da tinta
deverá ser o máximo possível semelhante ao do objeto onde será feita a pintura.
Use tinta solúvel e lavável com água. Quando limpar o pincel, deixe-o ao sol por
alguns instantes para secar. Não se importe se a tinta sair do objeto depois. Você
saberá que ela foi pintada ali e isso por si só é o suficiente.
PARA AUMENTAR A PAIXÃO
A paixão é um dos mais poderosos estimulantes de um casamento. É através
dela que o casal conversa sem precisar de palavras. E nela que se encontram e se
completam, satisfazendo-se no toque, no cheiro, no beijo e na entrega total de
seus corpos.
Mantê-la será sempre um dos grandes desafios, principalmente após os
primeiros anos, quando o casamento tende a esfriar. Por isso, recomenda-se a
seguinte simpatia.
A partir do dia em que o casal comemorar o terceiro ano de casamento e
todos os anos subsequentes, a esposa deverá preparar um jantar e ela mesma
servir o prato principal. Para tanto, com a tira de uma pimenta ardida vermelha,
compor a letra P no fundo do prato do esposo.
É importante que o prato seja entregue ainda fumegante ao seu marido.
Em contrapartida, ele deverá dar a ela um presente, num pacote preso com
uma fita vermelha e arrematada com um nó meia-laçada, para que fique
semelhante à letra "P".
PARA EQUILIBRAR O ORGULHO DE CADA UM

Se um dos membros do casal foi mais orgulhoso do que o outro e não souber
ceder, com certeza em pouco tempo o casamento estará arruinado. O que se alerta
aqui não é que cada um deva perder seu orgulho próprio, mas que o equilibre em
relação ao da outra pessoa, para que nenhum dos dois jamais se sinta ofendido ou
tenha a impressão de estar perdendo na relação.
Além do constante cuidado, faça o seguinte: combinem vocês dois para que
sempre que um perceber que o outro está se deixando levar pelo orgulho, que
tracem no ar, com o indicador da mão direita, a letra O.
Nada mais será preciso dizer.
Nota: Sempre que for fazer essa simpatia diante da pessoa amada, recue um
passo. Jamais trace a letra no mesmo lugar onde está nem avance para fazê-lo.
Apenas recue o passo conforme recomendado.
PARA AUMENTAR O PODER MENTAL
Os estudos e simpatias que serão apresentados em seguida, bem como outros
constantes desse volume deverão sempre ser encarados com seriedade e suas
instruções devem ser seguidas à risca, sob pena de desequilíbrios perturbadores no
plano superior.
Como partimos do pressuposto de que todos que nos lêem conhecem e
respeitam as simpatias, não hesitamos em apresentar todas as variações existentes,
mesmo aquelas tidas até algum tempo como herméticas ou restritas a grupos de
iniciados nas artes mágicas ou nos estudos do oculto.
Para ter o poder mental aumentado consideravelmente, basta repetir
diariamente o seguinte exercício. No início, até que se pegue o ritmo, é importante
manter perto de si um relógio com ponteiro de segundos. São as seguintes as
etapas do exercício:
1. Pela manhã, sempre em jejum, a partir do momento em que o sol nasce e
até às nove horas, ficar em pé com o corpo voltado para o Nascente. As duas
mãos deverão ser postas sobre o estômago, uma voltada para a outra, de forma

