
Ritual de Astarte 
1. Este Ritual é baseado na vibração das Runas e em fazer certas afirmações. Elevar tuas energias antes que o Ritual é aconselhável. 

2. O Sigilo que é fornecido é o ponto de foco onde este Ritual está posicionado. É o Sigilo postado aqui. 

3. As Runas feitas aqui podem ser vibradas ao redor do centro do Sigilo, onde está o Anel de Proteção Shenu. Podes imaginar isso 

iluminando-se tanto, como se o Sol tivesse uma camada de luz envolvendo tudo isso. 

4. Vibra essas Runas em uma versão curta [isto é, não extraia a vibração rúnica em uma respiração muito grande, especialmente 

para aqueles que são novos e não podem fazer tantas vibrações]. 

5. Quando afirmares que as maldições etc. estão voltando para quem enviou, imaginar isso pode ajudar. 

 

Notas do Ritual de Astarte: 

 

सत् = SAT, real, verdadeiro, verdadeiro em Sânscrito  

O Símbolo que protege o Sigilo : Anel Shen, linguagem hieroglífica egípcia. O Shen também sobreviveu na tradição chinesa como um 

glifo para Força Espiritual, Força Divina, e Deus. 
 

 

Sigilo para o Ritual: 

 



 

Comece vibrando as Runas e, em seguida, afirme as seguintes frases abaixo delas: 

 

ᚠ - Fehu x10, ᛚ - Lagur x10, ᛒ - Berkano x10, então afirme 

 

Rainha Astarte, Santificado e Bendito é o Teu Nome 

O mundo e suas esferas se abrem à tua vontade 

Tu és a força motriz, 

A união, a separação, o Tudo em Tudo. 

 

Eu te chamo pelo teu nome: 

A, ASTR, NNA, ASTAR, 

ASTARTE, 

ASTAR, NNA, ASTR, A 

 

ᚨ - Ansuz x10, ϟ - Sowilo x10, ᛉ - Algiz x10, então afirme 

 

Esta noite suspendemos todas as maldições proferidas contra teu Nome, 

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

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

Agora e Permanentemente. 

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 

ᛟ - Odhal x10, ᛗ - Mannaz x10, ᛇ - Eihwaz x10, então afirme 

 

Na Suméria, tu eras conhecida por todos, 

Tu eras conhecida no Egipto como Ísis, Toda-Poderosa, Rainha da Magia, 

Na Babilónia, eras amada como Inanna, 

Na Hélade, eras a Santa Mãe Deméter. 

 

Teu Nome é abençoado novamente nas quatro direções, 

Verdadeiro é o teu Nome e todos os teus Nomes, 

Verdadeiro é o teu Poder e conectado à Terra, 

Tu permaneces abençoada novamente em todas as Quatro Direções.  

 

ᚲ - Kenaz x10, ϟ - Sowilo x10, ᚹ - Wunjo x10, então afirme 

 

Tu és feroz e poderosa, 

Afectuosa e gentil, 

Teu poder é sentido de Orion até dentro da Terra, 

Teu povo se regozija em teu poder. 

Bendito seja o teu Nome, eterna Rainha e Mãe.  

 

 

  



ᛏ - Tiwaz x10, ϟ - Sowilo x10, þ - Thurisaz x10, então afirme 

 

Todos os pecados e energia hostil enviada contra ti, Astarte, 

são enviados agora para teus inimigos e aqueles que te atacaram. 

Todo o ódio enviado contra o teu nome saiu pela culatra para os judeus 

e aqueles que ao lado deles caluniaram o teu santo nome.  . 

 

ᛉ - Algiz x10, ϟ - Sowilo x10, ᛒ - Berkano x10, então afirme 

 

Astarte, tu permaneces invencível como o Senhor Satanás, 

como o olho da galáxia, nenhum mal pode tocá-la. 

 

Infinitamente poderoso é o Shenu ao teu redor, 

brilhante como o poder de mil sóis em chamas. 

 

Foque no sigilo desejando isso, ENTÃO: 

 

--DIGA: ASTARTE, tu és: então as seguintes x3 vezes, da primeira até a última conta “uma vez” etc., enquanto foca no 

Sigilo, na sequência dada. Cada palavra dita deve ser focada atentamente, então você imagina a luz preenchendo todo o 

sigilo. 

 

1. A Rainha 

2. O Nascimento de Todos 

3. A Mãe 

4. Harmonia 

5. Linda 

6. O Poder Serpentino 

7. O Poder dos Céus Estrelados 

8. A Celestial 

9. A Mais Poderosa 

10. A Rainha do Tempo 

 

Repita a sequência acima 3 vezes, depois afirme uma vez: 

 

TUDO ISSO É O QUE TU ÉS, NOSSA RAINHA ASTARTE! 

 

Tu permaneces invencível contra todas as mentiras. 

 

A VERDADE SOBRE TI É VISTA PERMANENTEMENTE POR TODOS!  

 

Em seguida, encerre o ritual com um VIVA SATANÁS, e diga: 

 

O poder de Satanás e o poder de Astarte é supremo e é sentido por todos. 


