
Introdução

No Hinduísmo existe muitos Deuses ( Devas ) e Deusas ( Devis ). Apesar de não parecer, o 
principio é monoteísta.
Cada Deus ou Deusa representa um espectro da nossa vida. Ora veja:

SHAKTI

Brahama Saraswati

Vishnu Lakashmi

Shiva Kali

Shakti – Principio poderoso de tudo. O masculino e o feminino

Brahama – Parte masculina de Deus Criador de tudo

Vishnu – Parte de Deus que mantem o universo em harmonia

Shiva – Parte destruídora de Deus que destroi para reconstruír melhor ou dar lugar a 
outra coisa

Saraswati – Parte feminina de Deus que cria e gera, tudo, no seu ventre cósmico.

Lakashmi – Parte feminina de Deus que faz crescer e abundar, tudo, no céu e na terra

Kali – Parte feminina de Deus que destroi para reconstruír

Como pode vêr, é um só Deus em diversas formas.
No Judaísmo e no Cristianísmo existe um só Deus, contudo, com diferentes vertentes:

Deus Criador – Criou o Universo e tudo o que existe
Deus que mantem o Universo em harmonia
Deus destruídor – Dilúvio, Apocalipse, morte e ressureição.
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Mantras

O sânscrito foi a primeira lingua escrita, da terra.
Os antigos Vedas – como homens sábios que foram – estudaram o principio material e 
espiritual  do  homem,  assim  com,  também,  os  seus  corpos  espirituais.  Decifraram o 
Karma e o Dharma. A nossa Astrologia Ocidental teve como “modelo” a Astrologia Hindu.
O Kardecismo tem os principios Hindus – Karma e Dharma.
Com a recitação dos mantras, podiam-se alcançar estados de graça e esféras espirituais, 
onde tudo é permitido ( ou quase tudo ).
A fonética dos mantras, em sânscrito ( e a sua vibração ), quando recitados, permitirão 
que consiga:

● Elevar-se a estados espirituais elevados
● Elevar-se ao seu EU SUPERIOR
● Libertar-se de Bugs e Virus espirituais ( larvas e obcessores )
● Libertar-se de Spywares espirituais ( inveja, mau olhado )
● Libertar-se de Virus espirituais perigosos ( demónios )
● Desobstruír os seus Chakras ( a Energia Espiritual circulará pelo seu corpo – fisico 

e espiritual ) dando-lhe harmonia, saúde e leveza espiritual.
● Elevar-se às riquezas  ( As riquezas não caem do céu, contudo, o seu EU SUPERIOR 

lhe guirá aos locais certos e na hora certa; põe-lhe no seu caminho, as pessoas 
certas, dá-lhe a inspiração de iniciar algo importante, etc )

● Encontrar  a pessoa amada (  o  seu EU SPERIOR –  que tudo sabe –  entrará em 
contacto com o EU SUPERIOR de outra pessoa, que preencherá os seus requisitos )

● E, muito mais...

Como recitar ?

1º Basta usar um Rosário ou um terço Católico. Ao dar 2 voltas, irá perfazer 108 vezes
2º Deverá usar, em frente de si, o Yantra referente à entidade que está a recitar os 
mantras
3º Deverá estar só e num sitio calmo.
4º Desligar telefones
5º Pedir que não o(a) incomodem
6º Não fumar 30 minutos antes ou depois
7º Estar com roupa confortável
8º Concentrar-se naquilo que deseja



Entidades
Quem é Quem ?

Shiva,  o  destruídor  – É  uma  das  divindades  hindu,  mais  cultuada.  Shiva  é  a  parte 
destruídora de Deus. Como Shiva é fácil de agradar, é bastante procurado e cultuado.
Shiva destroi o que está errado e mal para dar lugar ao bem.
Shiva é a parte de Deus mais semelhante aos humanos.
Analogia: Hades, Exu, Plutão

Kali, a negra – Muito temida no ocidente, porém, muio adorada entre os hindus. Ela, 
Kali, age como uma mãe extremamente zelosa, pelas suas crias.
Quando venerada, Kali  dá tudo o que os  seus “filhos” querem. Como ela é a parte 
destruídora de Shakti – e tem muita energia – muitos usam para fazer o mal.
Não  é  que  ela  seja  má,  porém,  devido  à  sua  natureza  poderosa  e  destructiva,  é 
confundida com o mal. Kali é a parte destructiva feminina de Deus.
Analogia: Osiris, Nanã, Hera.

