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Ervas da Prosperidade 

Muitas plantas distintas têm associação com dinheiro, abundância e boa sorte. Aqui 

estão algumas plantas conhecidas dos mágicos bem-sucedidos, que preparam 

encantos para a prosperidade. Ervas frescas ou secas, infusões em água, tinturas, 

óleos essenciais ou para infusão podem ser utilizados em magias. Algumas ervas, 

quando trabalhadas com técnicas específicas de extração, podem ser mais 

proveitosas, tanto para uso em magia como medicinal.  

Além dos usos sugeridos para cada erva, também poderão ser usadas para banhos 

energéticos e de elevação, te aproximando ainda mais do estado prospero que tanto 

deseja.  

Antes de chegar na parte mais esperada, que são as ervas, ensinarei uma forma fácil 

de utilizá-las para banhos: macerada ou fervida. 

Banho de erva macerado: Deve ser feito com as ervas frescas, pois é através do seu 

sumo que extrairemos a essência da erva em questão.  

- Pegue uma vasilha de plástico ou louça, coloque água o suficiente para banhar seu 

corpo. Escolha a erva fresca desejada, coloque na água e macere (esfregue as ervas 

com as mãos), mentalizando prosperidade e faça a Oração Poderosa para Ativar o 

Poder das Plantas (veja abaixo).  

Banho de erva fervido: Utilizado para ervas secas. 

- Ferva um litro de água, desligue o fogo e deposite as ervas secas e abafe. Espere 

esfriar para tomar o banho. Se for preciso, acrescente mais água em temperatura 

natural e não se esqueça de fazer a Oração Poderosa para Ativar o Poder das Plantas 

antes do banho (veja abaixo).  

Dicas importantes: Procure tomar esses banhos energéticos sempre depois do 

banho de higiene. Jogue sempre o banho energético do pescoço para baixo, sempre 

acompanhado de muita prece, reza, oração, mantra ou qualquer outra forma que 

você encontrar de se conectar com a Essência Divina.  
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Oração poderosa para ativar a energia das plantas 

A oração pode mudar a vida de qualquer pessoa, independentemente da sua 
religião ou crença. Porém, essa oração só funciona se for feita corretamente. Você 
pode se assustar com isso, mas, como diz aquele antigo ditado “Quanto mais eu 
rezo, mais assombração aparece”, existe uma forma errada que muitas pessoas 
adotam ao rezar. 

Por isso, mesmo que a pessoa se empenhe em fazer suas orações, não obtém 
resultados, ou até pode acontecer o contrário do que ela pediu. 

Entre em sintonia com o verde 

 
Quando oramos, criamos uma ponte, uma conexão com o Criador, com a força 
maior, com a espiritualidade, seja qual for a maneira que você chama. Uma oração 
forte, feita com a intenção focada, torna-se um portal entre nós e uma frequência 
mais elevada, com mestres espirituais, seres de luz e com as plantas e vegetais. Sim, 
é possível nos conectarmos com as plantas! 
A despeito do que não vemos com os olhos físicos, o reino vegetal é divino e 
iluminado. As plantas são emissárias celestes que fornecem alimentos para a nossa 
alma, e nos ajudam a curar nossas inferioridades e nos libertar das limitações da 
mente. Elas são muito sensíveis às nossas necessidades e ao nosso padrão 
energético, oferecendo o que nos falta para sermos saudáveis e felizes. 

Todos os vegetais são veículos da manifestação do amor incondicional de Deus por 
nós. E como prova de amor pelos seres que estão no planeta Terra, eles se oferecem 
a nós para que possamos evoluir e nos curar. Um vegetal é capaz de absorver 80% 
do prana (ou energia vital). Tem prova de amor maior do que essa?  

Abra um portal com as plantas através da gratidão 

 
Se você vive nos grandes centros urbanos, onde áreas verdes estão cada vez mais 
escassas, pode ser difícil de compreender a intensidade da boa influência que o reino 
vegetal exerce sobre o nosso psiquismo e a energia global. Então faça o teste e tire 
um tempo para estar em um parque, uma cidade ou um local onde o verde 
predomina. Perceba sua disposição e vitalidade aumentando, o amor presente em 
tudo, na natureza que sempre está à nossa disposição se nos abrirmos a ela. 
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A partir do momento em que reconhecemos o grande valor do “mundo verde” que 
nos rodeia, ao valorizarmos a presença das plantas em nossa casa, por meio de um 
vaso pequeno, ou até utilizando temperos, chás, usufruindo dos vegetais de forma 
mais consciente, passamos a interagir mais profundamente com elas. 
Dessa forma, começamos a sentir gratidão pela presença do verde no nosso dia a 
dia. Podemos ir mais além e nos conectar com os vegetais por meio de uma oração 
forte e poderosa. 

