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Sobre o livro
Este ebook não se limitará a ensinar você a escolher os números com
técnica e planejamento pois trará a Magia Branca para atingir esse fim.

Veja outras publicações valiosas em:

http://www.topbook.com.br
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Direitos autorais
Autor

[Mago e sacerdote Sidrak]
Editor ilustrador

[Ramiro Alves]
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Prefácio
Jogando aleatoriamente, você dificilmente ganhará em jogos de loterias.
Com o emprego planejado de técnica, aliada à Magia, você conseguirá
resultados surpreendentes.
Este ebook não é despesa, é investimento em seu bem-estar, porque,
sem dinheiro, você não nada nesta vida.

Veja outras publicações valiosas

http://www.topbook.com.br
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O poder da Fé
A Fé é o combustível que movimenta a Magia. Utilizando-se de técnica,
magia e fé, não há força no Universo que fique contra você.
A Magia é a ciência que manipula as forças da Natureza a nosso favor.
Prepare-se para exercer a Magia em sua vida.
Veja outras publicações valiosas
http://www.topbook.com.br
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Oração matinal
Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, mire-se num espelho,
suﬁciente para enquadrar a sua face, e, após fazer sua oração preferida,
repita, com muita convicção, ou até atingi-la, as seguintes afirmações:
"Eu sou capacitado para ganhar muito dinheiro; eu mereço ganhar muto
dinheiro; tudo o que eu preciso vem até mim de maneira fácil, tranquila
e abundante; eu me vejo detentor de muita fortuna".

Veja outras publicações valiosas em:
http://www.topbook.com.br
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Eliminar o azar
As coisas nem sempre acontecem conforme a gente planeja.
Muitas vezes somos surpreendidos por acontecimentos e surpresas da
vida, quando o azar nos visita inesperadamente, deixando-nos um tanto
atabalhoados.
Se você está passando por uma fase dessas, quando os problemas só se
agravam e você começa a perder suas forças, não se deixe cair em
desespero. Antes de tudo, tenha muita fé e faça a seguinte simpatia:
Por sete dias consecutivos, em quatro meses seguidos, faça a seguinte
oração:
"Três Reis Magos e uma Estrela, na manjedoura a criança; três desejos,
três presentes, na mão de Deus a esperança; divino Irmão, sabes como
preciso mudar a minha sorte; fazei com que eu seja agora atendido,
mesmo não merecendo essa graça; fazei com que minha sorte seja
iluminada por tua Luz para que eu possa um dia pagá-lo, Amém."
É importante que, após ser atendido, continue até completar os quatro
meses seguidos. Após isso, copie esta simpatia e entregue a uma pessoa
que você saiba que precisa de um pouco de sorte na vida.

Leia outras publicações valiosas

http://www.topbook.com.br
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Ter boas ideias
Para fazer esta simpatia você vai precisar de:
7 moedas de qualquer valor (de preferência do mesmo valor)
1 prato ou píres grande
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 pano de prato
Coloque as 7 moedas na sua mão e pense em algo que resolveria a sua
situação. Por exemplo, se for muitas dívidas, imagine-se recebendo uma
promoção, aumento salarial, um prêmio extra, um bico que vai render
um bom dinheiro etc.
Se for problemas no relacionamento, imagine-se de bem com a pessoa
amada, vivendo a felicidade.
Pegue as moedas e coloque-as no prato com a face do valor (o número)
para cima. Despeje a farinha de trigo em cima das moedas e cubra com
o pano de prato(se puder amarre para ficar firme).
Coloque esse prato em um lugar alto na sua casa onde ninguém vá
mexer e deixe por pelo menos 3 dias.
Uma ideia ou uma boa solução deverá aparecer nesse meio tempo.
Depois, sopre a farinha ou jogue no lixo, lave as moedas e o pires e pode
usar normalmente.
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Dinheiro
Dinheiro de forma rápida
Escreva em um papel quanto você ganha por mês e em outro quanto
você quer ganhar por mês;
O primeiro papel deverá ser queimado no domingo, que é o dia de
descanso;
O segundo deve ser enrolado em uma moeda (de maior valor) e ser
enterrado no quintal de sua casa numa segunda-feira.

Para não perder dinheiro
Se o seu caso é de que você não quer perder dinheiro, faça o seguinte:
uma foto de Santa Edwirges, a protetora do dinheiro;
rogue a santa dizendo bem alto, por dez vezes: 'As conquistas do meu
suor e do meu sangue, ó divina';
faça isso uma vez por semana, durante sete semanas.

Obter riqueza
Para obter riquezas é necessário trabalho e esforço; mas existe uma
simpatia que pode ajudá-lo a ficar muito rico:
pegue três moedas de diferentes valores e coloque em um copo com
água no forro ou teto da sua casa;
espere por cinco dias;
após isso, despeje a água em uma carteira (que não precisa ter nada)
enquanto você fala em voz alta: 'Pela riqueza e a humildade'.

Veja outras publicações valiosas
http://www.topbook.com.br
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

