INVOCAÇÃO DE HÉCATE
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PROTECÇÃO

Segure no talismã de Hécate, com a sua mão esquerda e recite:

ur
so
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em

Avé, Mãe dos Deuses, com muitos nomes,
Cujos filhos são justos e retos.
Avé poderosa Hécate, Mestra dos limiares da vida e da morte,
Que vagueias despenteada e selvagem, entre as tumbas e crematótios,
Camuflada com açafrão, coroada com folhas de carvalho e com serpentes enroladas ao
pescoço,
Tu que és acompanhada por fantasmas, cães e espíritos sem descanso.
Eu venho pedir a tua ajuda.
Eu invoco-te pelos teus nomes: AKTIOPHIS, ERESHKIGAL e NEBOTOSOUALETH
Dá o teu poder a este talismã e carrega-o com o teu poder,
Para que domine e enfeitice os espíritos – encarnados ou desencarnados – que possam
causar-me dano.
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Que EMPUSAE seja amarrado com este talismã!
Que LAMIA seja amarrado com este talismã!
Que MORMO seja amarrado com este talismã!
Que VRYKOLAKAS seja amarrado com este talismã!
Que APOTROPAIOI seja amarrado com este talismã!
Que todos os fantasmas, espectros e demónios sejam amarrados com este talismã!
Que todos os meus inimigos sejam amarrados e amordaçados com este talismã,
Que eu consagro a ti!
Avé Hécate, Mãe dos limiares da vida e da morte, protege-me de todos os males x 3

INVOCAÇÃO DE HÉCATE

Precisa de:

em

O seu talismã de Hécate
1 boneco pequeno ( de cera ou de brincar, do mesmo sexo do inimigo )
3 espelhos pequenos* ( iguais aos que as senhoras usam nas suas malas )
Carvão em pó ( enrole num jornal, e martele até ficar em pó )
1 vela preta
Uma caixa de papelão ou plástico, pequena ( onde caiba o boneco ), com tampa
Alfinetes ou pregos enferrujados

sd

•
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1. Fazer, apenas, numa noite de lua nova.
2. Acenda a vela preta e recite a Invocação de Protecção de Hécate, pondo a sua
mão esquerda sobre o talismã, que deverá estar ao seu pescoço.
3. Deixe caír gotas de cera, em cima do boneco, e diga: « Criatura de cera – ou
plástico – eu te batizo com o nome de ( dizer o nome do inimigo )
4. Passe os pregos, pela chama da vela, e espete no boneco: cabeça, ouvidos, boca,
mãos e pés.
5. Ponha o boneco dentro da caixa.
6. Deite o pó de carvão, por cima do boneco
7. Ponha os espelhos, colados, na cabeceira do boneco, aos pés do boneco e na
tampa da caixa.
8. Ainda com a vela acesa - e todas as luzes apagadas, no quarto onde estiver a
fazer o ritual – recite:

w
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CONTRA INIMIGOS DECLARADOS

Avé Hécate,
Deusa e Raínha da magia negra, da noite sem lua e das encruzilhadas
Amarra este malfeitor ( dizer o nome do inimigo )
Para que nunca mais me faça mal.
Que o prego que tem espetado na cabeça,
impeça-o(a) de pensar em fazer-me mal!
Que o prego que estão nos seus ouvidos,

ia

Com o seu dedo esquerdo, apontado para o boneco, diga:
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Fulano(a) sempre que pensares em fazeres-me mal ou tentares-me prejudicar
Tens o Cerberus para te vigiar e despedaçar!
Fulano(a) se falares mal de mim e/ou conspirares contra mim,
conjuro Perséfone, a Raínha do Hades, contra ti!
Se por algum motivo, ainda que irrisório seja,
tentares me fazer mal,
atiro-te ao quatro rios de Hades,
onde ninguém te ouça ou veja!
Fulano(a), digo-te isto pela última vez:
Afasta-te de mim! Afasta-te de mim! Afasta-te de mim!
Contra ti, fulano(a), convoquei
Hécate, Cerberus, Empusae, Lamia, Mormo e Apoxias.
Também, em nome de Hécate, convoquei contra ti,
Perséfone, Hades e todos os vampiros,
que hão de sugar toda a tua energia vital,
enquanto pensares em fazer-me mal!
Heka, Hekas, Hekate!!!