Acordando o poder oculto das plantas 

 
Para que possamos receber todo o amor e energia das plantas, basta alguns passos 
muito simples: 

- Eleve sua vibração com bons pensamentos e o sentimento de gratidão por tudo o 
que elas nos proporcionam. 

- Tenha em mente essa pequena oração: “Eu sei que você (planta/erva/vegetal) 
carrega um padrão de energia e vibração que eu sozinho não consigo absorver. Eu 
sei que você armazena essa energia para depois me passar. Sou muito grata(o) por 
se oferecer como canal de cura do meu corpo e da minha alma.” 

- Faça a oração do seu jeito. Pode ser um pai nosso, uma ave maria, um mantra, 
aquela que toque seu coração. É importante que você expresse sua gratidão e alegria 
em poder utilizar o vegetal. 

- Lamentações e reclamações, tristeza, súplicas, sofrimentos têm uma vibração 
negativa e não nos ajuda a criar conexão com as plantas. Pelo contrário, essas 
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emoções nos atrapalham a criar uma conexão pela prece. Sempre que orar, comece 
agradecendo. 

- Coloque suas intenções, faça seu pedido. Em seguida, imagine ou visualize que do 
seu coração sai uma luz verde brilhante, e da sua testa sai uma luz prateada intensa 
que pulsa na planta. Ela pode estar no vaso, ou na xícara de chá, no tempero que 
você vai usar para cozinhar, na salada que vai preparar, no banho e etc. 

- Permaneça por 2 ou 3 minutos nessa visualização do verde e prata que estão 
pulsando diretamente do seu coração e da sua testa. Nesse momento você está em 
conexão com o vegetal, ativando todos os benefícios que ele tem para te oferecer. 

- Ao encerrar, agradeça mais uma vez. Então, tranquilamente, faça uso das plantas e 
mantenha sua frequência elevada, tendo bons pensamentos utiliza o preparado. Se 
ativar uma planta no vaso, simplesmente cuide dela, retribuindo os cuidados que ela 
te oferece. 

Dica 

 
Nós acreditamos muito no poder transformador de cada pessoa e que podemos nos 
curar. Para que a cura aconteça, podemos também associar todos os recursos 
disponíveis ao nosso redor. E um recurso imprescindível para ela é o nosso 
comprometimento. 

Se você se compromete em mudar a sua vida, os seus pensamentos, a cura aparece! 

 

Lista de Ervas da Prosperidade 

 

Agrimônia 

É uma erva que tem relação com o profundo, por isso está associada ao sono, aos 

sonhos, ao Submundo e à proteção contra medos e monstros. Na magia do dinheiro, 

ela auxilia na compreensão de medos e bloqueios muito arraigados que temos com a 

prosperidade e com a realização da Verdadeira Vontade.  
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Alfafa  

A erva da prosperidade e da abundância. A própria Terra produz este "grão" em 

abundância, pois ele cresce e é colhido com facilidade. A tradição diz que ter alfafa 

no armário mantém a pobreza e a fome distantes. Melhor ainda quando é plantada 

por você e colhida entre a Lua crescente e a cheia.  

Aneto  

Uma erva da abundância, porque produz sementes em grande quantidade. Seu uso 

na magia tem o objetivo de expandir e multiplicar. Um feitiço simples do dinheiro 

que utiliza aneto consiste em embrulhar uma colher de chá de sementes de aneto em 

uma nota de dinheiro e carregá-la como um amuleto em seu bolso, carteira ou bolsa 

para atrair dinheiro ou aumentar a quantia que você possui.  