que apenas os dedos médios se toquem sobre o umbigo. As pés deverão estar
afastados numa posição confortável.
2. Respirar lentamente pelo nariz durante sete a nove segundos,
mentalizando a energia do sol entrando em seus pulmões.
3. Reter o ar nos pulmões durante quatro a cinco segundos, mentalizando a
energia concentrada em seu corpo.
4. Soltar lentamente o ar, durante sete a nove segundos, dizendo com a boca
sempre bem aberta: ARARAI, demorando-se algum tempo em cada
sílaba(AAAAARAAAAARAAAAAIIIII). Ao fazer isso, mentalize o som
ecoando em sua mente e descarregando poderosas energias em seu cérebro.
Repetir até um máximo de vinte e uma vezes.
PARA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E O RACIOCÍNIO
As simpatias mágicas feitas com letras despertam aspectos da consciência
que muitas pessoas julgavam jamais possuir. Na verdade, todas elas levam na
direção da abertura do terceiro olho ou no desenvolvimento do chamado sexto
sentido.
Sua prática exige concentração e seriedade, pois pode ser inócua, se feita
displicentemente.
Esta, específica para desenvolver o aspecto feminino do cérebro, isto é, o
aspecto criador, é tão fácil quanto a anterior. Mudam as letras a serem
pronunciadas e a postura. Nesta, as duas mãos deverão ser espalmadas em cada
lado do corpo, sobre as últimas costelas, com os cotovelos paralelos e para trás.
Nessa posição, inspirar e expirar como no exercício anterior, pelo mesmo
tempo, só que dizendo: ABAI (AAAAABAAAAAIIIII). Ao prender o ar no
pulmão, sentir a energia fluindo na direção de sua mente.
É normal, neste exercício, que surjam leves tonturas, principalmente nas
últimas repetições. Ocorrerá nos primeiros dias, depois desaparecerá.
PARA DESENVOLVER O SEXTO SENTIDO

Esta é uma simpatia muito forte e deve ser feita depois de alguns dias de
treinamento com as duas anteriores. É feita pontualmente ao meio-dia, mas,
dependendo da região, pode haver variações, pois, na realidade, seu início é
marcado pela presença no sol no zênite. O objetivo é tornar a pessoa confiante em
seus poderes, desenvolver a concentração e a sensibilidade para as coisas dos
planos superiores e para Deus.
Seus benefícios são quase que imediatos. Para fazê-la, deitar-se sobre um
pano branco, com o corpo bem relaxado, olhos fechados e as mãos postas frente a
frente sobre a garganta, de forma que apenas os dedos médios se toquem, mas de
maneira que estes, os indicadores e os anulares estejam em contato com a região
da garganta.
Nessa posição, inspirar conforme já foi ensinado, prender a respiração,
mentalizando a abertura do terceiro olho, posicionado na testa, ligeiramente acima
da linha dos olhos. Dizer em voz alta: AGAGUEGAGUIGOGU. Repetir
diariamente por no máximo vinte e uma vezes.
PARA DOMINAR OS SEGREDOS DA MAGIAS
Ninguém atinge a iluminação e se torna um Mago sem muito estudo,
dedicação e sofrimento, até certo ponto. A disciplina a ser imposta é rigorosa,
começando pelo desenvolvimento das Sete Virtudes do Verbo, que buscam o
entendimento, o desenvolvimento e a prática de sete virtudes essenciais, que são
Fé, Caridade, Amor, Retidão de Caráter, Ponderação, Prudência e Justiça.
Somente após essas etapas é que um iniciado atinge o grau de Mago.
Para entender esses segredos, no entanto, é necessário uma preparação
espiritual que busca o domínio das emoções, a clareza de pensamentos, a
sinceridade, a autoconfiança e a confiança nas demais pessoas.
Essa preparação também é feita com o auxílio de uma simpatia
poderosíssima para isso. Após ajoelhar-se, sente-se nos próprios calcanhares.
Nessa posição, abra os braços com as palmas das mãos voltadas para os lados.

Ao respirar e prender o ar, conforme os outros exercícios, mentalizar uma
nuvem

branca.

