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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this simpatias para ganhar em loterias e jogos meuanjo by online. You might not require more time to spend to go to the book commencement as skillfully as search for them. In some cases, you likewise realize not discover the proclamation simpatias para ganhar em loterias e jogos meuanjo that you are looking for. It will very squander the time.
However below, taking into consideration you visit this web page, it will be suitably entirely simple to acquire as capably as download lead simpatias para ganhar em loterias e jogos meuanjo
It will not recognize many grow old as we tell before. You can reach it while operate something else at house and even in your workplace. fittingly easy! So, are you question? Just exercise just what we manage to pay for under as with ease as evaluation simpatias para ganhar em loterias e jogos meuanjo what you bearing in mind to read!
2 COISAS A FAZER PARA GANHAR NA LOTERIA Simpatia para acertar na loteria Simpatia para GANHAR NA LOTERIA
Simpatia para ganhar na Mega-Sena ou ganhar dinheiro na loteria. Elas existem? Confira aqui!
匀 MPATIA PARA GANHAR EM LOTERIAS
VOCÊ QUER GANHAR NA LOTERIA?
COMO SONHAR COM AS DEZENAS DA LOTERIA
Simpatia para ganhar na LOTERIASimpatia para Ganhar Dinheiro SIMPATIA PARA GANHAR EM QUALQUER TIPO DE APOSTA
DICAS DE COMO GANHAR EM LOTERIAS 匀 MPATIA PARA GANHAR NA MEGA-SENA
RITUAL PARA APOSTAR NA LOTERIA #caldeirãodeenergia#fabisantos
Dicas comprovadas para ganhar na loteria (e-book de loterias grátis)SIMPATIA PARA CONSEGUIR DINHEIRO RAPIDO Minuto Quântico: A fórmula secreta para ganhar na loteria ¦ Wallace Lima RITUAL PARA ANTES DE JOGAR NA LOTERIA Simpatia para ter sorte em jogos de loteria
COMO FICAR RICO EM 7 DIAS / SIMPATIA FÁCIL OVO AO LADO DA CAMA PARA SORTE NA LOTERIA - RITUAL DO OVO NA TIGELA Simpatias Para Ganhar Em Loterias
Como realizar a simpatia para ganhar na loteria: Em primeiro lugar precisa apontar a data do seu acontecimento especial. Recomendamos que utilize a data de nascimento no formato 17/09/1978. Retire o máximo de números possíveis dessa data para preencher o bilhete de loteria e aponte essa mesma chave no papel branco.
3 Simpatias Para Ganhar Na Loteria Urgente ¦ Muito Infalível
Simpatia para ganhar na loteria com notas. Os materiais necessários para realizar essa simpatia são: 6 notas de R$ 2,00, 1 carteira. Como realizar a simpatia: Após pegar as seis notas de R$2,00, escolha uma das notas de forma aleatória e dobre-a. Guarde essa nota na carteira e depois dobre as notas que sobraram.
4 Simpatias Para Ganhar na Loteria de Maneira Simples e Rápida
Simpatia com folha de louro para ganhar na loteria. Esta é uma simpatia bem conhecida para ganhar a loteria dos sonhos com folha de louro, porém tem que fazer ela com toda a sua fé e acreditar mesmo nela. Materiais: Uma folha de louro; um cadeado dourado pequeno novo; Numa noite de lua nova pegue no cadeado e coloque-o em cima da folha de louro.
Simpatia para Ganhar a Loteria ainda hoje ¦ Só as que ...
Simpatias para ganhar na loteria. Quem nunca sonhou em ganhar na loteria justamente quando ela está acumulada? Através da canalização das boas energias você pode aumentar suas chances de tirar a sorte grande e realizar todos os sonhos que o dinheiro pode comprar. Uma ótima simpatia para alcançar esse objetivo possui os seguintes ...
3 Simpatias para Ganhar na Loteria em 2020 - Passo a Passo
Essa Simpatia é muito Simples.. Porém Eficaz e Muito Poderosa Você vai Precisar de 1 cebola 1/2 meio metro de barbante ou fita 1 pedaço de papel branco ou Ro...
SIMPATIA PARA GANHAR EM LOTERIAS
YouTube
SIMPATIA PARA GANHAR EM LOTERIAS. Quem já ouviu falar no matemático Oswald de Souza sabe como é difícil acertar numa loteria. Só que sempre tem alguém ganhando e você só irá ganhar se jogar. Seja lá qual quer a modalidade em que gosta de apostar, há uma simpatia que poderá ajudá-lo (a) a economizar dinheiro e só fazer as apostas quando tiver chances de ganhar.