Araruta  

Utilizada para mudar o destino e evitar tragédias. Ajuda a alterar o curso da vida e 

escolher uma nova direção, que esteja mais de acordo com sua vontade. Regida por 

Marte, sua raiz deve ser ralada e polvilhada sobre o corpo, enquanto você anuncia, 

com coragem, a nova direção de sua vida. Também é usada para tratar males do 

coração e proteger as crianças.   

Arroz  

Como muitos grãos, o arroz é um símbolo de abundância e prosperidade. Muitas 

formas de magia oriental e de magia popular norte-americana utilizam o arroz como 

um alimento básico para a prosperidade. O arroz branco pode ser tingido com 

corante alimentar para acrescentar valor à magia, já que o arroz verde é muito usado 

para atrair prosperidade. O arroz pode ser colocado em uma tigela para a magia do 

dinheiro, guardado em uma bolsa ou espalhado para oferecer bênçãos.  

Bardana  

Uma raiz jupiteriana com fortes propriedades mágicas e medicinais por causa de sua 

semente, que se prende à roupa das pessoas e à pele dos animais, sendo levada para 

longe. A bardana "engancha" e puxa, seja para tirar coisas do sistema ou para atrair 

e prendê-lo a coisas que você deseja. Embora as sementes e folhas também possuam 

propriedades mágicas e medicinais, as raízes contêm um poder concentrado da erva, 
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sendo a parte que se encontra com mais facilidade em lojas esotéricas e medicinais. 

Pode ser usada em chás, tinturas e amuletos, mas não tem um cheiro muito 

agradável na forma de incenso.  

Baunilha  

Mais uma erva do amor e da prosperidade. Há um poder inerente ao aroma da 

baunilha que faz com que alguns mágicos modernos, de forma estranha, atribuam 

esse ingrediente benigno à regência de Plutão, o planeta do poder, da morte e da 

transformação. O perfume da baunilha, doce e poderoso, é utilizado para atrair 

bênçãos, sorte e coisas agradáveis e doces.  

Borragem  

Sua característica principal, seja como chá, incenso ou amuleto é alimentar o fogo da 

coragem para encarar situações difíceis e triunfar. É boa, em particular, durante 

negociações difíceis, oferecendo a segurança necessária para mudar a situação.  

Calêndula  

Uma erva da prosperidade e das riquezas. Quando plantada em um vaso diante de 

sua porta de entrada, sua prosperidade florescerá conforme a planta. As flores de 

calêndula podem ser usadas em amuletos para também conquistar a vitória nos 

tribunais. 

Canela  

Um dos ingredientes clássicos na magia do dinheiro. O cheiro da canela atrai a sorte 

para quem o inala. Acrescente um pouco de canela ao seu café da manhã ou chá. 

Pedaços de canela queimados no carvão produzem um incenso poderoso para a 

prosperidade. Quando algo é preparado com canela em uma casa que está à venda 

ou quando paus de canela são cozidos no fogo, o mais provável é que a casa seja 

vendida a um preço alto. Esse truque de magia é utilizado por agentes imobiliários 

em toda a parte. Pode fazer uma infusão de canela e borrifa-la na casa, também 

untando as entradas para atrair sucesso e sorte. Beber uma xícara de chá de canela 

com especiarias é uma clássica poção do dinheiro que concentra seu "fogo" interior 

na prosperidade. Caso tenha uma vocação que conte com a generosidade alheia — 

por exemplo, um garçom que conta com gorjetas —, acrescente uma xícara de chá de 

canela à lavagem de sua roupa de trabalho (não branca). Se tiver uma pele muito 
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sensível, poderá ensopar um lenço no chá de canela e deixá-lo secar sem lavar; 

depois, leve-o consigo, em seu bolso. As duas abordagens atraem dinheiro e 

generosidade. A canela também pode ser borrifada em seus sapatos para atrair 

novas oportunidades. (Cuidado: óleos essenciais puros, em especial de canela, podem 

ser corrosivos quando em contato com a pele, por isso devem ser diluídos em uma 

base de óleo.  

Carvalho  

Uma árvore sagrada para os deuses jupiterianos, o carvalho une as bênçãos dos céus 

com a Terra. Há muitos tipos diferentes de carvalho, mas o vermelho é o mais 

adequado para fazer mudanças materiais e aumentar o poder. Na tradição, usa-se 

casca de carvalho, mas você também pode usar folhas, nozes de carvalho ou galhos 

em pó.  