Ao

soltar

o

ar,

diga:

ZAA-ZAE-ZAI-ZAO-ZAU

(ZAAAAAAAAAA-ZAAAAAEEEEE, etc.).
PARA A REALIZAÇÃO SEXUAL
Os povos do Oriente, de onde emana todo o conhecimento atual, tinham uma
ótica diferente em relação ao sexo. Muito mais do que o mero e vulgar encontro
de dois corpos, o sexo representava uma forma de duas pessoas atingirem o
conhecimento um do outro.
Nos manuais e tratados sobre o assunto, percebe-se que a pressa não existe
nas relações sexuais baseadas num encontro mais espiritual que físico.
Alguns afirmam que, nesse tipo de sexo não há prazer, mas os sábios e
estudiosos afirmam que o prazer obtido supera todos os demais, pois se prolonga
indefinidamente e os dois parceiros vivem esse momento de forma intensa e
inesquecível.
Para atingir essa realização, é importante estar preparado e você pode fazer
isso facilmente. Antes do contato sexual, vocês dois devem ficar em pé um diante
do outro, com os braços direitos levantados para o alto e as mãos bem
espalmadas.
As mãos esquerdas devem se tocar frente a frente, com os dedos voltados
para cima. Nessa posição, respirar conforme já ensinado e mentalizar o prazer
fluindo de seu corpo para o corpo da outra pessoa. Ao soltar o ar, os dois devem
dizer, procurando fazer isso no mesmo ritmo e no mesmo tom, o seguinte:
IAIUAIEO (IIIIIAAAAAIIIIIAAAAAUUUUU...).
Repetir até quinze vezes, a partir do momento em que encontrarem o mesmo
ritmo e o mesmo tom. Não se aborreçam se não conseguirem realizar o exercício
totalmente na primeira vez. É normal e varia em função dos bloqueios de cada um
em relação ao prazer e à doação.
PARA IRRADIAR PAZ E HARMONIA

Existem pessoas que visivelmente irradiam paz e isso pode ser sentido no
momento em que você cruza com elas na rua ou quando elas entram num
ambiente fechado. No mesmo momento, o que parecia confuso se torna claro, o
que parecia mórbido se torna aprazível e o aspecto tenebroso reinante é
imediatamente expulso.
É um estado que exige muita concentração e preparação, mas que pode
também ser atingido por qualquer estudante aplicado nas Artes Mágicas contidas
nas Simpatias.
Para obter isso, basta fazer o seguinte exercício, de preferência também no
momento em que nasce o sol e nunca após as nove horas a manhã.
Em pé e em jejum, com as mãos afastadas do corpo, paralelas às pernas que
devem estar confortavelmente separadas, olhar um ponto diretamente a sua frente
e respirar conforme já ensinado. Mentalizar a energia entrando e fluindo através
dos poros de sua pele. Ao soltar o ar, diga: A-MA-NI-PA-DE-UM. Repita até um
máximo de vinte e uma vezes. Não espere resultados antes dos primeiros vinte e
um dias.
PARA PROBLEMAS
O uso das letras nas simpatias estava anteriormente reservado apenas aos
magos e iniciados, tendo em vista que esse uso envolve segredos profundos e não
divulgados aos mortais comuns.
Algumas simpatias, no entanto, as mais simples, foram gradativamente
sendo liberadas, preparando os homens para conhecimentos mais profundos que
estão a caminho e que seguramente estarão disponíveis no início do Terceiro
Milênio.
Para enfrentar problemas de qualquer natureza, sejam no plano material,
espiritual, físico ou mental, procure um local tranqüilo à beira da água ou diante
de um aquário, sente-se numa posição confortável, respire profundamente e,
enquanto espira, diga a letra "A" com as duas mãos apoiadas no plexo solar.

