Ritual de Protecção, Riqueza e Prosperidade.
Pode-se ou começar este ritual com o Ritual Padrão formal, ou instantaneamente recitar a
seguinte oração e proceder para a vibração rúnica e então a afirmação.
O ritual é extremamente simples. O poder dele será cumulativo e se manifestará com o
tempo, pois o repetiremos em datas poderosas.
Isto sendo dito, os passos são simples:
1. Recite a oração em voz alta ou em tua mente.
2. Vibra as runas dadas aqui.
3. Chama teu Demónio guardião ou Satan por pedi-los mentalmente para virem a ti.
4. Recita a afirmação do ritual 10 vezes com poderosa convicção.
5. Encerra o ritual com um grade “VIVA SATAN!”
A oração:
“Na presença do Todo Poderoso e Invencível Satanás, Seus leais Demónios, nossa única e
verdadeira família nos Deuses. Nós humildemente pedimos vossa atenção, pedimos a vossa
assistência, pedimos a vossa orientação, vosso poder e sabedoria, agora e por toda a
eternidade. Ponham suas bênçãos em todos nós, vossos seguidores leais e dedicados, unidos
pelo sangue, banha-nos com vosso poder e louvores!
Nesta noite mais importante, a noite que pertence a Ti, Oh Satanás, nossa lealdade é
experimentada e testada. Nossa lealdade é verdadeira. Nós lutamos contra teus inimigos,
nós insultamos aqueles que blasfemam o teu Nome e os Nomes dos teus Demónios. Nós
anatematizamos suas maldições, invertemos suas bênçãos, pois hoje a longa escuridão decai
para que a tua luz espiritual retorne, assim nossos inimigos caem e teu Reino se ergue!
Senhor Satanás e nossos leais Demónios do Inferno, nesta Maior das Noites, escutem nosso
pedido: assistam-nos no direccionamento desta energia abençoada em nossas pessoas
dedicadas, unidas pelo laço de sangue, e o todo dos membros da Alegria de Satan, de todos
os ranques e níveis de acordo com tua Vontade, Poder e Serviço!”
Após isso, pode-se chamar teu Demónio Guardião para ajudá-lo guiar a energia (se souber
quem ele/ela é ou não souber, não é necessário se estressar sobre isso, só o faça
mentalmente) e proceda com as vibrações rúnicas.

As Runas a serem vibradas:
Vamos vibrar as seguintes runas. A quantidade de vibrações pode ser 10 ou 40, ambos são
igualmente eficazes, pode-se aumentar o número, mas não pode ser menos de 10. As
vibrações podem ser mais curtas e não precisam de uma respiração completa, só vibradas
com intenção de força poderosa. Se uma vez fez 40 vezes, pode aumentar para 60, 80 ou
100.
*Isso é feito em sucessão – faz-se todas as runas primeiro e depois procede para a firmação.
Fehu – 40 ou 10 vezes. FFFFFFFFFFF-EEEEEEEEE-HHHHHHHH-UUUUUUUUUUUU.
Sowilo – 40 ou 10 vezes. SSSSSSSSSS-OOOOOO-VVVVVVVVV-IIIIII-LLLLLLLL-OOOOOO
*Wünjo – 40 ou 10 vezes. VVVVVVVVVVVV-UUU-NNNNNNN-IIIIIIII-OOOOOO
Othal – 40 ou 10 vezes. OOOOO-DH-AAAAAA-LLLLLLLL
Ansuz – SOMENTE 10 vezes. AAAA-NNNN-SSSS-UUUU-ZZZZZZ
*(No ü de Wünjo: Faz o “U” com a boca e vibra “I”)
Quando tiver terminado o total das vibrações, pode focar intensamente na energia, e então
fazer a seguinte afirmação que pode ser repetida 10 vezes.
*Aum – Afirmação – Aum é uma rodada. Devem ser feitas 10.


Vibra AUM (AAA-UUUUUU-MMMM)



“Todos os membros dos Ministérios da Alegria de Satan, Dedicados ao Senhor Satan
pelo sangue, avançando neste Caminho Espiritual, estão agora a crescer em riqueza
material e poder, e estão permanentemente protegidos e prósperos de todas as
maneiras, AGORA, CONTINUAMENTE E PARA SEMPRE!”



Vibra AUM (AAA-UUUUUU-MMMM)

Encerra o ritual com um grande VIVA SATAN!
Fim do ritual.
Aproveite os Rituais e a Temporada de Yule, e lembre-se de sempre de dar um VIVA SATAN!
-Sumo Sacerdote Hooded Cobra

