PÓ MÁGICO DE HECATE
“PÓ DO AMOR “

Este pó mágico, é um pó para ser usado em rituais de amor.
INGREDIENTES:















15 gr de benjoim;
15 gr de canela;
15 gr de Assa-fétida;
15 gr de cravo-da-india;
15 gr de incenso de igreja;
30 gr de mirra;
3 gotas de óleo de Ylang-Ylang;
3 gotas de óleo de Verbena;
3 gotas de óleo de Rosa;
3 gotas de óleo de Jasmim;
3 gotas de mel;
1 pitada de sementes de anis secas ( erva doce ).
1 vela preta;
1 tigela de vidro.
PREPARAÇÃO:

Prepare este pó numa sexta-feira numa noite de Lua Nova, á luz da vela.
Coloque na tigela o benjoim, a assa-fétida, a canela, o cravo-da-índia, o incenso de
igreja e a mirra.
Misture tudo muito bem, com as suas mãos.
De seguida adicione o mel, os óleos e as sementes.
Misture tudo, e diga:

“Pelo antigo poder de Hecate,
Deusa suprema de muitos nomes,
Deusa da magia e dos submundos,
Eu consagro e dedico este pó,
Como instrumento de magia do amor,
Pelo poder da lua negra,,
Que este pó do amor seja carregado,
Com o teu poder, Hecate,
Grande Senhora de todos os mistérios,
Grande Senhora da magia,
Grande detentora dos segredos místicos,
Abençoado sejas sob os nomes de

Heka, Hekas, Hekate,
Que assim seja feito,
Para eu encantar meu eleito!”
Tape a tigela para que fique muito bem fechada e guarde-a em local escuro, até á
lua nova seguinte. Nessa altura, moa os ingredientes com o almofariz e o pilão, até
obter um pó bem fininho.
Utilize este pó em rituais de amor, como “pó de amor”.
Também pode usar este pó como um incenso para atrair o amor, ou seja, pegue
numa pastilha de carvão e faça-a arder com uma pitada deste pó.