Repita, mantendo o ritmo da respiração, sempre olhando as águas e tentando
se alhear do problema que tem que resolver. Quando se sentir num estado de
flutuação, focalize o pensamento no problema que tem a resolver e verá como as
respostas virão facilmente.
PARA CIÚME
Esta manifestação indica desarmonia e desequilíbrio entre as forças positivas
e negativas, com predomínio dessas últimas, situação que deve ser logo evitada,
pois tem o poder de uma erva daninha que sufoca os sentimentos mais elevados.
O mais indicado é usar logo uma simpatia para resolver isso, quando você
sentir que esse sentimento, dentro de você, está ameaçando fugir ao seu controle.
Para isso, estenda a sua frente, no chão, um pano verde e sobre ele coloque
uma foto da pessoa amada, a maior que tiver. Enquanto olha para o retrato, respire
fundo e, ao espirar, diga a letra "A" lenta e amorosamente, com as mãos cruzadas
à altura do coração. Repita até sentir que seu coração está cheio de amor e vazio
de ciúme.
Nota: Não confundir as simpatias que utilizam letras com meditação ou
relaxamento, que são técnicas específicas que requerem preparação e
acompanhamento para serem realizadas e têm múltiplas aplicações. Nas Simpatias
com Letras o que se busca é a solução de um problema específico, com uma
simpatia específica.
PARA DOR
As dores podem atacar qualquer ponto de nosso corpo e simplesmente nos
tirar todo o ânimo e a vontade de fazer qualquer coisa. Suas causas e origem são
as mais diferentes possíveis, exigindo o uso dos mais diferentes analgésicos.
Sabe-se que o som também é um poderoso curativo e agente eficaz contra a
dor, sem nenhuma contra indicação. Para seu uso, basta fé e concentração,
requisitos básicos de todas as simpatias, das mais simples às mais complicadas.

Sentado num local tranqüilo, coloque a mão direita sob a esquerda, apoiadas
no local dolorido. Encha o pulmão de ar e, ao espirar, diga o som "A" lenta e
pausadamente. Repita num ritmo lento de respiração.
Nota: A compreensão do efeito dessas Simpatias com Letras é tão simples
que basta lembrar que o grito de dor é todo ele manifestado com a vogal "A".
PARA VONTADE E INTELIGÊNCIA
A determinação leva as pessoas na direção do caminho escolhido mas, para
tomar as decisões corretas, ela necessita de conhecimentos, onde utiliza sua
inteligência. Essa dupla de virtudes precisam estar equilibradas para você
conseguir atingir seus objetivos e ir mais longe que a maioria das pessoas.
Para tanto, habitue-se a uma simpatia muito simples e fácil de ser feita. Toda
manhã, quando se levantar da cama, abra a janela, olhe para o céu e respire fundo
e emita o som "É" demoradamente. Volte a respirar e repetir, num total de sete
vezes.
PARA ENERGIA SEXUAL
É indiscutível hoje em dia que as mulheres se tornaram muito mais exigentes
em matéria de sexo. Com a liberação que conquistaram com luta e sacrifício,
passam a exigir agora de seus parceiros um desempenho cada vez mais refinado e
satisfatório.
Com isso e em contrapartida, diz-se que o machão está entrando em crise,
porque a mulher se tornou seletiva, manifestando sua insatisfação, quando não
chega ao prazer. Assim, muita energia passa a ser exigida dos machos, para não
caírem no fiasco.
As simpatias para o problema são inúmeras, mas esta é excelente. Num local
tranqüilo, sentado num pano vermelho, com os braços caídos ao lado do corpo,
respire fundo e prenda a respiração. Em seguida, vá soltando o ar e vocalizando a
letra "I", enquanto ergue lateralmente os braços, até as palmas se encontrarem no