Durga, a guerreira – Provávelmente, a mais adorada das Deusas hindus. Ela é a forma 
mais doce de Kali, contudo, muito poderosa e protectora.
Durga protege, abre caminhos, derrota inimigos e dá força de vontade para lutar pela 
vida.
Analogia: Amazonas, Iansã.

Parvati – Uma das encarnações de Durga. Casada com Shiva e mãe de Ganesha, Parvati é 
cultuada para sedução e esperteza.
Analogia: Isis, Venus, Afrodite, Yemanjá.

Lakashmi – A parte feminina de Deus, que traz a beleza, sucesso e prosperidade. È muito 
cultuada para sorte aos negócios, sucesso e beleza. É a parte bondosa de Shakti.
Analogia: Oxum, Venus, Afrodite.

Kamadeva – É a parte bela e sedutora de Shakti. Foi criada para dar continuídade das 
espécies  (  através  do  sexo  )  e  para  acasalamento.  Kamadeva  é  a  luxuria,  sedução, 
beleza, encanto e sexo.
Analogia: Eros, Cupido, Pomba Gira.

Ganesha,  cabeça  de elefante – Filho  de  Shiva e  Parvati.  Ganesha remove qualquer 
obstáculo ou problema, como uma manada de elefantes. Sendo filho de Shiva, foi-lhe 
concedido  o  poder  de  remover  obstáculo,  problemas  financeiros,  matrimoniais, 
traumáticos, feitiços, etc. Muito adorado pelos hindus, Ganesha é bondoso com todos. 
Possui uma cultura rara e adora os estudos e filosofia.
Analogia: Ogum, Hermes, Mercurio.





Mantras para problemas Kármicos e Astrológicos

Om Namah Shivaya

Entidade: Shiva
Faixa do CD: 1
Problemas: Libertação de problemas Kármicos até 35%
Modo: 125,000 vezes no espaço de 360 dias.  Começar no dia  do seu aniversário  ou,
então, 181 dias depois. Poderá recitar quantas vezes queira, por dia, desde que perfaça
125,000 x em 180 dias

Om Hram Hrim Hrom Tsá Suryayá Namah

Entidade: Surya ( Sol )
Faixa do CD: 2
Problemas:  Falta  de  brilho  social;  Falta  de  vitalidade;  Problemas  de  ascenção
profissional
Modo: Recitar 7,000 vezes em 21 dias, começando num Domingo

Om Shram Shrim Shrom Tsá Chandramasê Namah

Entidade: Chandra ( Lua )
Faixa do CD: 3
Problemas: Falta de popularidade; Psíquismo indesejável; Premonições assustadoras;
Vícios; Ataques espirituais nocturnos.
Modo: Recitar 11,000 vezes em 21 dias, começando numa 2ª feira

Om Kram Krim Krom Tsá Bhowmayá Namah

Entidade: Mangal ( Marte )
Faixa do CD: 4
Problemas: Segundo a Astrologia Hindu, quem tiver Marte na 1ª, 4ª, 7ª, 8ª ou 12ª casa do
horóscopo. Causa problemas matrimoniais, dificuldade em encontrar a pessoa amada,
inúmeras separações e a morte prematura de um dos cônjuges.
Modo: Recitar 10,000 x em 21 dias, começando numa 3ª feira

Om Pram Prim Prom Tsá Shanayê Namah

ou

Om Pram Prim Prom Tsá Shanayê Swaha 
( maiores de 28 anos )



Entidade: Shani ( Saturno )
Faixa do CD: 5
Problemas: Sendo Saturno o senhor do Karma, num mapa Natal e/ou em Trânsito
negativo, traz limitações, atrasos, depressões, carências financeiras, problemas com
superiores e judiciais.
Modo: 23,000 x em 28 dias, começando num Sábado.

Om Bram Brim Brom Tsá Rahúyê Namah

Entidade: Rahu ( Nódo Lunar Norte )
Faixa do CD: 6
Problemas:  Dificuldades  em atingir  os  objectivos  (  ficando  inacabados  ou,  nem tão
pouco, começados ). Medo do desconhecido. Não ousa em ir à luta pelo o que deseja.
Modo: 18,000 x em 28 dias, começando num Sábado ou dia da semana em que nasceu.

