Grande ritual contra todo o tipo de maldições
Este ritual, apesar de parecer magia negra, não o é. É, absolutamente, Magia Branca. Eis
quando o deve usar:
- Quando alguém lhe fez muito mal, porém, desconhece o feitor
- Quando quiser retirar de si, definitivamente, qualquer feitiço ( por mais antigo
que este possa ser )
- Anula, de vez, os feitiços que foram-lhe enviados
- Devolve, ao décimo dia, o mal para o seu mandante e feitor, na proporção que
foi-lhe enviado

om

Muita atenção ! nunca faça mal a ninguém, pois como vê, o mal volta sempre, ao local
de partida. A isto chama-se: Lei de Causa e Efeito ou Efeito Boomerang
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pregos
coração de cordeiro, inteiro
bolsa preta
fogareiro
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Precisa de:

1º Crave um prego no coração e diga:

em

Dia: Sábado Hora: depois do pôr do sol

sd

« Adibaga, Sabaoth, Adonay, contra ratout prisons pererunt fini unixio paracle
gossum»

so

2º Crave dois pregos, um pouco mais abaixo do primeiro e, diga:

ur

« Qui fossum mediator agros gaviol valax »
3º crave outros dois pregos, abaixo dos outros três e, diga:
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« Landa zazar voloi sator salu xio paracle gossum »

w

4º Crave outros dois pregos, abaixo dos outros cinco e, diga:
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« Mortuus cum fice sunt et per flagellationem Domini Nostri Jesus Christi»
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4º Crave os últimos dois pregos, abaixo dos outros sete e, diga:
« Avir sunt paracletur verbunum offisum fidando »
« Chamo e convoco aquele ou aqueles, que fizeram mal contra mim!
Ignorantes! Que o mal que fizeram-me volte-se contra vós e que venhas até a minha
presença, por mar, por terra, pelo ar. Enfim, onde quer que te encontres!!!
5º Guardar o coração dentro da bolsa, porém, nunca no frigorifico. No outro dia, mova
os pregos ( na mesma sequência ) para outro lado do coração, repetindo as mesmas

palavras, até completar nove dias.
6º No décimo dia, ao nascer do sol, ponha o coração sobre as brasas do fogareiro e
deixe queima-lo até ficar o mais chamuscado possível. Agora, está livre, livre, livre...
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Advertência – Nunca faça o mal, à espera de receber o bem! Por isso, muito cuidado !!!
As Leis Espirituais são para “todos” sem excepção. E, quando o mal vem de volta, vem
com dupla força: a força com que foi enviado e os danos que causou á pessoa.

