
  

 

 הסודות הכמוסים להחזרת אהבה

ראשית , אני רוצה להודות לך באופן אישי על האמון שהבעת בי ובחרת בי לעזור לך . אני מודה על 

בו יעזור לך רבות במערכת היחסים אתה משתמש  שעכשיו ההזדמנות ואני סמוך ובטוח שהכלי 

 שנתקעה ואולי גם במערכת יחסים הבאה .

, כל על הנשים אשר קוראות אותו ברגע זההעלון כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות אז שיסלחו 

העצות והסגולות נוסו על ידי באופן אישי ועל מספר רב של אנשים , קח בחשבון שבמידה וישנו כישוף 

או קשירה או צד שלישי שנכנס למערכת היחסים זה יהיה יותר קשה אך בהחלט אפשרי . במידה 

כנס לאתר יאו לה 500-7765666ליי בטלפון ואתה צריך עזרה או יעוץ אתה תמיד מוזמן לפנות א
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 טעויות קריטיות שגברים עושים עם נשים : 6

 צץ רתה זה אני... אתה ממשיך להתקא לאחר פרידה או ליתר דיוק שהיא אמרה לך זה לא

שאם ישנו סיכוי  -אליה דעולשלוח הודעות , עושה לה לייקים בפייסבוק , וממשיך להתקשר 

. כאשר הצד השני מבקש להתנתק ולסיים את הקשר אתה הורס אותו במו ידיך לגמרי 

 הסיכום זה מה שהוחלט לך אחורה ואל תיצור שום קשר. שיחתולאחר 

  אל תתחיל להיות בקשר עם החברות שלה ותתחיל להתעניין בשלומם הן לעולם יהיו נאמנות

, כל "ליכלוך" קטן בסופו של דבר יעבור אליה כך שגם החברות  אל החברה שלה ולא לך

 והמשפחה שלה הם מחוץ לתחום .

 שארו "ידידים" דהיינו לשמור אותך על אש קטנה , תציע לה שתכין לך יבמידה והיא רוצה שת

קפה על אש קטנה... ותסביר לה שאת שלב המשחקים סיימת . אני רוצה ומוכן ללכת אתך 

עד הסוף ואם את צריכה אחרי כל מה שהספקת להכיר ביננו "זמן" אני לא מחפש ידידות 

שם מלא חברות . לחתוך נקודה . שתבין שאי אפשר לשחק אבא שלי חבר אגד ויש לי מ

 אתך.

  ישנו כלל קבלי מאד חשוב ופשוט שהרבה לא יודעים או שוכחים אותו... גבר אמור להיות

, מתי  שה יש צד זכרייובכל א נקבי. אך בכל גבר יש גם צד  שהישאר איגבר ואשה חייבת לה

שה הופך להיות דומיננטי יותר )זה מתבטא שאתה הופך להיות ישל האהזכרי  שהצד

סמרטוט ולא יכול להתמודד מולה( זה אומר שאבדת את הגבריות שלך , זה לא אומר שרתה 

צריך להפסיק להתגלח או לתת לה מכות חלילה וחס אלא שאתה צריך לקחת את ההובלה 

בר . אשה מחפשת תמיד מישהו להיות גבקיצור  –של הקשר לידיים ולהיות אסרטיבי יותר 

ל )בגבול הטעם הטוב ושען עליו ולסמוך עליו בעת צרה ושיחליט עבורה הכישהיא יכולה לה

 אם אבדת את זה הקשר שלכם במהרה יגיע לאבדון.כמובן ולא בבחירת העיצוב לבית וכ"ו( 

 תה סימטריות זהו כלל חשוב במיוחד , במידה והקשר שלכם אינו סימטרי מה שאומר שא

נותן ועושה כל הזמן הרבה יותר מהצד השני , דע כי אתה עושה טעות איומה , דבר ראשון 
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אתה יוצר מציאות ומרגיל את הצד השני שאתה הצד הנשלט והנמוך הדבר השני תוך זמן 

קצר הצד שני יאבד עניין ותהפוך בין רגע לעוד אחד שהוא מקסים ומדהים אבל אני לא 

 מצליחה להתאהב בו... 