SIMPATIA PARA GANHAR EM LOTERIAS - Orações Poderosas ...
Sendo assim, uma simpatia para ganhar na loteria funcionar ou não só depende de você e de suas crenças. Não ter fé em simpatias e querer dinheiro não vai te levar a lugar algum fazendo algumas delas! Nem também pense que, fazendo uma simpatia para ganhar loteria, mesmo que fazendo tudo certinho, 6 números mágicos vão cair no seu colo.
Simpatia para ganhar na loteria - Folha de louro, feijão ...
Use a caneta azul para escrever no pedaço de papel o seu desejo de ganhar na loteria. No dia em que for fazer a aposta, leve o saquinho e segure-o firme no momento em que for pagar pelo jogo ...
Aprenda 3 simpatias para ter sorte em jogos de loteria
Oração para ganhar na loteria. Redação 25 de junho de 2020. 339 2 minutos de leitura. A loteria oferece a oportunidade que todo apostador espera. Oportunidade de mudança de vida para melhor, ajudar outras pessoas, não passar mais por turbulência, principalmente a financeira, e para que isso seja possível que tal uma oração para ganhar na loteria.
Oração para ganhar na loteria em 2020 (Muito poderosa)
Por isso separamos essas 6 simpatias para você arrasar nos joguinhos, confira! Ganhar em jogos - Para ter mais sucesso em apostas e jogos, em uma segunda-feira, pela manhã, coloque três moedas de igual valor dentro de um pires, deixe aos pés da imagem do santo de sua devoção e faça uma oração de sua preferência.
Sorte no jogo: 6 simpatias para ganhar sempre!
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Simpatias Para Ganhar Em Loterias E Jogos Meuanjo
Magias para poder ganhar em jogos de sorte são opção inteligente para quem deseja enriquecer dessa forma, aumentado assim suas chances de obter riqueza.
Simpatia para Ganhar Dinheiro em Jogos da Sorte
A simpatia para ganhar na loteria com uma bacia deve ser feita em noite de lua cheia. Corte o papel em pedaços pequenos e em cada um deles coloque um número que você que pode jogar na mega sena. Dobre os papeis e coloque na bacia com água pela metade. Faça essa simpatia na noite anterior e, depois disso, deposite-a embaixo da cama.
6 simpatias para ganhar na loteria - Blogodorium
ACERTAR EM JOGOS LOTÉRICOS - Para fazer um jogo, escreva seis números que lhe vierem à cabeça em seis pedaços de papel, dobre cada um dos pedaços em quatro partes e guarde-os em um local onde só você saiba onde está. Na manhã seguinte, pegue três papéis e use os números para fazer seu jogo.
Simpatias para ter sorte nos jogos: 6 rituais para arrasar ...
Se você gosta das loterias Caixa e gosta, principalmente, de fazer apostas, este artigo foi feito especialmente para você. Simpatia para ganhar na loteria. Simpatia 1: Pegue cinco moedas de R$ 1 real, unte-as com azeite e enterre-as durante os dias de lua nova em um vaso que tenha a planta dinheiro-em-penca, também conhecida como tostão ...
Simpatia para ganhar na loteria - PIRANOT
Aprenda três simpatias para ter sorte com números em jogos O brasileiro adora fazer uma fézinha ou "joguinho" em algum tipo de loteria para ver se irá ganhar algo. Quem joga está indo atrás ...
Aprenda três simpatias para ter sorte com números em jogos
Para quem acredita que para ganhar na loteria, além da força do pensamento positivo, é preciso de forças ocultas para tirar a sorte grande, segue abaixo três simpatias para ajudar na hora de ...
Aprenda três simpatias para ter sorte com números em jogos
4 Simpatias para ganhar na loteria Simpatia com moedas : ela é bem simples e fácil de fazer. Primeiro você vai precisa de: 6 moedas de um real, 1 saco de tecido nunca usado, 1 pedaço de papel pequeno e 1 caneta azul.
4 Simpatias para ganhar na loteria ou aumentar suas chances
Simpatia Para Ganhar na Mega Sena. Componentes. Bacia pequena e nunca usada; Folha de papel com todos os números do Mega Sena; Água; Preparação. Esta simpatia terá de ser feita numa noite de Lua Cheia, começando por rasgar a folha em pedaços pequenos, ficando com um pedaço para cada número.