Castanha  

Tanto a castanha como a castanha de cavalo são regidas por Júpiter e utilizadas para 

atrair sorte e dinheiro. A castanha de cavalo inteira e uma variedade de castanhas, 

como a da índia, são utilizadas como amuletos de proteção e afastam o olho gordo. 

A castanha da índia também pode ser usada como talismã para a sorte no jogo, 

devendo ser enrolada com uma nota de dinheiro e amarrada com fita vermelha. 

Essas nozes se parecem com testículos e também são usadas nas magias do desejo e 

do amor para a virilidade masculina.  

Cedro  

Madeira aromática indicativa de riqueza. Pode ser usada para atrair fortuna, sendo 

também conhecida por seu uso com salva e erva-doce em rituais tribais de limpeza e 

purificação. O cedro é mencionado no Antigo Testamento tanto como um elemento 

de purificação em rituais para leprosos como pelo uso de sua madeira no 

extravagante Templo de Salomão.  

Cinco-folhas  

Mais uma erva com um longo histórico na magia da prosperidade. É usada para 

reverter a magia, sendo muito eficaz na remoção de pragas e maldições. A tradição 

diz que qualquer coisa que cinco dedos humanos podem fazer, cinco "dedos" da 

planta poderão desfazer. A cinco-folhas é usada como erva da ganância, com a 
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imagem dos cinco dedos nos ajudando a agarrar o que queremos e apreciamos, em 

particular na magia do jogo.  

Cravo  

O cravo picante tem uma relação natural com Júpiter em virtude de sua riqueza. 

Pode ser usado sozinho ou em combinação com outras especiarias, inteiro ou em pó. 

Um amuleto poderoso feito durante o inverno para o sucesso, amizade e saúde 

utilizado como um pot-pourri. Basta espetar a ponta de cravos inteiros em uma 

laranja até cobrir a fruta toda, deixando os cravos não mais que 3,17 milímetros de 

distância um do outro. Passe a laranja coberta de cravos por uma mistura de pó de 

canela e noz-moscada, cravo moído e pó de raiz de lírio (1 colher de sopa de cada). 

Deixe apurar embrulhada em papel durante um mês. Quando estiver totalmente 

seca, poderá ser usada como um objeto de decoração que atrai saúde, riqueza e 

prosperidade.  

Dente-de-leão  

Mais uma erva jupiteriana, usada na medicina como um tônico para o fígado, o 

órgão regido por Júpiter. A raiz é utilizada com bastante frequência na magia. Um 

de seus nomes populares é unha da terra, pois ela prende os praticantes a terra e 

manifesta os desejos do mundo material. Na magia, não serve apenas como essência 

floral, mas também ajuda a remover bloqueios no plexo solar, no poder pessoal e na 

sua habilidade para criar a vida que deseja. A flor amarela indica a habilidade de 

entrar em contato com o plexo solar para criar e ser bem-sucedido. As sementes de 

dente-de-leão, com seus caules brancos delicados, podem ser usadas na magia do 

desejo. Faça o desejo e depois assopre o pó branco ao vento, deixando que ele 

carregue sua intenção.  

Feijão tonka  

As tradições Hoodoo utilizam o feijão tonka na magia do amor, mas eu fui iniciado 

na tradição Cabot de bruxaria, que utiliza tonka para a prosperidade. Ele tem um 

sabor doce e intenso que lembra a baunilha; é regido por Júpiter e Vênus, sendo 

utilizado para a prosperidade e para atrair as coisas que você deseja. A tinta mágica 

para pedidos de prosperidade pode ser feita em uma quinta-feira, usando tinta 

vegetal ou tinta azul de artista. Adicione à tinta quatro feijões tonka, inteiros ou 
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amassados, uma pitada de canela e uma lasca de lápis-lazúli. Utilize essa tinta para 

escrever seus feitiços de dinheiro.  

Feno-grego  

As sementes aromáticas do feno-grego, assim como as sementes de outras ervas da 

prosperidade, atraem dinheiro. Elas são boas, em particular, quando usadas no 

feitiço do pote de dinheiro, e você pode acrescentar mais sementes ao pote todos os 

dias para aumentar sua riqueza.  