  לעולם אבל לעולם אל תבכה לי בת זוגתך אחרי שהיא אומרת לך שזה נגמר , וזה לא בגלל

שאני נגד הבעת רגשות אלא מהסיבה שרוב בני האדם אינם מעונינים לפגוע בצד השני , 

ני רע ומצד שבזמן שאתה מתפרק מול העיניים שלה היא מרגישה מצד אחד נאהבת נורא 

עם עצמה וזה יגרום לה בעתיד גם אם היא מאד תרצה אותך לא להתחייב אליך מהסיבה 

הב אותה והיא לא תרצה לפגוע בך או להשלות אותך . הכוונה שהיא יודעת שאתה מאד או

 בכי היא לא רק בכי עם דמעות אלא לספר כמה זה קשה לך ולבכות על מר גורלך.

  לעולם... אבל לעולם... אל תאמר לה שאתה רוצה לחזור ולהיות בן הזוג שלה , גם אם

וט "תזרום" ותהנה מהמצב אל התחלתם תהליך של חזרה כביכול והדברים אינם ברורים פש

 תנסה להגדיר את הקשר מחדש , תן לצד השני לעשות את זה .

 העצות כמובן מיועדות לשני המינים ונכתבו בלשון זכר רק מתוך נוחות של המחבר.

 

 איך להחזיר אהבה באמצעות קבלה מעשית:

ני זוג אשר אינם נשואים , *** כל הסגולות כולן מותרות על פי ההלכה היהודית אך ורק בין ב

 שה או גבר נשוי עובר על ההלכה ומסתכן בנפשו.יכל מי שיבצע את הפעולות הנ"ל על א

*** ישנם מקרים בהם האדם שמבצע את הפעולה חייב להיות בקדושה וטהרה דהיינו מקווה 

 וצום , אם אשה רוצה לבצע מומלץ שתבקש מגבר שיעשה זאת עבורה.

 

 סגולות בשתייה:

 אחת הסגולות החזקות ביותר לגרימת רגש של אהבה היא קמע בשתייה , ישנם הרבה

סוגים של קמיעות לשתיה , החזקות מבינהם זה כתיבה על צלחת בדיו של ספר תורה או 

כתיבה בזעפרן על דף נייר שלאחר מכן מוחקים את הכתוב בשתייה. , במידה וידכם אינם 

 משגת להלן מספר סגולות:

פעמים  3ום ממשקה בת הזוג וערבב את המשקה בפיך והחזר לכוס , בצע זאת לג .1

 ותן לה לשתות.

 טיפות דם מזרת אצבע שמאל. 3הכנס למשקה שלה  .2

 טיפות מהשתן שלך וערבב אותן בשתייה. 61הכנס לתוך המשקה  .3

 הכנס אל תוך כוס יין זיעה מהחזה שלך )עובד נהדר אצל נשים( , הדלק את צנור .4

החימום שבאמבטיה ותתחיל להזיע כמו בסאוונה , ואת הזיעה הזאת הכנס לכוס יין, 

הסגולה במקור היא זיעה של נשים אך גם אצל גברים שמבצעים את הפעולה זה 

 עובד.

 סגולות בחולצה:

סגולה זו היא בין החזקות ביותר שקיימות לפני מעבר לכתיבה של שמות קודש , אני באופן  .1

להלן מה שאתם צריכים  אישי משתמש בה המון פעמים וברב המקרים היא פשוט עובדת.... 

