
Sigilo: 

 

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

 

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

 

Senhor Baalzebul, Santificado e Abençoado é o teu Nome 

Mestre do Visível, Senhor Deste Mundo 

Grande é o teu Poder, teu Trovão é sentido por todos 

Tu és o Deus que julga em Eterna Justiça 

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 

Eu Te chamo pelo teu Nome: B, AB, BA, BAAL, BAALZEBUL, 

BAALZEVULON, BAALZEBUL, BAAL, BA, AB, B 

 

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

 

Esta noite suspendemos todas as maldições e ataques 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, teu Poder Eterno está livre. 

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 



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

 

Na Suméria, tu eras conhecido por todos, 

Tu eras conhecido no Egipto como o Poder Regente 

Na Babilónia, eras amado como Enlil, 

Na Hélade, eras o Cabeça dos Cabeças, Zeus do Altíssimo renome, 

Teu Trono é Eterno em Pérgamo. 

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 

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

 

Tu és o Regente e o Rei, 

O doador de Prosperidade e Glória, 

Tu concedes bênçãos e maldições, 

Tu és o rei santo e celestial, o governante, a força conjunta, fatídica e divisora 

 

Bendito seja o teu Nome, eterno Rei e Governante dos Deuses, Homens e Demónios. 

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 

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

 

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

agora são enviados para teus inimigos e aqueles que o caluniaram. 

Todo o ódio, sentimentos ruins e insultos enviado contra o teu nome saíram pela culatra 

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

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 

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

 

Baalzebul, Rei dos Deuses e Demónios, tu permaneces invencível, 

Todos os seres superiores se regojizam em tua presença, 

tu és o olho flamejante do universo 

 

Teus seguidores e aqueles por ti guardados são abençoados por ti eternamente. 

 

Nenhum mal pode te tocar. 

 

Infinitamente poderoso é o Shenu ao teu redor, 

brilhante como o poder de mil sóis em chamas. 

 

[Concentras-te no sigilo desejando isso] 

 



[Depois de ter dito o acima, Vibra SATANAS 10 vezes e Afirme uma vez:] 

 

TUDO ISSO É O QUE TU ÉS, REI DE DEUSES E HOMENS! 

Tu permaneces invencível contra todas as mentiras. 

A VERDADE SOBRE TI É VISTA PERMANENTEMENTE POR TODOS! 

 

Então encerre o ritual com um VIVA SATANÁS! 

e diga: “O Poder de Satanás é Supremo e Sentido por Todos, 

Satanás, Glorificado foi teu Irmão neste dia!” 

 

Notas do Ritual: 

 

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. 

 

 
 

As letras do sigilo dentro: As letras gregas antigas para o nome de Baalzebul em arranjo. 

 

1. Este Ritual é baseado na vibração das Runas e em fazer certas afirmações. Eleve tuas 

energias antes que o Ritual seja aconselhado. 

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. 


