Use o poder do louro para
pagar e receber
Para quem quer um emprego
urgente ou dinheiro para
pagar dívidas.

Para os romanos o LOURO era o símbolo da vitória.
Para os gregos era a árvore sagrada de Apolo, talvez porque
atinja até 20 metros de altura mostrando toda a sua imponência
e beleza.
Na Idade Média, os europeus costumavam queimar folhas de louro
em praças públicas pois acreditavam que isto combateria a
peste que assolava a região. Para a saúde ela é usada para
estimular o sistema digestivo porque ela aumenta as secreções
e o auxilia no movimento peristáltico. Ajuda também no combate
da gripe e bronquite e outras afecções do
respiratório porque atua como expectorante.

aparelho

Ajuda no bom funcionamento dos rins porque favorece a
eliminação dos líquidos. Regula a menstruação e ainda auxilia
em casos de ansiedade e stress.

USO IMEDIATO DO PODER DAS ERVAS
Quer ter o poder dessa erva mágica na sua vida?

Coloque 3 folhas de louro em um saquinho feito com veludo
preto. Este saquinho é um amuleto mágico, por isso sempre
leve-o consigo.

Para a magia acontecer na sua casa
Use as folhas secas penduradas em algum lugar de sua casa que
é uma forma poderosa de atrair as forças mágicas do LOURO para
a sua casa.

O PODER DO LOURO NA ESPIRITUALIDADE
Na espiritualidade esta folha é conhecida como a folha do
Sacerdote e é poderosa quando pretendemos aguçar a nossa
intuição.

MAGIA
PODEROSA
NOTURNA
ALCANÇAR E REALIZAR SONHOS!

PARA

As folhas de louro podem ser usadas como encantamento noturno.
Faça assim:

Coloque algumas folhas debaixo do seu travesseiro toda vez que
tiver alguma situação importante para resolver no dia
seguinte, durma com essas folhas trabalhando as suas energias
sutis. Força e poder na noite.

Folha de Louro
Prosperidade
Ingredientes:
7 folhas de louro seco

para

atrair

a

7 pedaços de canela em pau
Incensário com carvão aceso
Esse Ritual é para ser feito com um incensário ou uma latinha
onde você possa acender algumas pedrinhas de carvão para
queimar as ervas e defumar.
Fazer toda quarta-feira
Incense a casa ou o comércio sempre de trás para a frente,
fazendo a sua Oração preferida, como o Pai Nosso por exemplo.

Folha de Louro para atrair
Dinheiro que se precisa:

o

Esta magia serve para obter o dinheiro necessário para
resolver questões gentes, como contas atrasadas, dívidas com
bancos, pessoas etc…
De noite, depois que o Sol se põe, pegue uma chaleira e
coloque-a cheia de água para
ferver com folhas de louro, durante sete minutos.
Faça uma lista de suas dívidas, colocando o nome da empresa ou
pessoa que deve e o valor que precisa para pagar.
A seguir pegue as folhas e coloque junto com essa lista de
dívidas, e enterre, pedindo a Mãe Terra que lhe de o dinheiro
que precisa para resolver o problema. Com a água que sobrou
lavar a entrada da casa, na frente da porta, na soleira, com
um pano e jogar a água nos fundos da casa, em cima do lugar
onde se enterrou os documentos e as folhas, para que o
dinheiro que foi pedido entre mais rápido.
Boa sorte
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