  :לביצוע הפעולה

הולכים לחנות סידקית ולפני שקונים את  -מחט דקה דקה שנרכשה במיוחד לשם הפעולה  

ת לקנות מחט חדשה \המחט בכסף אומרים על פתח החנות את המשפט הבא: הרי אני הולך

ת בן פלונית . וקונים את המחט הדקה \על מנת לבצע סגולה של החזרת אהבה לפלוני

 .ביותר

 1ם עכביש חי אם לא מוצאים בבית עכביש מספיק גדול קונים ביד עכביש.... כן כן צריכי

  .עכביש מדגם טרנטולה



  

חולצה של האוביקט עליו אנחנו רוצים לבצע את הפעולה אשר לא עברה כביסה )כמה שיותר 

, במידה ואין חולצה אל תנסו עם  טוב יותר( וחולצה שלנו אשר גם לא עברה כביסה  זיעה 

  .סתם בזבוז זמן וצער בעלי חיים זה לא יעבודתחתונים או מכנס 

רק גבר יכול לבצע את הפעולה , עליו להיות בקדושה וטהרה דהיינו בתענית משעת 

ערבית יום קודם , לטבול בבוקר לפני תפילת שחרית במקווה וכן מומלץ לבצע את 

הפעולה את הטלית והתפילין עליו . לפני התחלת הפעולה יש לאמר : רבונו של 

עולם אנא ממך אל רחום וחנון הצלח ידיי בפעולה זו שאבצע להכניס אהבתי בלב... 

)פב"פ( ומבקש אני ממך מחילה על שאני נאלץ לגרום לסבל לבריאה אשר יצרת. יש 

החולצות להפוך אותם לצד שהיה צמוד לגוף באיזור של הלב להניח  1לקחת את 

כך שיהפוך למעין "גבינה את העכביש להניח את החולצה השנייה מעל העכביש 

לקחת את המחט שימו לב זהו שלב מאד עדין  -חולצות  1צהובה" בתוך סנדוויץ של 

העכביש חייב להיות בחיים בשלב הזה להזהר לא למעוך אותו עם החולצות , לנעוץ 

החולצה השנייה ובזמן  -גב העכביש  -את המחט בין החולצה הראשונה באזור הלב 

הירות ובחדות( יש לאמר את התפילה הבאה: כשם שעכביש הנעיצה )עשו זאת במ

זה סובל כך ישרף לב פב"פ על אהבתי אני פב"פ עד שלא יאכל ולא ישתה ולא ישן 

ולא ינום עד שיבוא ויעשה רצוני . המטרה שהעכביש ישאר כמה שיותר זמן בחיים 

מו לב שלא ויסבול... לכן יש לקחת את החולצות בעדינות ולהניח בארון הבגדים . שי

 )הרגתם ישר את העכביש )לכן חשוב שתהיה מחט כמה שיותר דקה

סגולה זאת דורשת קדושה , לכן חובה לטבול במקווה לפני ביצוע הפעולה , מומלץ לטבול  .2

הפעולה ביום ב לאחר צאת הכוכבים , יש לאחוז בבגד של בת הזוג  מוקדם בבוקר ולבצע את

שתתנו בלב  יכם גואך )גו איך( קניך )קהניק(ולאמר משביע אני על –הכי טוב זה חולצה 

 3ת זה פלונית בת פלונית )יפה בת דינה לצורך העניין( שתעשה כל רצוני . יש לאמר א

 פעמים בקול רם ותקיף!

יש לקחת בגד של בת הזוג ולטבול בשמן שומשום ולעשות את הבגד לפתילה , יש להניח  .3

בתוך כלי ולהדליק את הבגד . גם את הסגולה הזו יש לעשות רק בערב ורק לאחר טבילה 

 פעמים: 6במקווה . בזמן שהבגד נשרף יש לאמר 

אהבת )השם שלכם ושם האמא  תבעירו, מלבוש פלבוש תעמלוש משביע אני עליכם 

עד שלא תאכל ולא תשתה שלכם( בלב פלונית בת פלונית )מי שאתם רוצים שתאהב אתכם( 

 ולא תישן ולא תהיה למנוחה לא ביום ולא בלילה עד שתבוא ותעשה רצוני.

 

לאהבה , אך אלו אישי  באופןקמעות וסגולות שאני מכיר  6555ישנם עוד למעלה מ 

 שהיחידות שהם בדוקות ומנוסות שכל אחד יכול לעשות לבד ובעצמו .

 

 ב ה צ ל ח ה !

 

 

 

 