.c

9. Tape a caixa e dirija-se a uma encruzilhada, de 3 caminhos. Enterre a caixa e
não olhe para trás

w
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impeça-o(a) de ouvir o meu nome!
Que o preço que tem na sua boca,
impeça-o(a) de proferir o meu nome!
Que o prego que tem nas suas mão,
impeçam-o(a) de me agredir ou de poder as poder usar,
para me prejudicar!
Que os pregos que tem nos seus pés,
impeçam-o(a) de me alcançar!
Que os espelhos sejam os olhos do teu cão tricéfalo,
para que o(a) vigiem, de dia e de noite!
Que o carvão que o(a) cobre, sejam as trevas de Hades,
para que nunca mais possa agir contra mim!

INVOCAÇÃO DE HÉCATE

em

Precisa de:

O seu talismã de Hécate
Incenso
Mirra
Açafrão
Estoraque
1 cebola pequena, cortada em pequenos cubos
1 almofariz
Carvões
1 queimador de incenso

•
•

Este ritual é para ser feito entre o quarto minguante e a lua nova.
Deverá ser feito entre as 23. e as 24h, no seu quintal, varanda, etc. Nunca dentro
de casa!
Na lua cheia, triture a cebola, o incenso, mirra, açafrão e estoraque, no
almofariz, até formar uma pasta.
Deixe secar até ao dia em que fizer o ritual.
Na hora de fazer o ritual, faça a Invocação de Hécate para a protecção, agarrando
o talismã de Hécate, com a mão esquerda.
Ponha pequenos bocados da pasta, dentro do queimador de incenso e diga:
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PARA AMARRAR E DOMINAR A PESSOA AMADA

•

"Que as trevas e as nuvens se dispersem da minha vida, e que a Deusa HÉCATE e a Deusa
AKTIOPHIS brilhem em mim, e que escutem a minha voz. Pois, eu venho até vós por
causa de ( dizer o nome da pessoa amada ), pois ele disse que vós bebiam sangue e
comiam crianças, AKTIOPHIS ERESCHIGAL NEBOUTOSOUALETH PHORPHORBA
SATRAPAMMON CHOIRIXIE.
Por isso, com este fumo sagrado, ide ter com ( nome da pessoa amada ) e não o deixem
sossegar, até que venha aos meus pés se entregar, de corpo, alma e coração. Que ( nome
da pessoa amada ) não se importe com mais ninguém, não durma, não coma e não beba,

sem que seja comigo.
Que ( nome da pessoa amada ) arda de desejo por mim, assim como ardem estes
carvões.
Deite mais pasta, no queimador de incenso e diga:

em
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Eu ofereço-Vos estas especiarias, ó filhos e filhas de Zeus,
Artemis, Persephone,
Caçadora de veados, estrela brilhante, voz tripla e tripla cabeça, Hécate,
Tripla lança, tripla face, triplo pescoço e Deusa dos três caminhos, Hécate,
A Deusa que carrega o fogo no seu triplo cesto,
E que reinas nas encruzilhadas de três caminhos,
Governas as décadas triplas, em três formas,
Tu que governas as chamas e os cães.
Em teu nome, Hécate, eu invoco:
Marzoune, Deusa de Persuasão,
Aphrodite, Deusa do Amor e do Desejo,
Selene, Deusa da Luz Lunar e da nostálgia,
Eros, Deus do Desejo Sexual,
Pã, Deus do Sexo Selvagem,
Perséfone, Deusa da Beleza,
Hades, Deus dos Submundos,
Ares, Deus das Guerras,
Adónis, Deus da Beleza,
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Ó poderosa Hécate, traz-me ( nome da pessoa amada ) para meu lado, amando-me
loucamente; desejando o meu corpo desenfreadamente; honrando-me e venerando-me
acima de todas as criaturas.
Porém, se ( nome da pessoa amada ) fôr rebelde e desobediente,
envia as tuas ninfas, os teus vampiros e todos as Deusas e Deuses que eu citei, e não
dêem descanso nem paz a ele(a), enquanto não vier para meu lado, como eu quero e
desejo!!!
Heka, Hekas, Hekate!!! x 3
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Atenção! Não faça este ritual se não necessitar, pois, além de ser muito forte é,
apenas, usado em casos extremos. Não fazer mais do que três vezes, anualmente!