TOP Simpatia Para Ganhar na Mega Sena, Loteria ou Jogo
Merely said, the simpatias para ganhar em loterias e jogos meuanjo is universally compatible bearing in mind any devices to read. Ganhar MilhÃµes Nas Loterias-Mago Sidrak Yan 2017-04-17 Jogando aleatoriamente, vocÃª dificilmente ganharÃ¡ em jogos de loterias. Se ganhar vai ser muito pouco e uma vez a cada 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos.

Jogando aleatoriamente, vocÃª dificilmente ganharÃ¡ em jogos de loterias. Se ganhar vai ser muito pouco e uma vez a cada 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos. Com o emprego planejado de tÃ©cnica, aliada Ã Magia Branca, vocÃª conseguirÃ¡ resultados surpreendentes. Sem risco de ofensa a qualquer religiÃ£o ou credo. Este livro nÃ£o Ã© despesa, Ã© investimento em seu bem-estar, porque, sem dinheiro, vocÃª nÃ£o nada nesta vida. Jogue sempre; jogue pouco; mas jogue bem. OraÃ§Ã£o para riqueza; EliminaÃ§Ã£o do azar; Ter boas ideias (para jogos); Atraindo dinheiro; Simpatias; Ritual com grÃ£os; Rituais de
nÃºmeros; Ritual com bÃºzios; Ritual para acertar na Mega Sena; Ritual para acertar na Mega Sena da virada; Ritual para acertar na Dupla Sena; TalismÃ£s personalizados de sorte nos jogos de loteria; CombinaÃ§Ãµes Ã³timas.
Jogando aleatoriamente, você dificilmente ganhará em jogos de loterias. Se ganhar vai ser muito pouco e uma vez a cada 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos. Com o emprego planejado de técnica, aliada à Magia Branca, você conseguirá resultados surpreendentes. Sem risco de ofensa a qualquer religião ou credo. Este livro não é despesa, é investimento em seu bem-estar, porque, sem dinheiro, você não nada nesta vida. Jogue sempre; jogue pouco; mas jogue bem. Oração para riqueza; Eliminação do azar; Ter boas ideias (para jogos); Atraindo dinheiro; Simpatias; Ritual com grãos; Rituais de números; Ritual com
búzios; Ritual para acertar na Mega Sena; Ritual para acertar na Mega Sena da virada; Ritual para acertar na Dupla Sena; Talismãs personalizados de sorte nos jogos de loteria; Combinações ótimas.

Este novo livro de Elias Luiz Bispo IV trata-se de um maravilhoso relanÃ§amento atualizado e revisado primorosamente com mesmo nome do original de 1994. Contendo assim simpatias e oraÃ§Ãµes herdadas no berÃ§o familiar e praticadas geraÃ§Ã£o a geraÃ§Ã£o com Ãªxito atÃ© hoje. O autor propÃµe atravÃ©s desta obra dividir seu conhecimento com seu pÃºblico leitor. As simpatias pertencem ao mundo da magia, do mistÃ©rio e do divino. Quando tudo parece complicado, e nÃ£o sabemos como resolver um problema, nos voltamos para a forÃ§a misteriosa que existe dentro de nÃ³s, a forÃ§a que
provÃ©m de Deus... Cada elemento existente na natureza, cada objeto, cada planta, cada pedra ou animal possui um campo energÃ©tico responsÃ¡vel por sua existÃªncia. Ã‰ devido a este campo energÃ©tico que os Ã¡tomos se agregam para formar os seres viventes; quando esta energia ou campo energÃ©tico abandona o ser, este se desagrega, se decompÃµe e morre. Vida Ã© energia, movimento, criatividade, troca de energia. O que faz uma simpatia Ã© essa troca de energia. Quando utilizamos uma simpatia para um determinado fim, estamos na verdade usando o que hÃ¡ de mais natural em nÃ³s, a
magia... â€œBuscai e achareis. Batei e a porta se abrirÃ¡â€ . ELIAS LUIZ BISPO IV â€ CONSULTOR HOLÃ STICO E METAFÃ SICO
Simpatia é uma forma de magia ou feitiçaria básica, extremamente ligada ao povo, normalmente de origem campesina e geração empírica. As simpatias são formadas da mesma substância da superstição e estão intimamente ligadas a esta.
Simpatias são crenças populares e tem grande força e poder diante da mente humana. As 271 simpatias aqui descritas são totalmente de cunho folclórico e foram coletadas através da sabedoria e da crença popular.