Fumária  

Vista principalmente como uma erva funerária, usada nos rituais dos mortos ou 

para comungar com seus espíritos; também possui alguma relação com a magia do 

dinheiro. A fumária mostra a ligação entre as riquezas ocultas e os senhores dos 

mortos e das profundezas.  

Funcho  

Uma erva poderosa, com muitos fins, utilizada de diversas maneiras. Um de seus 

usos mais interessantes na magia do dinheiro e dos negócios vem do fato de as 

sementes de funcho serem conhecidas pela habilidade de seduzir os outros, 

persuadindo-os a partilhar do seu ponto de vista. Não é o mesmo que forçá-los ou 

fazê-los acreditar em coisas que não são verdadeiras; o funcho concede-lhe uma 

língua "doce" e convincente. Políticos, advogados e professores deveriam carregar 

algumas sementes de funcho consigo para prender a atenção alheia e tornar sua 

visão clara. Também é usado para proteção, sucesso, saúde e para desfazer magias. 

Possui o beneficio adicional de ser a erva do fogo, concedendo vitalidade, energia e 

criatividade.  

Galanga  

A raiz de galanga, também conhecida como raiz do joãozinho no Hoodoo, é 

utilizada na magia do tribunal. A raiz, relacionada ao gengibre, é mastigada e seu 

suco engolido no tribunal; o excesso deverá ser cuspido, de forma discreta, no chão 

do tribunal. Com esse ritual, acredita-se que o juiz intercederá a seu favor. Alguns se 

referem a ela, de maneira errada, como a raiz do joão baixo, uma espécie diferente, 

conforme diz a maioria dos praticantes de Hoodoo. A galanga também é usada no 
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poderoso óleo cerimonial, que edifica o espírito, conhecido como Óleo de 

Abramelin, assim como a canela.  

Gengibre  

A raiz de gengibre é uma erva quente e poderosa. Como muitas especiarias regidas 

pelo Sol e por Júpiter, o gengibre é um sinal de riqueza, mas possui algumas 

propriedades particulares. Ele é uma das ervas mais poderosas para guardar o fogo 

do desejo e ajudá-lo a adquirir a energia necessária para sair e conseguir o que quer, 

criando, assim, o sucesso que almeja. Ele também protege, pois seu fogo interior 

repele as forças indesejáveis que tentam impedir seu sucesso.  

Girassol  

Por natureza, ele é regido pelo Sol e utilizado na magia da prosperidade, sucesso, 

inspiração e saúde. As sementes são mais usadas, mas as pétalas e as folhas também 

carregam força mágica. Girassóis plantados por você são os mais adequados para a 

magia. O próprio ato de plantar uma semente de girassol já é um feitiço, pois sua 

fortuna cresce com a planta. Assim como precisamos de um lugar estável para 

desenvolver nossa prosperidade natural em relação à terra, o girassol precisa de um 

bom lugar para crescer, e ele não gosta de ser arrancado e transplantado. Se quiser 

que os girassóis produzam sementes, escolha um bom lugar e regue-os com 

frequência.  

Groselha  

As groselhas vermelhas e pretas são regidas por Júpiter e são utilizadas em uma 

variedade de receitas para o sucesso. Podem ser usadas na fabricação de vinho ou 

cozidas em pães e bolos. 

Jasmim  

Uma planta feminina e lunar, o jasmim tem o poder de erguer a energia de qualquer 

coisa que se junte a ele. O jasmim eleva a vibração de qualquer mistura de dinheiro, 

possibilitando que você faça o que quiser para ganhá-lo. Ele atrai as forças da Lua e 

pode ser mais útil na magia da prosperidade quando ela está crescente.  

Junípero  
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Madeira sagrada que deve ser queimada para limpar o espaço e convidar as 

bênçãos. As bagas são usadas como remédio, e tanto elas como as agulhas têm uso 

na magia do dinheiro, para invocar a sorte em sua vida. O junípero também afasta 

ladrões, permitindo que você guarde suas riquezas.  

Laranja  

Essa fruta cítrica é utilizada por causa de sua ligação com o Sol. Ela requer um Sol 

forte para absorver sua força de forma mágica e expressá-la na fruta. Na magia, 

pode ser usada a fruta inteira ou seu suco, mas, em geral, a casca seca é utilizada em 

poções, incensos e amuletos; o óleo essencial pode ser usado em perfumes e banhos.  