INVOCAÇÃO DE HÉCATE

Esta Invocação e Ritual de Hécate destina-se a:

•
•

em

Obrigar alguém a pagar uma dívida
Obrigar o chefe ou patrão a dar uma promoção
Obrigar alguém a devolver um roubo ( desde que saiba o nome do meliante )
Obrigar amante a assumir a relação
Obrigar marido ou amante a abandonar “a outra” ( serve, também, para mulheres
deixarem os amantes )
Obrigar professor a dar uma boa nota
Enfim, obrigar alguém a fazer algo, contra a sua vontade

1 papel com o nome da pessoa, escrito a lápis preto
3 linhas: preta, branca e vermelha
Alfinetes
1 vaso com terra normal, misturada com terra de encruzilhada
1 planta ( para plantar )
1 vela preta
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Precisa de:

sd

•
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•
•
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PARA OBRIGAR ALGUÉM A FAZER O QUE QUEREMOS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Num dia de lua nova, após o pôr do sol, escreva o nome da pessoa no papel.
Ponha os alfinetes, em cima do nome da pessoa, e dobre o papel.
Faça a Invocação de Proteção.
Entre as 22h e a meia-noite, desse mesmo dia, dirija-se a uma encruzilhada de
três caminhos ( podem ser caminhos de asfalto ).
Com as três linhas, vá enrolando o papel com o nome da pessoa, enquanto diz a
Invocação de Obrigação ( vêr abaixo ).
Antes da meia-noite, em casa, ponha o “embrulho” no fundo do vaso.
Deite a terra por cima, e plante uma poda ( muda ) de planta.
Acenda a vela preta ( dentro do vaso ), à meia-noite em ponto, e recite a
Invocação de Obrigação, novamente.

9. Deixe a vela arder por completo.
10.Antes da próxima lua nova, terá o seu desejo alcançado.
11.Se a pessoa - por algum motivo - não fizer o que deseja, sofrerá de insónia,
desespero, aflição e terrores nocturnos. Porém, acabará por ceder

sd

em

Moiras, poderosas irmãs que tecem o destino,
Eu vos invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

ur
so

Aradia, poderosa bruxa, eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!
Perséfone, Raínha dos Infernos,
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

.c
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Avé Hécate,
Mãe da noite sem lua,
Raínha das bruxas,
Dona das encruzilhadas,
Mestra dos fantasmas e vampiros psíquicos,
Permite-me que, em teu nome,
Eu domine e obrigue Fulano(a) a
( dizer o que quer que a outra pessoa faça )
Heka, Hekas, Hekate!

om

Invocação de Obrigação

Ártemis, assim como foste perseguida por Hera,
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que persigas e obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,

ia

.c

Perséfone, Raínha dos Infernos,
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

em
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Hades, Rei dos Infernos,
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!
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Érinias, Perseguidor das Almas Perdidas
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!
Vrykolakas, Vampiro e Bebedor de Sangue
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

.c
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Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

Cérberus, Cão Tricéfalo,
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação

w
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HEKA, HEKAS, HEKATE!!!

.c

Apóxias, Anjo Negro de Hécate,
Eu te invoco em nome de Hécate,
para que obrigues Fulano(a) a ( dizer o que pretende ).
Se ele(a) não fizer o que eu pretendo
Conduz-lhe ao eterno sofrimento,
Seja por visões, depressões, tristeza,
Terrores nocturnos e inquietação
E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

om

E, induz-lhe a satisfazer a minha vontade,
Para minha satisfação!!!