alto da cabeça, mantendo-as assim até o ar se esgotar. Enquanto faz isso,
concentre sua atenção em seu órgão genital. Repita nove vezes, diariamente.
Não descuide da alimentação nem dos exercícios físicos, preciosos
completos para o caso.
PARA O CORPO
Sabe-se que a maior parte das doenças que afetam o homem resultam de
desequilíbrios tanto físicos como mentais ou psicossomáticos. Mentalmente você
pode criar uma doença, tanto quanto pode se curar de uma outra. Tudo está em
você. O Verbo está em você, porque estava em Deus e você foi feito à imagem e
semelhança Dele.
Uma boa maneira de se manter saudável ou de acabar com todas essas
doenças de natureza mental é harmonizar-se consigo mesmo e isso pode ser
conseguido sem muita dificuldade.
Num local tranqüilo ao ar livre, sentado com o corpo bem acomodado e
relaxado, faça o seguinte:
Respire fundo, prenda o ar por instantes, depois vocalize o som da vogal "I",
enquanto mentaliza todo o seu sangue fluindo na direção de sua cabeça. Faça isso
até o ar se esgotar.
Volte a respirar e agora diga o som "E", enquanto sente o sangue descer pelo
seu pescoço, pela sua garganta e pela sua laringe, na direção do peito.
Quando o ar esgotar, respire de novo, prenda o ar por instantes, depois soltese, enquanto diz a letra "O" lenta e demoradamente, sentindo o seu sangue
concentrar-se em seu coração, enchendo-o de calor e volume.
Ao acabar o ar, volte a respirar conforme já explicado, depois vocalize o som
"U", sentindo o sangue fluir na direção de seu ventre e espalhando-se pelo seu
estômago e seus intestinos.
Finalmente, quando o ar se esgotar, respire de novo e vocalize o som "A",
enquanto sente o sangue concentrar-se em seus pulmões. Quando terminar, inspire
e expire três vezes, depois volte ao início da simpatia, com o som "I". Repita tudo

por sete vezes. Faça isso diariamente e verá a diferença. Não se esqueça da
alimentação equilibrada e de caminhar com freqüência.
PARA ESGOTAMENTO FÍSICO E MENTAL
O mundo de exige das pessoas muito mais do que antigamente. Tudo é muito
dinâmico e muito rápido. Você tem que estar atento(a) a todo instante para se
manter informado e atualizado, caso contrário corre o risco de perder "o bonde da
história".
Isso tem acentuado os casos de estresse tanto físico quanto mental, pois um
sempre conduz ao outro fatalmente. Para se cuidar e não permitir que isso o(a)
leve ao colapso, trate e fazer logo uma simpatia muito simples.
A qualquer momento em que puder ficar isolada, coloque as duas mãos
espalmadas sobre as laterais da cabeça pouco acima das orelhas, respire fundo,
prenda o ar por instantes, depois vá soltando-o enquanto vocaliza o som "I".
Repita sete vezes. Faça sempre que tiver oportunidade. De olhos fechados,
mentalize a cor azul bem claro.

SIMPATIAS MÁGICAS COM MOEDAS
Pedras, contas, pedaços de metal, ossos e finalmente moedas foram
utilizadas pelo homem, ao longo dos milênios, para estabelecer contato com o
plano superior e, através desses materiais, buscar alterar sua sorte ou mudar seus
caminhos.
É interessante como isso é tão enraizado na mente popular, mesmo nos dias
de hoje. O uso da margarida, na célebre simpatia do "bem me quer, mal me quer"
é um exemplo disso. Além dessa, há a de "tirar a sorte" com uma moeda, antes de
tomar uma decisão e muitas outras com o objetivo de auxiliar num momento de
indefinições ou de aflição.
Pesquisando as Simpatias Populares, deparamo-nos freqüentemente com
detalhes que até então haviam passado despercebidos. Um deles era a existência
de simpatias específicas, utilizando moedas, sempre em números ímpares, uma,
três, cinco e sete. Simpatias que abrangem as mais diversas situações e que vêm
somar às demais, como a das velas, do baralho, dos salmos e tantas outras, que
formam grupos específicos.
Facílimas de serem feitas, pois não exigem mais do que um máximo de sete
moedas iguais no metal e no valor, as Simpatias das Moedas resgatam um
conhecimento antigo e muito interessante.
PARA CONQUISTAR UM GRANDE AMOR
Se você está cansado de procurar por sua alma-gêmea, sem conseguir ao
menos uma pista dela, não se desespere. Tenha sempre em mente que as coisas
mais valorizadas são sempre aquelas mais difíceis de serem alcançadas.
No amor é o mesmo caso. Sua alma-gêmea pode não estar longe, esperando
apenas um pequeno detalhe para entrar em sintonia com você. Para conseguir
isso, faça a seguinte simpatia.
Ao meio dia de qualquer dia da semana, exceto terça e quarta-feira, com o
céu bem limpo, pegue uma foto sua e coloque-a sobre a terra.