Lavanda  

Uma erva que produz paz e tranquilidade. Ela ajuda a limpar a mente. Na magia da 

prosperidade, a lavanda está ligada a Júpiter por meio de suas flores púrpuras, e sua 

fragrância forte, porém serena, atrai o domínio de Mercúrio. Ela ajuda a manter a 

mente tranquila para tomar as decisões apropriadas em relação aos negócios e ao 

dinheiro.  

Lilás  

Os lilases possuem um perfume forte que nos seduz e chama nossa atenção. A cor 

do lilás, um tom de púrpura, concede a Júpiter o direito natural de soberania, e seu 

aroma abrangente ajuda a expandir nossos recursos e atrai, de maneira suave, a 

atenção daqueles que necessitamos. Como essência floral, o lilás nos ajuda a nos 

manter fiéis à nossa verdade pessoal, encaminhando-nos ao nosso darma, nosso 

propósito em todas as áreas da vida. 

Louro  

Em geral, o louro é tido como uma erva oracular e indutora de transe, mas também é 

conhecido pela "coroa" de louros. Por isso, ele pode ser usado em rituais em que a 

pessoa assume uma aura de sucesso ou realeza para inspirar e assumir o comando.  

Lovage  

Muitas pessoas acham que lovage é a erva do romance em decorrência de sua 

aproximação com a palavra love, em inglês. Um de seus maiores poderes é atrair o 

sucesso a todos os assuntos legais e conquistar a vitória em casos de tribunal. Ela se 
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mistura muito bem com franquincenso e pinho, criando um incenso de aroma 

acentuado e fortalecendo talismãs criados para conseguir a vitória nos tribunais.  

Malva-Rosa  

Suas sementes e flores são usadas para conseguir prosperidade e sucesso material. 

Elas atraem as bênçãos das fadas.  

Manjericão  

Uma erva com grandes poderes purificantes — em algumas tradições, ela é 

queimada para expulsar espíritos indesejáveis que fogem em virtude de sua 

natureza impetuosa. No entanto, o manjericão é apreciado pela maioria das pessoas. 

A característica de fogo do manjericão também é utilizada para provocar paixões, 

por isso ele é usado nas magias do amor e do desejo. Sua energia e potência podem 

ser direcionadas para a realização bem-sucedida de um trabalho e para a obtenção 

de dinheiro. Alguns praticantes de magia dizem que as folhas de manjericão, 

utilizadas em poções e banhos, lembram o verde das notas de dólar, o que associa 

ainda mais essa erva ao dinheiro.  

Mirtilo  

Um ingrediente muito comum em escudos psíquicos e poções protetoras, também 

pode ser usado na magia da prosperidade, pois o azul é a cor de Júpiter na magia 

cerimonial e os cachos de mirtilo doce indicam abundância. A fruta ou as folhas 

podem ser utilizadas na magia. 

Musgo de carvalho  

Como a maioria dos musgos, o musgo de carvalho está associado ao elemento terra 

e ao Submundo. Ele pode ser usado em qualquer magia do Submundo, inclusive em 

trabalhos com os senhores e senhoras dos mortos, com o propósito de obter as 

riquezas do Submundo. Funciona bem com patchuli como base para incenso.  

Noz-moscada  

Mais uma erva clássica e fácil de encontrar utilizada na magia da prosperidade. 

Como a canela e a mostarda, ela também deve ser borrifada na carteira ou nos 

sapatos para atrair a sorte. Um amuleto de jogo utilizado no velho mundo, bastante 

poderoso, é feito com a noz-moscada inteira. Para produzir a conhecida noz-
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moscada do jogador, basta fazer um buraco através da noz-moscada, sem parti-la. 

Dentro desse buraco, coloque mercúrio verdadeiro. Ele é uma substância tóxica e 

muitos mágicos, bruxas e pessoas que trabalham com raízes dispensaram o seu uso. 

Pedaços de metal prateado ou limalhas de prata podem ser usados como substituto, 

já que imitam a cor do mercúrio, o mais importante aqui. Limalhas de prata de uma 

moeda de dez centavos é o mais indicado. Depois, o buraco deve ser fechado com 

cera vermelha. Tenha a noz-moscada do jogador consigo quando for jogar e verá sua 

sorte melhorar.  