INVOCAÇÃO DE HECATE

sd

em

Talismã de Hécate
3 velas pretas
1 balde
1 panela
Água
Verbena
Pétalas de rosa vermelha
Urtiga seca
Agulhas de pinheiro
Maçã cortada às rodelas
Gengibre
Erva de São João
Sementes de anis
Tantas gotas de essência de morango, assim como quantos anos tem

ur
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•
•
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Precisa de:

.c

1. Entre as 23h e as 24h, de uma noite de lua nova, ponha uma panela de àgua ao
lume.
2. Deite as plantas para dentro da panela, até a água começar a ferver. Enquanto
isso, vá recitando, sempre: «HEKA, HEKAS, HEKATE»
3. Côe a àgua para dentro do balde.
4. Adicione água fria ( de maneira que não fique muito quente ).
5. Adicione as gotas de essência de morango ( ex: 22 anos, 22 gotas )
6. Ponha as velas negras em volta da banheira.
7. Á meia-noite em ponto, acenda as velas.
8. Recite a Invocação, enquanto vai passando a “loção” pelo seu corpo todo ( ver
Invocação mais abaixo ).
9. Quando terminar o banho, enrole-se numa toalha ( sem esfregar ).
10.Apague as velas, sem soprar, e guarde-as.
11.O que sobrar das ervas, enterre numa encruzilhada de três caminhos, na noite
seguinte, à meia-noite em ponto.
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PARA TORNAR-SE SEXY E DESEJADA(O)

ia

Heka, Hekas, Hekate!!!

em

ag

Afrodite, Deusa da Beleza,
Em nome de Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.

ur
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Cila, Ninfa desejada por Glauco,
em nome da tua mãe, Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.

Pã, Deus dos bosques,
que corrias, cheio de desejo, atrás das Ninfas,
Em nome de Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.

.c
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Poderosa Hécate,
Raínha das bruxas,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada

om

Invocação da Beleza

Eros, Deus do Amor,
Em nome de Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,

em

ag
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Apolo, Deus da Beleza,
Em nome de Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.
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Ninfas, Espiritos da Luxuria,
Em nome de Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.
HEKA, HEKAS, HEKATE!!!

.c

Sempre que precisar, faça um triângulo com as velas. Apague as luzes do quarto e
acenda as velas e faça a Invocaçaõ e os pedidos. Apague as velas e guarde-as.
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Dionísio, Deus do Prazer,
Em nome de Hécate,
Dá beleza e encanto a mim,
Que por todos ( ou todas ) seja desejada,
Que dos meus olhos,
emanem faíscas de lascívia e paixão,
Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.

om

Desejo e tesão.
Por todos seja desejada,
honrada e acarinhada.

INVOCAÇÃO DE HÉCATE

Este Ritual destina-se a:

Precisa de:

ur
so

O seu Talismã de Hécate
3 velas pretas
3 espelhos de maquilhagem, com suporte
Perfume(s) comprados para o Ritual*
Uma mesa para servir de altar
Uma tolha negra, para cobrir o altar
1 sino pequeno
1 incenso de patchouli ou verbena

.c

•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

em

Ser o centro das atenções
Ser bem recebida(o) por pessoas importantes
Facilita empréstimos bancários
Ajuda a ter a ajuda de superiores
Sucesso na TV, teatro ou nos media

sd

•
•
•
•
•

Fazer numa noite de lua nova, entre as 23 e as 24h.
Cubra a mesa com a toalha negra.
Ponha o(s) seus perfumes, no centro da mesa.
Em cima dele(s), ponha o seu Talismã de Hácate.
Disponha os espelhos, em triângulo, em torno do(s) seu(s) perfume(s).
Por detrás dos espelhos, ponha uma vela preta.
Acenda o incenso e as velas, à meia noite em ponto.
Toque 3 vezes o sino, e diga: « HEKA; HEKAS; HEKATE »
Em seguida, diga a seguinte Invocação:

w
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PARA STATUS SOCIAL

sd

em

ag

ia

.c

Avé Hécate,
Mãe das bruxas,
Raínha da noite sem lua,
dos espectros e fantasmas.
Hécate, eu ( diga o seu nome ),
Nesta hora e nesta noite,
invoco-te pelos teus poderosos nomes:
AKTIOPHIS, ERESHKIGAL e NEBOTOSOUALETH
Consagro este(s) perfumes(s) a Ti,
Raínha da Magia.
Consagra-os com os teus poderes inebriantes,
De modo que, aos serem cheirados
por quem quer que seja,
as pessoas dobrem-se a mim,
concedendo-me todo o tipo de vassalagem,
honrando-me e satisfazendo o meu desejo,
Elevando-me socialmente, como uma raínha ( ou rei )
Porque é esse o teu poder,
E é essa a minha vontade!
Que tu, Hécate, Raínha minha,
acabes com qualquer inveja ou rivalidade.
HEKA, HEKAS, HEKATE!!! x 3

.c

ur
so

10.Deixe as velas arderem, por completo
11.Use o seu talismã e o perfume, sempre que precisar.
12.Força!

w
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INVOCAÇÃO

INVOCAÇÃO DE HÉCATE
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PARA CONTROLAR OS ÍNSTINTOS INTERNOS

Este Ritual serve para remover actos compúlsivos ou manias, tais como:

sd
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Comer demasiado
Vício do tabaco, alcoól, etc
Cléptomania ( vício de roubar )
Pseudolalia ( vício de mentir )
Fobias ( todas )
Pesadelos
Falta de auto-estima
Gaguez
Timidez
Inércia
Preguiça

ur
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•
•
•
•
•
•
•
•

Precisa de:

1 mesa para servir de altar
1 toalha negra
1 prato novo
28 incensos de sândalo ou almíscar
O seu Talismã de Hécate
28 velas em forma humana, pretas, do seu sexo ( ou da pessoa para quem está a
fazer o trabalho )
1 foto sua ou da pessoa para quem está fazendo o trabalho

w

w
w
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•
•
•
•
•
•
•

1. Numa noite de lua nova, entre as 23 e as 24horas, cubra a mesa com a toalha
negra.
2. No centro, ponha o prato.
3. Dentro do prato, ponha a foto e a vela em forma humana.
4. Em cima da foto, ponha o Talismã de Hécate.

Acenda o incenso e a vela.
Faça a Invocação e deixe a vela arder, por completo.
Repita, tudo, durante 28 dias ( à mesma hora ), até à próxima lua nova.
No 28º dia, após a vela terminar de queimar, leve os restos de cera embrulhados
na toalha, a uma encruzilhada de três caminhos.
9. Enterre o “embrulho, na encruzilhada.
10.Boa sorte!

Invocação

em

ag

Avé, Mãe dos Deuses, com muitos nomes,
Cujos filhos são justos e retos.
Avé poderosa Hécate, Mestra dos limiares da vida e da morte,
Que vagueias despenteada e selvagem, entre as tumbas e crematótios,
Camuflada com açafrão, coroada com folhas de carvalho e com serpentes enroladas ao
pescoço, liberta-me de ( fazer pedido )
Tu que és acompanhada por fantasmas, cães e espíritos sem descanso.
Eu venho pedir a tua ajuda, ( fazer pedido )

sd

Eu invoco-te pelos teus nomes: AKTIOPHIS, ERESHKIGAL e NEBOTOSOUALETH
Dá-me o teu poder, para ter força para libertar-me ( fazer pedido ),
Para que domine e enfeitice os espíritos – encarnados ou desencarnados – que estejam
induzindo-me a ( dizer o nome do seu problema ).

ur
so

Que EMPUSAE seja amarrado com este talismã!
Que LAMIA seja amarrado com este talismã!
Que MORMO seja amarrado com este talismã!
Que VRYKOLAKAS seja amarrado com este talismã!
Que APOTROPAIOI seja amarrado com este talismã!

.c

Que todos os fantasmas, espectros e demónios sejam amarrados com este talismã!
Que todos os meus inimigos sejam amarrados e amordaçados com este talismã,
E que, jamais, possam vir-me a atormentar ( dizer o nome do problema )

w
w

w

ia

para si

.c

om

5.
6.
7.
8.