Existem mais mistérios entre o céu e Terra do que sonha tua vão filosofia ; entretanto uma quantidade significativa desses mistérios já foram desvendados pelas Ciências Ocultas. O Livro sobre feitiços e magias mais completo do mundo. Um manual indispensável para quem é profissional, bruxa(o), maga(o), sacerdote, vidente, sacerdotisa; OU quer aprender a utilizar as Forças do Universo em favor próprio? OU está sofrendo, ou tem alguém conhecido sofrendo, de algum mal ainda incurável pelas Ciências dos Humanos; OU quer saber mais sobre feitiçaria e magia; sem correr qualquer risco; OU tem mera
curiosidade cultural e adora estar bem informado. Seja bem-vindo(a) ao mundo da Magia - ao conhecimento do Sobrenatural, onde tudo é possível. Não tenha medo do que você vai aprender. Toda a inteligência do homem deve ser colocada em favor do seu próprio bem-estar e do UNIVERSO. Torne-se aliado(a) das Forças da Natureza, pois elas se regem sob ordens do Criador, tudo o que existe, seja visível, seja invisível, seja audível, seja inaudível, posto que nem todo têm a capacidade natural de sentir mais do que se vê. Nesta obra você adquirirá conhecimentos suficientes e necessários para, caso queira,
executar vários rituais de magias, apresentando o seguinte conteúdo: Oração, simpatia e magia; Magos, feiticeiros, pajés; Tipos de magia; São Cipriano; Salomão; Orações poderosas; Ervas miraculosas; Incensos; Essências; Umbanda, quimbanda, candomblé; Filhos de orixás; Chakras; Elementais; Conjuração dos 4; Conjuração do ar; Conjuração da água; Conjuração do fogo e da Terra; Oração das salamandras; Banhos mágicos; Aura; Quiromancia, sonhos premonitórios, tarô, búzios, necromancia, bola-de-cristal, xamanismo, leitura de mão, baralho cigano, outras; Pantáculos, amuletos e talismãs; O poder da mente;
Telecinese; Poções mágicas; Feitiçaria macabra; Oração para livramento de perigo iminente; Pacto de Riqueza: aproveite-se do maior segredo de Salomão; Magia para curar a depressão; Curar diabetes; Crescer o pênis; Curar ejaculação precoce; Curar doenças e vícios; Banho pré-exorcismo; Esquecer amor impossível; Magia para emagrecer; Amarração para o amor (héteros); Amarração amorosa homossexual; Iniciação de mago(a); Ritual de regressão; Queima de pedidos; Ritos de defesa e bem-estar; Oração Poderosa para desfazer feitiços; Magia para neutralizar amarração amorosa; Exorcização demoníaca;
Amenizar e eliminar a hipertensão; Feitiços e magias para o amor; novas magias; 12 Ritos de riqueza; Os feitiços mais cruéis de Cipriano; Pacto de fama; Síndrome do pânico, amenizar, controlar, eliminar; Combate ao câncer; Magia para combater a crise financeira; Magia para ter bumbum-cebola - um belíssimo bumbum; Método gravidez natural.
Terror e horror atuais.
GOING ROGUE HeÕs the Fastest Man Alive. But now, the Flash is really on the run. After his climactic confrontation with Zoom, the Scarlet Speedster has been declared a threat to Central City, the town heÕs sworn to protect both as the Flash and as Barry Allen, member of the CCPD. Now heÕs on the wrong side of the law, racing to clear his name. But itÕs not just cops in hot pursuit: itÕs his worst enemies, the Rogues! Captain Cold, Mirror Master, Weather Wizard, Trickster and Golden Glider have been deputized to track the Flash and take him down by any means necessary. The tables have truly
turnedÑand the time is perfect for another villain to swoop in and claim the city as his own. Riddle me this: Which criminal mastermind decides to ditch Gotham City for easier pickings? Can the fugitive Flash save Central City from certain doom? Find out in THE FLASH VOL. 9Ña thrill-a-minute tale of all-out action from writers Robert Venditti and Van Jensen, and artists Jesus Merino, Paul Pelletier, Phil Briones and Gus Vasquez! Collects THE FLASH #48-52.