Sobre ela, formando uma estrela de cinco pontas, coloque cinco moedas
iguais de cobre, com a coroa para cima. Deixe até o entardecer. Repita por três
dias seguidos.
Nota: Um registro muito antigo alerta para o fato de, nos outros dias, o sol
poder estar encoberto por nuvens, o que descaracterizaria a simpatia e forçaria seu
cancelamento e reinício num período posterior.
Alguns tratados mágicos, no entanto, defendem que o Sol pode ser
substituído, nos dias seguintes, por uma vela amarela acesa na parte superior da
fotografia.
Recomendam que se cancele a simpatia se estiver chovendo no momento ou
se chover no decorrer do dia.
Se isso acontecer, dizem que é um ótimo sinal e que tão logo o sol surja
novamente, a simpatia deve ser refeita, só que daí substituindo as moedas de
cobre por outras de prata.
PARA SUPERAR UMA PERDA
É difícil conviver com uma perda. Não importa o que se diga ou se faça, o
sentimento que permanece é de um vazio que angustia e causa sofrimento.
Segundo os antigos, você não deve resistir ao sofrimento, mas aceitá-lo e
chorar se tiver que chorar, gritar se tiver vontade de gritar.
Além disso, há uma simpatia muito praticada na Europa nos períodos de
guerra, quando as perdas materiais se somavam às perdas de entes queridos,
gerando um sofrimento quase insuportável.
Para ser eficiente, não deve ser comentada com ninguém e ninguém deve
saber que você a fez. É simples. Seja lá o que você tenha perdido, numa segundafeira pela manhã, pegue um prato branco e encha-o de terra até a borda.
Disponha dentro dele sete moedas de prata, com as coroas voltadas para
cima, próximas da borda e mais ou menos à mesma distância uma da outra. Deixe
o prato sobre um móvel de madeira. Concentre-se no que perdeu e comece a
imaginar alternativas e caminhos a seguir.

Nos sete dias seguintes, pela manhã, ao passar pelo prato, gire-o ligeiramente
da direita para a esquerda, pelo espaço que separa uma moeda da outra, enquanto
se concentra na perda e no que vai fazer daí em diante.
Vá fazendo isso diariamente, de forma que, após sete dias, o prato retorne à
posição inicial. Feito isso, retire as moedas e atire a terra num jardim, ao redor de
uma planta sem espinhos.
PARA RELAXAR
Algumas simpatias são realmente surpreendentes em seus resultados, muito
embora simples de serem feitas. Esta é uma dessas, particularmente indicada para
quem anda muito tenso, coisa muito comum nos dias de hoje.
Para conseguir relaxar o corpo e se livrar das tensões, fique com o tronco
desnudo, deitado(a) na penumbra, num local tranqüilo. Se for possível ouvir
música clássica suave, melhor ainda.
Fixe uma vela branca no centro de um prato branco e coloque água até as
bordas, mas sem derramar. Acenda a vela e se deite. Coloque cinco moedas de
prata em seu corpo, obedecendo a seguinte ordem: a primeira, com a coroa
voltada para cima, em sua testa. A segunda, com a coroa também voltada para
cima, um pouco acima do mamilo direito. A terceira, da mesma forma, acima do
mamilo esquerdo. A quarta, da mesma forma, sobre o umbigo e a última, com a
cara voltada para cima, sobre a região genital.
Deixe um copo de água fresca ao seu alcance. Se você sentir que uma das
moedas está mais quente que as outras, molhe os dedos na água e borrife a moeda.
Fique assim até a vela se apagar. Você pode fazer esta simpatia uma vez por
semana, mas jamais deve fazê-la dois dias seguidos.
PARA CONSEGUIR ATENÇÃO
Em qualquer setor da vida humana, receber atenção é quase que uma
necessidade. Seja de um vendedor numa loja, dos pais, dos entes queridos, do
patrão, dos colegas e das outras pessoas em geral. Todos gostam de ser