Avé Hécate, Mãe dos limiares da vida e da morte,
como esta cera derrete e desaparece,
assim desapareça de mim ( dizer o nome do problema ) x 3

Invocação
para outra pessoa

.c

om

Avé, Mãe dos Deuses, com muitos nomes,
Cujos filhos são justos e retos.
Avé poderosa Hécate, Mestra dos limiares da vida e da morte,
Que vagueias despenteada e selvagem, entre as tumbas e crematótios,
Camuflada com açafrão, coroada com folhas de carvalho e com serpentes enroladas ao
pescoço, liberta Fulano de ( fazer pedido )

ia

Tu que és acompanhada por fantasmas, cães e espíritos sem descanso.
Eu venho pedir a tua ajuda em abonação de Fulano, ( fazer pedido )

ag

Eu invoco-te pelos teus nomes: AKTIOPHIS, ERESHKIGAL e NEBOTOSOUALETH
Dá o teu poder a Fulano, para que tenha forças para libertar-se de ( fazer pedido ),
Para que domine e enfeitice os espíritos – encarnados ou desencarnados – que estejam
induzindo Fulano a ( dizer o nome do seu problema ).

sd

em

Que EMPUSAE seja amarrado com este talismã!
Que LAMIA seja amarrado com este talismã!
Que MORMO seja amarrado com este talismã!
Que VRYKOLAKAS seja amarrado com este talismã!
Que APOTROPAIOI seja amarrado com este talismã!

ur
so

Que todos os fantasmas, espectros e demónios sejam amarrados com este talismã!
Que todos os seus inimigos sejam amarrados e amordaçados com este talismã,
E que, jamais, possam vir a atormentar Fulano ( dizer o nome do problema )

w

w
w

.c

Avé Hécate, Mãe dos limiares da vida e da morte,
como esta cera derrete e desaparece,
assim desapareça de Fulano ( dizer o nome do problema ) x 3

INVOCAÇÃO DE HÉCATE

Este Ritual destina-se a:
Aumentar as suas vendas

Precisa de:

em

•

O seu Talismã de Hécate
3 velas pretas
3 espelhos de maquilhagem, com suporte
Perfume ambientador para casas
Uma mesa para servir de altar
Uma tolha negra, para cobrir o altar
1 sino pequeno
1 incenso de patchouli ou verbena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fazer numa noite de lua nova, entre as 23 e as 24h.
Cubra a mesa com a toalha negra.
Ponha o perfume ambientador, no centro da mesa.
Em cima dele(s), ponha o seu Talismã de Hácate.
Disponha os espelhos, em triângulo, em torno do(s) seu(s) perfume(s).
Por detrás dos espelhos, ponha uma vela preta.
Acenda o incenso e as velas, à meia noite em ponto.
Toque 3 vezes o sino, e diga: « HEKA; HEKAS; HEKATE »
Em seguida, diga a seguinte Invocação:

.c

ur
so

sd

•
•
•
•
•
•
•
•

w
w

w

ag

ia

.c

om

PARA SORTE NO SEU NEGÓCIO

ur
so

.c

10.Deixe as velas arderem, por completo
11.Use o seu talismã e o perfume ambientador, sempre que precisar, no seu
estabelecimento de comércio ou escritório. Vaporize, também, sobre os
computadores, telefones, etc.
12.Força!

w
w

w

.c

sd

em

ag

ia

Avé Hécate,
Mãe das bruxas,
Raínha da noite sem lua,
dos espectros e fantasmas.
Hécate, eu ( diga o seu nome ),
Nesta hora e nesta noite,
invoco-te pelos teus poderosos nomes:
AKTIOPHIS, ERESHKIGAL e NEBOTOSOUALETH
Consagro este perfumes a Ti,
Para que me tragas muitos clíentes.
Raínha da Magia.
Consagra-os com os teus poderes inebriantes,
De modo que, aos serem cheirados
por quem quer que seja,
as pessoas entrem dentro desta casa
( ou restaurante, loja, etc )
e comprem, tudo, o que eu vender,
satisfazendo o meu desejo,
e aumentando o meu capital,
Enriquecendo-me financeiramente,
pois, essa a minha vontade!
Que tu, Hécate, Raínha minha,
acabes com qualquer inveja ou rivalidade.
HEKA, HEKAS, HEKATE!!! x 3