Esta é a primeira edição deste magnifico livro 'AGORA EM TAMANHO REALMENTE GIGANTE' (28 cm altura x 20 cm largura x 3 cm de lombada), que ora apresentamos ao nosso publico. Livro muito aguardado e solicitado por todos os nossos leitores, simpatizantes da mais pura Magia. A obra autêntica e mais antiga de São Cipriano apresenta o que há de mais forte e eficiente na arte de fazer o bem e o mal. Muito se fala e muito se espera das forças ocultas mas é preciso ter a ferramenta certa para se obter exitos. São Cipriano em sua época praticou e utilizou os mais poderosos feitiços, magias e contrafeitiços, afim de conseguir realizar seus feitos, e resolveu registra-los em manuscritos, que ora repassamos a seus seguidores. Utilize esta obra com responsabilidade e desfrute dos seus poderes para alcançar suas finalidades INDICE 1ª parte - Vida de São Cipriano..........................................19 2ª parte - Orações e Rezas de São Cipriano....................31 A cruz de são Bartolomeu e são Cipriano..........................................48 Agonias...............................................................................................46 Contra espíritos obsessores e inimigos..............................................61 Contra fantasmas................................................................................42 Contra os maus
espiritos....................................................................62 Contrabruxariasefeitiçarias................................................................50 Contraquebranto.................................................................................61 Cruz de são Cipriano contra feitiços.................................................68 Deus, pastor dos homens (salmo 22).................................................76 Espíritos maus....................................................................................40 Imaculado coração de maria..............................................................78 Invocação ao divino espirito santo.....................................................76 Invocação pela santa cruz de caravaca..............................................69 Nossa senhora consoladora dos aflitos ou da consolação..................79
Nossa senhora desatadora dos nós.....................................................77 Nossa senhora do amparo..................................................................77 Nossa senhora do bom conselho........................................................78 Nossa senhora do desterro.................................................................78 Oração à nossa senhora da penha......................................................79 Oração a santo expedito......................................................................80 Oração a são Cipriano e santa Justina ...............................................84 Oração a são cipriano.........................................................................54 Oração a são Cipriano: grande invovação..........................................49 Oração a são marcos
(bravo)...............................................................82 Oração ao nosso senhor do Bonfim....................................................75 Oração da cabra preta..........................................................................87 Oração das horas abertas, de são cipriano.........................................57 Oração do amanhecer.........................................................................71 Oração do anoitecer............................................................................72 Oração do meio-dia............................................................................72 Oração para abrir os caminhos urgentemente....................................55 Oração para agradecimento...............................................................73 Oração para antes do trabalho...........................................................70
Oração para depois do trabalho.........................................................70 Oraçãodas13 coisas para amolecer o coração de alguém................53 Para as almas do purgatorio...............................................................63 Para desfazer todas e quaisquer bruxarias....................................... 57 Para enxotar o demonio.....................................................................64 Para fechar o corpo contra todos os males........................................65 Para o demônio deixar o enfermo......................................................38 Para os doentes na hora da morte.....................................................40 Para os enfermos..............................................................................35
Paraamansaretrazerdevolta...............................................................51 Parafecharocorpocontrainimigos.......................................................54 Pelos bons espíritos..........................................................................66 Prece ao sair de casa........................................................................74 Quebranto.........................................................................................45 Reza forte de união...........................................................................56 Salvação do pecador.........................................................................47 São Cipriano: lenho contra feitiços...................................................52 Saudação antiga à cruz de caravaca................................................69 Súplica ao senhor.............................................................................74 3ª
parte - Esconjuros e Rituais.........................................89 Esconjuração contra o demónio........................................................89 O vidro encantado.............................................................................91 Alquimia: a arte de fazer ouro...........................................................93 Para se tornar invisível......................................................................94 Para ver pessoas ausentes...............................................................95 Ritual da raiz do sabugueiro..............................................................96 Ritual da semente do feto..................................................................97 Ritual do azevinho.............................................................................99 Ritual do trevo de quatro folhas.......................................................100 Ritual do
vinho e azeite para curar feridas.......................................101 Ritual da peneira para adivinhar, como fazia são Cipriano..............102 4ª parte - Magicas e magias de São Cipriano..................103 Magia da agulha passada três vezes por um cadáver.....................131 Magia da pomba negra encantada..................................................131 Magia das conchinhas e dos feijões...............................................106 Magia de um cão preto e suas propriedades..................................118 Magia do pé de sapato...................................................................108 Magia do vapor d água....................................................................107 Magia negra que se faz com dois bonecos, para
