
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 Satanás 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. 

6. O Ritual contém 160 Vibrações Rúnicas, que é cerca de 1 círculo e meio de contas no 

japamala/rosário. Se não puderes fazer isso, reduza todo o número de vibrações para 5 por 

Runa. 

 

7. Para as Vibrações Rúnicas [como pronunciá-las] –  
https://www.youtube.com/watch?list=PLK0QOxn85sT9dsJe0B485Osfc1iGGzmwb&v=urR_lbo9toA 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?list=PLK0QOxn85sT9dsJe0B485Osfc1iGGzmwb&v=urR_lbo9toA


O Sigilo: 

 

Este é o Sigilo com o qual estaremos trabalhando. 

 

 
 

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

 

Fehu x10, Lagur x10, Berkano x10, então afirme 

 

Senhor Satan, Santificado e Abençoado é o teu Nome 

As vogais abençoadas e as consoantes abençoadas, 

Santo dos Santos, o Grande Caminho, 

O estrondo, o sussurro, a revolta, o mar, o silêncio. 

 

Eu Te chamo pelo teu Nome e o abençôo com meus irmãos e irmãs em Satan [afirme uma vez]: 

A, SAT, SATANAMA, SATANAS, SAT, A 

 

 

  



Ansuz x10, Sowilo x10, 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] 

 

Tiwaz x10, Sowilo x10, Thurisaz x10, então afirme 

 

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

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

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. 

 

[Concentre-se no Sigilo desejando isso] 

 

Algiz x10, Sowilo x10, Berkano x10, então afirme 

 

Tu permaneces invencível como mil sóis, 

Nenhum mal pode tocá-lo. 

Infinitamente poderoso é o Shenu ao seu redor, 

brilhante como o poder de mil sóis em chamas. 

 

[Foque no sigilo desejando isso], então 

 

Vibra SAT 10 vezes, então 

Vibra SATYA 10 vezes, então 

Vibra SATANAMA 10 vezes, então 

Vibra SATANAS 10 vezes, depois afirme 3 vezes ou 10 vezes [a sua escolha]: 

 

TUDO ISSO É O QUE TU ÉS, NOSSO SENHOR, NOSSO AMADO SATAN 

Tu permaneces invencível contra todas as mentiras. 

A VERDADE SOBRE TI É VISTA PERMANENTEMENTE POR TODOS! 

 

Em seguida, feche o ritual com um VIVA SATANÁS! 

 

e diga uma vez: 

 

O poder de Satan é supremo e é sentido por todos. 

 

-FIM DO RITUAL- 