Om Pram Prim Prom Tsá Ketuvê Namah

Entidade: Ketu ( Nódo Lunar Sul )
Faixa do CD: 7
Problemas: Todos nós, sere humanos, temos uma grande tendencia em repetir os erros
de outras vidas ( karma ) e, sempre, temendo em seguir em frente, em direção ao nosso
destino ( Dharma ). Isso trará dissabores e a sensação de “Dejavu”. Errar, errar e errar
em diversas circunstâncias, porém, sempre no mesmo. Bater na mesma tecla, inúmeras
vezes. Na casa Astrológica onde Ketu estiver, esse será a parte que teremos mais
tendencia em repetir.
Modo: 17,000 x em 28 dias, começando num Sábado.



Mantras para Proteção e Inimigos

Om Hring BáglaMuki
Sarvadustanam

Vakam Padam Stambaia
Djivam Kilai Kilai
Budi Binashaya

Hring Om Swaha

Entidade: BáglaMuki
Faixa do CD: 8
Propósito: Pára, todos, os inimigos ocultos de conspirarem contra nós. Serve, também, 
para ganhar causas judiciais e parar o que quiser. Muito forte!
Modo: Recitar 108x , por dia, durante 3, 7 ou 21 dias, seguidos. Deverá de começar, 
sempre, numa 3ª feira

Om Hring BáglaMuki
( nome do inimigo )

Sarvadustanam
Vakam Padam Stambaia

Djivam Kilai Kilai
Budi Binashaya

Hring Om Swaha

Entidade: BáglaMuki
Faixa do CD: 9
Propósito:  Pára  todos  os  inimigos  declarados,  que  conspirarem  contra  nós.  Serve, 
também, para ganhar causas judiciais e parar o que quiser.
Se tiver foto da pessoa, espete um alfinete na cabeça e na boca da pessoa. Se não tiver, 
então, compre um boneco de cera amarela e espete na cabeça, boca, mãos e pés.  Arder 
a vela enquanto recita. Apague com um sopro forte, depois de acabar o mantra. No 
último dia, deixar queimar por completo. Muito forte! ( resultados ao fim de 3 dias )
Modo: Recitar 108x , por dia, durante 3, 7 ou 21 dias, seguidos. Deverá de começar, 
sempre, numa 3ª feira

Om Krim Krim Krim Kalikayá Namah

Entidade: Kali
Faixa do CD: 10
Propósito: Afastar maus espiritos, fantasmas, encostos, maus olhados, inveja, etc
Modo: 21x por dia. Começar numa 3ª feira à meia noite. Se o seu caso fôr muito grave, 
então, recite 108x por dia. Comece numa 3ª feira, à meia noite, até sentir-se livre. Os 
restantes dias, pode fazer a que horas quiser.



Om Hrom Kali MahaKali Kilkilê Pât ( nome do inimigo ) Swaha

Entidade: Kali
Faixa do CD: 11
Propósito: Atacar um inimigo ( não prejudique ninguém, a não ser que precise defender-
se! A Lei do Karma é igual para todos e, também, muito pesada para alguns.
Modo: 21x por dia. Começar numa 3ª feira, à meia noite, com uma vela preta acesa.
Se tiver foto da pessoa, espete um alfinete na cabeça e na boca da pessoa. Se não tiver, 
então, compre um boneco de cera preta e espete na cabeça, boca, mãos e pés.  Arder a 
vela enquanto recita. Apague com um sopro forte, depois de acabar o mantra. No último 
dia, deixar queimar por completo. Muito forte! ( resultados ao fim de 3 dias )
Se o seu caso fôr muito grave, então, recite 108x por dia. Comece numa 3ª feira, à meia 
noite, até sentir-se livre. Os restantes dias, pode fazer a que horas quiser.

Om Hrim Dum Durgayê Namah

Entidade: Durga
Faixa do CD: 12
Propósito: Proteção antes de viajar, contra assaltantes, acidentes, vexames, etc
Modo: 108 vezes, sempre que sentir-se ameaçado(a) ou fôr viajar.