respeitados e tratados adequadamente, coisa que nem sempre acontece, no
entanto.
Você pode estar, neste momento, tentando chamar a atenção de uma
determinada pessoa, mas não sabe como fazer isso. Se for esse o seu problema,
deixe a cargo das simpatias a solução, fazendo o seguinte, com bastante fé:
À noite, de preferência após a lua estar visível no céu, pegue uma foto sua e
coloque-a deitada sobre um suporte de madeira ou de um móvel.
Sobre ela, coloque uma três moedas de prata, obedecendo a seguinte
disposição: a primeira no alto, acima da cabeça. As outras duas na parte inferior,
uma à direita outra à esquerda. Todas elas devem estar com as caras voltadas para
cima.
Deixe ali por sete noites seguidas, a contar da primeira. Na sétima noite,
retire as moedas e passe a carregá-las consigo embrulhadas num lenço branco.
Verá como terá toda a atenção de que precisa.
PARA TER SORTE
Sorte é uma coisa muito complicada e muito pessoal. Enquanto que alguns
acham que sorte é ganhar na loteria, outros acham que sorte é simplesmente estar
vivo por mais um dia.
Assim, as simpatias que tratam da sorte são sempre muito controvertidas,
muito embora, de um modo ou de outro, eficientes, pois mesmo um resultado
adverso numa determinada situação pode significar um ganho futuro.
Afinal, não é à toa que dizem que "Deus escreve certo por linhas tortas".
Se você deseja sorte na vida, não em termos de ganhos materiais, mas em
termos de felicidade, paz, harmonia e recompensas de caráter espiritual, faça o
seguinte:
Sempre que for assistir a uma missa, e isso deve ser feito pelo menos uma
vez por mês, leve consigo três moedas do mesmo valor. Após a missa, coloque-as
na caixa de esmolas da igreja, só que, ao introduzí-las na fenda, mantenha a coroa

voltada para você. Repita mentalmente o seguinte, para cada moeda posta na
caixa:
Pouco com Deus é muito
Muito sem Deus é nada.
PARA UMA IDÉIA DAR CERTO
Fazer planos, projetar, sonhar, imaginar e pensar no futuro são coisas que
todo ser humano gosta de fazer. Muitas vezes, idéias interessantes e fadadas ao
sucesso surgem nesses momentos, que devem ser valorizados.
Se nesses momentos você tiver uma idéia e sentir que ela é viável,
necessitando, porém, de trabalho e dedicação para atingir o sucesso ou mesmo se
vai iniciar um projeto ou um novo relacionamento, faça a seguinte simpatia:
Pegue cinco moedas, todas de aço inoxidável, com as caras voltadas para
cima e disponha-as num prato, formando uma estrela de cinco pontas. Sobre elas,
derrame farinha de trigo e açúcar.
Cubra com um pano branco e guarde num local alto de sua casa. Trabalhe
em sua idéia. Verá como as coisas irão fluir mais facilmente. Quando estiver
satisfeito, retire o prato e lave-o em água corrente.
PARA DESPERTAR UMA GRANDE PAIXÃO
Muitas simpatias, ao longo do tempo, foram feitas sem que as pessoas a
quem foram dedicadas tivessem tomado o menor conhecimento delas. Grandes
paixões foram despertadas assim, sem a menor suspeita da parte de quem foi
objeto da simpatia.
Discute-se se isso é ético, honesto e moral. É difícil dizer. Ninguém pode
dizer que não beberá dessa água, pois cada um sabe onde lhe aperta o calo.
Assim, as simpatias existem a despeito de qualquer controvérsia nesse
sentido.
Neste caso em particular, se você quer que uma pessoa lhe dedique uma
paixão arrebatadora, aproxime-se dela numa noite de sexta-feira, na Lua Cheia, e