om

INVOCAÇÃO

INVOCAÇÃO DE HÉCATE

Precisa de:

em

O seu talismã de Hécate
1 boneco pequeno ( de cera ou de brincar, do mesmo sexo do inimigo )
3 espelhos pequenos* ( iguais aos que as senhoras usam nas suas malas )
Carvão em pó ( enrole num jornal, e martele até ficar em pó )
1 vela preta
Uma caixa de papelão ou plástico, pequena ( onde caiba o boneco ), com tampa
Alfinetes ou pregos enferrujados

sd

•
•
•
•
•
•
•

.c

ur
so

1. Fazer, apenas, numa noite de lua nova.
2. Acenda a vela preta e recite a Invocação de Protecção de Hécate, pondo a sua
mão esquerda sobre o talismã, que deverá estar ao seu pescoço.
3. Deixe caír gotas de cera, em cima do boneco, e diga: « Criatura de cera – ou
plástico – eu te batizo com o nome de ( dizer o nome do inimigo )
4. Passe os pregos, pela chama da vela, e espete no boneco: cabeça, ouvidos, boca,
mãos e pés.
5. Ponha o boneco dentro da caixa.
6. Deite o pó de carvão, por cima do boneco
7. Ponha os espelhos, colados, na cabeceira do boneco, aos pés do boneco e na
tampa da caixa.
8. Ainda com a vela acesa - e todas as luzes apagadas, no quarto onde estiver a
fazer o ritual – recite:

w
w

w

ag

ia

.c

om

PARA DEVOLVER BRUXARIAS

Avé Hécate,
Deusa e Raínha da magia negra, da noite sem lua e das encruzilhadas
Amaldiçoa este malfeitor ( dizer o nome do inimigo )
Para que nunca mais me faça mal,
devolvendo-lhe toda a bruxaria,
que este maldito praticou contra mim
Que o prego que tem espetado na cabeça,

ag

Com o seu dedo esquerdo, apontado para o boneco, diga:

.c

ur
so

sd

em

Fulano(a) sempre que pensares em fazeres-me mal ou tentares-me prejudicar
ou amaldiçoares-me,
Tens o Cerberus para te vigiar e despedaçar!
Fulano(a) se falares mal de mim, conspirares, ou contra mim
magia negra praticares,
conjuro Perséfone, a Raínha do Hades, contra ti!
Se por algum motivo, ainda que irrisório seja,
tentares me fazer mal,
atiro-te ao quatro rios de Hades,
onde ninguém te ouça ou veja!
Fulano(a), digo-te isto pela última vez:
Afasta-te de mim! Afasta-te de mim! Afasta-te de mim!
Contra ti, fulano(a), convoquei
Hécate, Cerberus, Empusae, Lamia, Mormo e Apoxias.
Também, em nome de Hécate, convoquei contra ti,
Perséfone, Hades e todos os vampiros,
que hão de sugar toda a tua energia vital,
enquanto pensares em fazer-me mal!
Heka, Hekas, Hekate!!!
9. Tape a caixa e dirija-se a uma encruzilhada, de 3 caminhos. Enterre a caixa e
não olhe para trás

w
w

w

om

ia

.c

impeça-o(a) de pensar em fazer-me mal!
Que o prego que estão nos seus ouvidos,
impeça-o(a) de ouvir o meu nome!
Que o preço que tem na sua boca,
impeça-o(a) de proferir o meu nome!
Que o prego que tem nas suas mão,
impeçam-o(a) de me agredir ou de poder as poder usar,
para me prejudicar!
Que os pregos que tem nos seus pés,
impeçam-o(a) de me alcançar!
Que os espelhos sejam os olhos do teu cão tricéfalo,
para que o(a) vigiem, de dia e de noite!
Que o carvão que o(a) cobre, sejam as trevas de Hades,
para que nunca mais possa agir contra mim!