Om Am Hrim Klim Tchamundayê Vitchê ( nome ) 
Pât Utchatanam Kuru Kuru Swaha

Entidade: Durga
Faixa do CD: 13
Propósito: Afastar e imobilizar os inimigos. Niguém acreditará nos inimigos, deixando-os 
sem amigos e “trancados”. Super forte!
Modo: 108 x por dia, durante 21 dias. Acender duas velas vermelhas – uma para a Durga 
e outra simbolizando o inimigo. Quando acabar o mantra, espézinhar a vela que 
representa o inimigo.
Acenda uma vela, diferente, todos os dias.

Atenção! Durga protege, apenas, os oprimidos e humilhados injustamente, sem solução. 
Não faça mal a ninguém, injustamente, usando a Deusa Durga, pois, o mal recairá sobre 
si!

  



Amor & Sexo

Om Hrim Mohini Swaha

Entidade: Parvati
Faixa do CD: 14
Propósito: Atraír a pessoa amada; tornar-se sexy ao olhos de todos; despertar o desejo
na pessoa amada e ser bem sucedido(a) socialmente.
Modo: 

Primeiro:

1º Tem de passar uma vela vermelha, grande, sobre o seu corpo nú ( só no primeiro dia )
2º Começar 10 dias antes da lua cheia
3º  Recitar,  com a  vela  acesa,  o  mantra  por  1,000  vezes,  diariamente,  até  perfazer
10,000 vezes ( que será no dia de lua cheia )
4º Quando tiver recitado as 10,000 vezes, terá atingido o Sidhí, ou seja, o poder do
Mantra fica dentro de si. Não será necessário fazer as 10,000x, outra vez. Poderá fazer
trabalhos para outra pessoa, também.
A partir daí, o magnetísmo vive dentro de si.

Segundo: Magnetizar

1ª  Estenda os  objectos  que deseja magnetizar,  em frente de si.  Exemplo:  pulseiras,
aneis, perfumes, roupa, maquilhagem, piercings, etc
2º Acenda a sua vela vermelha do poder ( sim, essa vela não poderá ser tocada por mais
ninguém. Da chama dela sairá o poder de Kamadeva.
3º Recite 108x o mantra, sobre cada objecto, fazendo os pedidos no fim.
Apague a vela no fim ( não sopre! ) e guarde, enrolando num tecido vermelho nunca
usado antes.
4º Use os objectos e verá uma grande diferença ( assustadoramente sexy, confesso ) 

Terceiro: Atração e sedução

Use o mantra, 108 vezes, sobre a foto da pessoa ( durante 21 dias ) ou, então, sobre um
objecto da pessoa, ( deverá estar nú(a), enquanto recita o mantra ).
Nota- Se não tiver nada da pessoa, visualize-a ( com os olhos fechados ), em frente à sua
vela.

Quarto: Amarração sexual

1º Use um boneco de cera vermelha, espetando um alfinete nos genitais e no coração,
diariamente, por 28 dias.
2º A sua vela do poder deverá estar acesa, enquanto recita o mantra.
3º Deverá estar nú(a)
4º No 28º dia, deixe o boneco de cera arder, completamente. Guarde a cera com roupa
interior, sua, que esteja suada.
Nota – Aínda que vêja os resultados, antes dos 28 dias ( geralmente acontece no 10º
dia ), nunca deixe de fazer o ritual, até completar 28 dias.



Om Namo Kamakshi Devi
( nome da pessoa amada )

Vasham Kuru Kuru Swaha

Entidade: Kamadeva ( entidade igual a Eros ou Cupido )
Faixa do CD: 15
Propósito: Amarração para viver junto ou casamento.
Modo: Recitar, num só dia, 108 x a sua idade. Exemplo: tem 29 anos, então, 29x108 =
3132, para atingir o Sidhí do Mantra.
Depois, é igual ao anterior. Contudo, este é muito mais poderoso e, só, pode fazer para
si. Não pode fazer para outra pessoa.

Atenção! Só faça esta amarração se estiver completamente decidido(a) a viver com a
pessoa, em questão. Se não amar a pessoa e/ou quiser brincar com ela, garanto-lhe uma
coisa: será desprezado(a) por todos os homens ou mulheres ( independentemente da sua
preferência sexual ) e, muito dificilmente, conseguirá alguém para te relações sexuais!
Faça se, realmente, ama do fundo do seu coração!!!