faça com que uma moeda de ouro, com a coroa voltada para a pessoa, seja
pressionada ligeiramente à altura do peito dela.
Apenas isso. Não deixe que ela perceba a moeda nem jamais conte a ela
sobre isso.
PARA GANHAR DINHEIRO
Dizem que trabalhar e ganhar dinheiro são coisas completamente diferentes,
pois quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. São pontos de vista e, por
isso, questionáveis.
Como palavrório não enche barriga, o melhor mesmo e deixar a discussão
para lá e apelar para uma simpatia popular, esta, sim, aprovada pelo uso ao longo
do tempo.
Esta é muito simples. Se você quer ganhar dinheiro, só que fruto de seu
talento e de seu trabalho, pegue uma moeda de prata cuja dada coincida com a do
ano do seu nascimento. Não a fure. Mande fazer um pingente sem danificar a
moeda e passe a usá-la constantemente, numa corrente também de prata.
Nota: Os romanos antigos acreditavam que uma moeda de ouro funcionaria
melhor do que a de prata, pois o ouro simbolizaria o sol, fonte de luz, calor e vida.
Estudos místicos, no entanto, concluem que a lua rege melhor as coisas da
fortuna, pois possui um poder de atração sentido mais de perto pelo habitantes da
Terra.
PARA AUMENTAR SEU CÍRCULO DE AMIZADES
Amigos são importantes na vida de qualquer um. São os irmãos de afinidade
que nos ajudam a tornar a vida mais aceitável, apoiando-nos e auxiliando-nos
muitas vezes de forma mais efetiva que nossos próprios parentes.
Por isso, não há quem não queria tê-los em quantidade, todos sinceros e
atuantes. Para conseguir isso, é preciso saber diferenciar o joio do trigo, pois
ninguém tem estrela na testa é difícil ler o coração das pessoas. De qualquer
maneira, para se prevenir, você pode fazer a seguinte simpatia:

Quando o sol estiver nascendo, disponha seis moedas em círculo, sobre um
pedaço de madeira, todas iguais e com a coroa voltada para baixo. Elas devem
ficar a uma distância igual uma da outra. No centro delas coloque uma sétima
moeda, com a coroa voltada para cima.
Cubra com um pano branco e deixe ao sol por todo o dia. Antes de escurecer,
retire as moedas e guarde-as, embrulhadas no pano branco, numa gaveta ou caixa
de madeira.
PARA TIRAR A SORTE COM AS MOEDAS
Estas simpatias já foram muito populares antigamente e hoje em dia se
encontram meio que no esquecimento, muito embora sejam facílimas de serem
usadas e suas indicações são realmente surpreendentes.
Há basicamente quatro maneiras de serem feitas. Jogando apenas uma
moeda, três moedas, cinco moedas e, finalmente, sete moedas, observando em
seguida a configuração formada. Para isso, basta que você analise a dúvida que
tem e verifique qual das simpatias deve ser tentada, já que vão das resposta mais
simples às mais complicadas, consultando as informações abaixo. São as
seguintes:
Uma Moeda: COROA significa "sim" e CARA significa "não".
Três Moedas:
Três coroas significam "sim".
Duas coroas significam "pense bem antes da decisão".
Uma coroa significa "o risco é muito grande".
Nenhuma coroa significa "não".
Cinco Moedas:
Cinco coroas significam "sim".
Quatro coroas significam "pode haver alternativa melhor".
Três coroas significam "busque maiores informações antes da decisão".
Duas coroas significam "pense antes da decisão".
Uma coroa significa "o risco é muito grande".

Nenhuma coroa significa "não".
Sete Moedas:
Sete coroas significam "sim".
Seis coroas significam "há alguns detalhes incertos, mas o resultado é
promissor".
Cinco coroas significam "tem tudo para dar certo".
Quatro coroas significam "pode haver melhor caminho".
Três coroas significam "há detalhes mal explicados".
Duas coroas significam "pense um pouco mais".
Uma coroa significa "é muito arriscado".
Nenhuma coroa significa "não".
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