Patchuli  

O aroma de terra do patchuli pode ser utilizado na magia do dinheiro, amor e 

proteção. Regido por Saturno, o patchuli possibilita que nossos desejos e sonhos 

sejam transformados em realidade. Ele também nos ajuda a fazer a conexão com os 

deuses e deusas da terra, e com as divindades do Submundo.  

Pimenta-da-Jamaica  

O sabor dessa pimenta é uma combinação de canela, cravo e noz-moscada, por isso é 

conhecida, em inglês, como all spices. É mais um rico sabor que pode ser usado para 

seduzir riquezas. Combina bem com todas as especiarias anteriores em chás, 

comida, incenso e amuletos.  

Pinheiro  

Mais uma árvore regida por Júpiter. O espírito do pinheiro tem uma grande 

disposição em relação à humanidade. As agulhas, casca, cones de semente e resinas 

podem ser utilizados em magia. Todos eles invocam prosperidade e clareza. O 

remédio espiritual do pinheiro auxilia em problemas de liderança.  

Planta do dinheiro  

Também conhecida como erva da fortuna, árvore do dinheiro ou lunaria. Suas flores 

fúcsia-púrpura criam uma vagem que envolve as sementes e parecem moedas 

prateadas que crescem na planta. Essas vagens são usadas para atrair dinheiro e 

decorar um lar próspero; têm efeito curativo quando usadas como um remédio de 

essência floral.  
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Raiz da doca amarela  

Mais uma erva jupiteriana utilizada com diversos propósitos curativos e mágicos. 

As sementes, em particular, são usadas na magia da prosperidade, pois dizem que 

se assemelham a pequenas moedas. A magia está na capacidade de abundância da 

planta, que produz muitas sementes que podem ajudar a proliferar e multiplicar 

fundos que você já possui. As sementes e a raiz podem ser colhidas na primavera.  

Raiz de cascalho  

Utilizada em bolsas de amuleto e incenso para remover obstáculos que seguram seu 

propósito e desejos. Também conhecida como erva de cascalho, rainha da pradaria e 

erva de John Pye, ela se desenvol-ve em lugares com barro e cascalho. Diz-se que 

atrai as pedras à sua volta e se agarra a elas enquanto cresce. Na medicina, é usada 

para tratar pedras nos rins e infecções urinárias. Da mesma forma que remove 

bloqueios físicos nos rins, ela pode acabar com outros bloqueios por meio de magia, 

em especial aqueles que nos deixam enfurecidos ou estão relacionados com o trato 

urinário e nos causam uma sensação de "saco cheio". Caso sinta que algo ou alguém 

o bloqueia de maneira ativa, a raiz de cascalho é um excelente aliado na quebra e 

remoção de tais bloqueios ou então fornece um caminho alternativo.  

Raiz de jalapa  

Uma raiz glória da manhã, também conhecida como Ipomoea jalapa, utilizada em 

todas as formas de magia para o sucesso, vitória, brincadeiras, proteção, controle 

sobre si mesmo e os outros, contratos, criação de fronteiras, sexo, amor e, em geral, o 

fortalecimento dos atributos "masculinos". A raiz é carregada como um talismã, 

usada em amuletos, untada com óleos e embrulhada em notas de dinheiro ou outras 

substâncias capazes de atrair suas propriedades. Cuidado com algumas misturas 

comerciais feitas com o óleo dessa raiz, pois muitas são falsas e não contém raiz de 

jalapa. Os praticantes da tradição Hoodoo que preparam o óleo autêntico deixam, 

em geral, um pedaço da raiz no óleo.  

