
RITUAL DE PODER DE AZAZEL 
 

Comece por vibrar: ᚠ - Fehu x10, ᛚ - Lagur x10, ᛒ - Berkano x10 

 

Belo Azazel, Renomado Apolo, Bendito e Glorificado seja teu Nome. 

Tu és Harmonia, Verdadeiramente Existente 

És mais brilhante que o Sol, teus raios são os assentos da sabedoria 

Até o Sol dirá quando o vir: Eis que o Senhor Apolo está chegando! 

 

[Foque no sigilo, veja a luz, e deseje-o que seja assim] 

 
 

  



Eu te chamo pelo teu nome: A, ZA, AZAZIL, ZAZIL , ON, APOLLON, ZAZIL, 

AZAZIL, ZA, A! 

 

Então vibra: ᚨ - Ansuz x10, ϟ - Sowilo x10, ᛉ - Algiz x10 

 

Hoje suspendemos todas as maldições e ataques contra o teu Santo Nome, 

Nós removemos todos os pecados que foram falsamente enviados a ti. 

 

Purificado és tu Apolo Azazel, divino pastor dos Bodes 

Teu nome está separado de noções corrompidas, mentiras e calúnias, 

Agora e Permanentemente! 

 

[Foque no sigilo, veja a luz, e deseje-o que seja assim] 

 
 

  



Então vibra: ᛟ - Odhal x10, ᛗ - Mannaz x10, ᛇ - Eihwaz x10 

 

Na Suméria eles te chamam Udu, 

Na Hélade, eles falaram contigo com grandes hinos, amável Apolo, 

Na Babilónia, o Sol tremeu ao ouvir teu Nome, Shammash 

No Egipto, tu és o Sol Oculto de Re 

Agora és Azazel, 

Teu Nome é inteiro, dividido e indiviso! 

 

[Foque no sigilo, veja a luz, e deseje-o que seja assim] 

 
 

  



Então vibra: < - Kenaz x10, ϟ - Sowilo x10, ᚹ - Wunjo x10 

 

Tu tocas o Divino Hino e Harpa, 

Eterna é a alegria de teus seguidores, 

Quando tu chegas, todas as dores e perigos vão embora 

Tu quebras as correntes da ignorância em teus seguidores! 

 

Bendito seja o teu nome, Apolo Azazel! 

 

[Foque no sigilo, veja a luz, e deseje-o que seja assim] 

 
 

  



Então vibra: ᛏ - Tiwaz x10, ϟ - Sowilo x10, þ - Thurisaz x10 

 

Todas as maldições que foram enviadas contra ti são suspensas, devolvidas 

com força total aos teus inimigos 

Todos aqueles que te atacaram e te caluniaram têm seus pecados 

devolvidos a eles, 

Todos os que confessaram os próprios pecados em Teu Santo Bode estão 

cobertos em seus próprios pecados eternamente. 

 

Todo o ódio enviado contra o teu nome e teus Bodes divinos, saiu pela 

culatra para os judeus e aqueles que ao lado deles caluniaram a ti e o teu 

Santo Nome APOLO, AZAZEL. 

 

[Foque no sigilo, veja a luz, e deseje-o que seja assim] 

 
  



Então vibra: ᛉ - Algiz x10, ϟ - Sowilo x10, ᛒ - Berkano x10 

 

Azazel, tu fostes devolvido à tua estatura e à tua luz, 

Podemos ver o Sol oculto, o mais brilhante, 

Aqueles que te amaldiçoam são amaldiçoados dez vezes mais, 

Aqueles que te abençoam são abençoados dez vezes mais, 

Infinitamente poderoso é o Shenu ao teu redor, Sol de vida eterna! 

 

[Foque no sigilo, veja a luz, e deseje-o que seja assim] 

 
 

 

---Vibra x10 vezes: A-PO-LON [AAAAAA-PO-LOOOOOOON] 

enquanto foca no Sigilo, vendo-o brilhar cada vez mais com luz 

de ouro branco. 
 

 

 



Então afirma 3 vezes: 

 

AUM 

 

TUDO ISSO É O QUE TU ÉS, SENHOR AZAZEL! 

 

TU PERMANECES INVENCÍVEL CONTRA TODAS AS MENTIRAS, AZAZEL 

APOLO! 

 

A VERDADE SOBRE TI É VISTA PERMANENTEMENTE POR TODOS! 

 

AUM 

 

Então, encerra o Ritual dizendo UMA VEZ: 

 

“VIVA SATANÁS, VIVA BAALZEBUL, VIVA ASTARTE – O PODER DE SATANÁS É 

SUPREMO E É SENTIDO POR TODOS!” 
 

 