fazer o mal.........116 Magia para conservar o vigor viril...................................................105 Mágica do osso da cabeça do gato preto........................................109 Maneira de gerar um diabinho com os olhos de gato......................112 Modo de pedir as almas para as obrigar a fazer o que se desejar...135 Os mistérios da feitiçaria.................................................................123 Outra magia negra, ou feitiçaria do cão preto..................................118 Outra mágica do gato preto, para magia negra................................111 Outra mágica do gato preto.............................................................110 Outra maneira de se obter o diabinho..............................................114
Outro trabalho com morcego............................................................137 Outro trabalho de magia negra com bode.........................................122 Poder oculto ou meio de obter o amor das mulheres........................103 Poder oculto ou segredo da varinha de aveleira...............................104 Poderes ocultos ou o dinheiro encantado.........................................105 Receita para apressar casamentos....................................................129 Receita para fazer-se amar pelas mulheres que desejar...................126 Receita para fazer-se amar pelos homens........................................116 Receita para obrigar moças solteiras, a dizerem tudo que fizeram .125 Receita para
obrigar o marido a ser fiel a sua esposa......................124 Receita para ser feliz nas coisas......................................................125 Secular mágica das favas.................................................................108 Trabalho de magia negra, para fazer mal a alguém.........................120 Trabalho de magia negra.................................................................121 Trabalho do vidro encantado...........................................................129 Trabalho infalível para casar...........................................................135 Trabalho maravilhoso das batatas grelhadas postas ao relento.....138 Trabalho para ligar namorados ou noivos.......................................134 Trabalho que se faz com cinco pregos tirados
de um caixão .........134 Trabalho que se faz com dois bonecos...........................................115 Trabalho que se faz com um morcego para se fazer amar.............136 Trabalho que se pode fazer com malvas colhidas em cemitério.....137 5ª parte - Rituais de Ódio e Vingança..............................139 Invocação de satã, conjuro de satanás, apelo ao diabo..................158 Magia negra ritualdevingançaii........................................................142 Pacto com lucifer..............................................................................164 Preparação de um pequeno altar:....................................................166 Preparação para o ritual:..................................................................165 Ritual de
magia negra para criar uma pedra maléfica......................157 Ritual de magia negra para fabricara garrafinha dos demónios.......153 Ritual de maldiçao............................................................................140 Ritual de vingança com retorno- I.....................................................151 Ritual de vingança com retorno-II.....................................................152 Ritual para causar sofrimento aos inimigos- I...................................143 Ritual para causar sofrimento aos inimigos- II..................................146 Ritual para causar sofrimento aos inimigos- III.................................148 Ritual para causar sofrimento aos inimigos- IV.................................149
Ritualdevingança opactodevingança ...............................................141 6ª parte - Amarrações e Magias de Am.........................175 Banho de atração da alma gémea..................................................221 Banho magico das7 ervas..............................................................234 Banho magico de afrodite...............................................................222 Banho magico de amarração.........................................................218 Banho magico de hecate...............................................................215 Banho magico de vénus................................................................217 Banho para afastar pensamentos ruins........................................232 Banho para atrair homem ou
mulher............................................232 Banho para combater negatividade..............................................231 Banho para estimular o seu poder de atração.............................230 Banho para homem abrir caminho no amor.................................230 Banhos de amor...........................................................................223 Banhos de limpeza ou de defesa pessoal....................................234 Banhos específicos para homossexuais.......................................229 Banhos mágicos para atrair bons fluidos......................................233 Banhos mágicos............................................................................213 Feitiço do amor..............................................................................192 Filtro de amor
proibido...................................................................209 Magia com roupa intima para manter o casamento renovado.......196 Magia da bruxa para amarrar um amor..........................................205 Magia de amor com chave para lhe trazer o amor.........................199 Magia dos ovos para se livrar de quem atrapalha seu casamento..197 Magia para provocar infidelidade num casal....................................186 Magia sexual....................................................................................240 Oração para amarração de são Cipriano não se pode voltar atrás..182 Oração poderosa de são Cipriano....................................................184 Outro ritual de
amarração.................................................................203 Para atrair o amor.............................................................................195 Parafazervoltarapessoaamada.........................................................194 Poderoso ritual de amarração...........................................................201 Rituais para atrair favores sexuais de mulheres e de homens.........211 Ritual de amarração e dominação ‒ I...............................................189 Ritual de amarração e dominação ‒ II..............................................190 Signos e banhos mágicos.................................................................237 Simpatia das cartas para saber se é amada.....................................198 Simpatia para não lhe roubarem o seu
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