Salsaparrilha  

Regida por Júpiter. A raiz em pó pode ser usada em qualquer incenso, chá, amuleto 

e poção de magia jupiteriana. Também é utilizada como uma erva que intensifica, 

dando mais força à magia do amor.  
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Salva  

Pode ser tanto a variedade de jardim utilizada na culinária ou as várias formas de 

sálvia ou salva branca utilizadas nas cerimônias indígenas norte-americanas, 

popularizadas pelos grupos e lojas metafísicas modernas. Ambas podem ser usadas 

na magia do dinheiro. A salva de jardim é uma grande restauradora do corpo e da 

mente, e pode ser usada depois de crises de exaustão ou de alguma doença para 

ajudá-lo a trazer o foco de volta ao seu trabalho e propósito de vida. Acrescente uma 

colher de chá de salva de jardim em uma xícara de água quente e deixe por uma 

noite. Beba esse líquido todas as manhãs por um período de um a três meses. É 

bastante poderoso durante o outono e a primavera como preparação do corpo para a 

mudança de estação. Quem estiver se recuperando de alguma crise séria pode tomar 

de uma a três xícaras por dia e, para esse uso, a salva combina bem com pétalas de 

rosas, flores de jasmim e lavanda. Misture três partes de salva com uma parte de 

rosas, jasmim ou lavanda e, mais uma vez, use a proporção de uma colher de chá de 

erva seca para uma xícara de chá. Deve-se evitar café. Tanto a salva de jardim como 

a sálvia podem ser usadas em poções e incenso para afastar energias indesejáveis e 

convidar as bênçãos e a sorte. Artemísia e salva branca da Califórnia funcionam 

muito bem quando queimadas com cedro ou erva-doce, pois invocam influências 

benéficas e a "doçura" da vida.  

Sândalo  

Sua função principal é limpar e iluminar a mente. Ele é excelente na meditação e, na 

magia do dinheiro, ajuda a analisar com clareza o problema em questão e 

proporciona uma sensação de distanciamento para tomar uma decisão baseada em 

informações. O sândalo é uma ótima base para incensos da prosperidade e combina 

bem com outras resinas, madeiras e especiarias.  

Semente de mostarda  

Pequenas, porém abundantes, são um ingrediente perfeito para a magia do dinheiro. 

O poder da semente de mostarda é citado por Jesus em uma parábola em que faz a 

comparação entre a fé e o tamanho de uma semente de mostarda, dizendo que, 

mesmo com um tamanho de fé tão reduzido, você ainda pode mover montanhas. 

Coisas pequenas podem ter um grande poder. A tradição diz que as sementes de 

mostarda podem ser transportadas de forma quase invisível em uma carteira, bolsa 
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ou sapato com a intenção de atrair dinheiro. Em geral, o dinheiro surge em lotes de 

pequenas quantias, em vez de uma grande quantidade de uma só vez.  

Sumagre  

Em geral, considerada uma erva saturnina, comandada pelos severos poderes das 

divindades de Saturno. Pode ser usada em litígios, em particular para conseguir o 

veredito que você deseja ou, pelo menos, para diminuir a força da pena, caso a 

resolução seja desfavorável. Também é utilizado em poções de paz para terminar 

um conflito com alguém por meio de um julgamento final e verdadeiro.  

Trevo vermelho  

Uma erva versátil, com muitas propriedades medicinais e mágicas. Como remédio, é 

usado como um "purificador do sangue", e a conhecida bruxa Sybil Leek sugeriu 

que as bruxas deveriam bebê-lo, quando possível. Na magia do dinheiro, as flores 

ou folhas podem ser usadas em amuletos para sorte e para multiplicar os recursos 

que você já possui.  

Vetiver  

O óleo e a raiz de vetiver possuem um forte cheiro de terra, utiliza-do para atrair 

riqueza material. Ele é associado a Hermes/Mercúrio, sendo o patrono do comércio, 

dos negócios e também dos ladrões, por isso pode ser usado para repeli-los. 

Também é utilizado na magia da prosperidade, para apaziguar a mente e trazê-lo a 

terra. Também pode ser utilizado na magia do amor. 

Violeta  

A magia natural da violeta tem o objetivo de encorajar, auxiliando as pessoas que 

são hipersensíveis. Por causa da cor de suas flores. As violetas, inclusive a africana, 

estão associadas a Júpiter e à sua magia do dinheiro.  

Violeta africana  

Uma planta doméstica bastante comum, em geral associada ao desenvolvimento 

espiritual, porque sua natureza temperamental exige atenção e equilíbrio constantes 

para que ela se desenvolva. A cor de suas flores. Violeta-púrpura sugere uma 

ligação com Júpiter e com as forças da expansão e da abundância. A violeta africana 

é uma das muitas plantas regidas tanto por Júpiter como por Vênus. 
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