Dum Dum Dum Dumavaty Swaha

Entidade: Dumavaty
Faixa do CD: 16
Propósito: Afastar terceiros da relação, separações ou “dar uma lição” . Não
aconselhavel a pessoas que sofrem de problemas espirituais!
Modo: 1,000x num cemitério, num só dia. Feito em 3 segundas feiras, ou seja, num total
de 3,000 vezes.

Om Hring Hung Hung Hung Namah Shivaya

Entidade: Shiva
Faixa do CD: 17
Propósito: Encontrar a pessoa amada; acabar com a solidão; abrir os caminhos amorosos
que estejam trancados, por magia negra, ou depois de um periodo complicado com a
pessoa amada.
Modo: 108x diariamente, durante 40 dias. Não faltar nenhum dia. Se isso acontecer, terá
de começar, tudo, novamente ( 3 semanas mais tarde ).



Sorte & Dinheiro

Om Gam Ganapatiey Namah

Entidade: Ganesha
Faixa do CD: 18
Propósito: Libertar de traumas antigos; Abertura de caminhos, estudos e sucesso 
financeiro.
Modo: 108x , diariamente, durante 40 dias consecutivos. Parar durante uma semana. 
Depois, basta recitar 21x por dia

Om Shrim Hrim Klim
VakraTundaYá 

Om Shri Ganeshayá Namah

Entidade: Ganesha
Faixa do CD: 19
Propósito: Libertar de traumas antigos e de outras vidas; Abertura de caminhos, estudos 
e sucesso financeiro. Sorte e sucesso em tudo que empreender.
Modo: 108x , diariamente, durante 40 dias consecutivos. Parar durante uma semana. 
Depois, basta recitar 21x por dia

Om Hring Hring
Hung Hung
Krim Krim

Dakshneia Kalikayá
Kring Kring
Hung Hung
Hring Hring

Swahá

Entidade: Kali
Faixa do CD: 20
Propósito: Dinheiro rápido e tudo o que desejar, tal como: Conseguir namorado rico, 
ganhar clientes, conseguir empréstimos bancários, vencer nos negócios e concursos e, 
muito mais. SUPER FORTE!
Modo: Começar numa 3ª feira à meia noite, com uma vela preta acesa.
Para casos simples, recitar 21x, diariamente, durante 7 dias, pelo menos.
Para grandes propósitos, começar numa 3ª feira,  à meia noita,  com uma vela preta 
acesa. Recitar 108x, diariamente, por 40 dias.
Posteriormente, basta recitar 10x quando e onde bem quiser. Kali, A negra ajudará de 
certeza e rápidamente.



Om Yakshyaya Kuberaya 
Vaishravanaaya Dhanadhanyadi Padayé

Dhana-Dhanya 
Samreeddhing Me 

Dehi Dapaya 
Swaha

Entidade: Kubera
Faixa do CD: 21
Propósitos: RIQUEZAS
Modo: Durante 40 dias – sem falhar nenhum – recitar 108 x de manhã, 108x de tarde 
( acabar os mantras antes do sol se pôr ) e, por último, antes de dormir 108x.

Nota: É muito forte e poderoso, porém, só pode fazer 3x na sua vida – para conseguir os 
resultados desejados. Se não tem a certeza que é a altura certa para fazer, aguarde por 
uma altura mais propícia. Os resultados começam-se a vêr a partir do 27º dia.

O  dinheiro  não  cairá  do  céu,  contudo,  as  pessoas  certas  vão-lhe  ajudar  (  pessoas 
poderosas e influentes ).

Om Shrim Hrim Klim
Maha Lakshmyei Namah

Entidade: Lakashmi
Faixa do CD: 22
Propósitos: Sucesso, abundancia e riqueza e beleza:
Modo: Se desejar belissímos resultados, recite do seguinte modo:

1º Os primeiros 7 dias, deverá recitar 1089x, diariamente
2º Do 8º até ao 27º dia, recite 108x, diariamente
3º Do 28º até ao 40º dias, recitar 21x, diariamente

Nota – Este cíclo de 40 dias, só, poderá ser feito uma vez por ano. Vale a pena!


