CORDA DE BRUXA MALÉFICA
Ingredientes:
* 3 cordões de algodão pretos na medida da altura da vítima do malefício;
* 13 penas de corvo (ou de urubú, ou mesmo de galinha preta);
* 1 bolsinha de pano ou couro preta;
* linha preta e agulha virgens;
* 1 pedaço de fita preta;
* 1 sapo seco;
* 1 cobra pequena;
* 1 pedra de ônix;
* pó de cemitério;
* 1 coração de galinha preta (ou de galo preto);
* 13 alfinetes virgens;
* enxofre em pó;
* 1 aranha preta;
* 1 punhado de folhas de beladona;
* 1 punhado e folhas secas de urtiga (não se deixe espetar pelos espinhos da urtiga
quando realizar
malefícios com esta planta);
* pó de chumbo;
* 1 fígado de coruja;
* azeviche em pó;
* fios de cabelo, aparas de unha, pedaço da roupa (ou, modernamente uma fotografia)
da vítima;
* 13 velas pretas;
* Óleo para ungir (o óleo de Hécate é excelente!);
* Incenso (resinas de olíbano e mirra sobre carvões em brasa, ou mesmo varetas de
incenso de olíbano
e mirra).
MODO DE FAZER O FEITIÇO:
Numa noite de Lua Negra, de preferência numa hora de Saturno, unja as velas pretas
com o óleo de
unção (Óleo de Hécate) da base para o pavio e acenda-as, junto com o incenso.
Invoque Hécate,
pedindo Sua Força, Sua Proteção e Seu Auxílio nesse Malefício que está prestes a
realizar. Após dispor
as velas em círculo no chão e ter traçado o Círculo Mágico, comece o Feitiço trançando
os três cordões,
dando 13 nós ao longo dele. Em cada nó, prenda uma das penas, amarrando e
costurando. Terminada
essa tarefa, pegue a bolsinha preta e coloque dentro dela os ingredientes. Ao pegar o
coração de galinha

preta (se a vítima for mulher) ou de galo preto (se for homem), espete-o com os 13
alfinetes, chamando
a pessoa pelo nome, a cada alfinete que espetar. Coloque-o dentro da bolsa preta (Ele
representa o
coração da própria vítima deste malefício). Conjure os ingredientes, um a um. Feche a
bolsa com a fita
preta, dando 13 nós. Amarre e costure a bolsa em uma das extremidades da corda.
Coloque este Feitiço no meio do círculo de velas negras e concentre-se no que deseja
que aconteça
com quem quer enfeitiçar. Segure o seu Athame com a mão de poder, apontando-o
para cima, e faça o
gesto de maldição com a outra mão, em direção ao Feitiço, enquanto pronuncia por 13
vezes a seguinte
Maldição em latim:
IN NOMINE
HECATE VENEFICA
DOMINA MALEFICARVM
CAPVT TVA
MALEDICTA EST.
Pegue a Corda de Bruxa Maléfica e a pendure na chaminé da casa da vítima, ou
esconda-a em outro
local do telhado. Vá embora sem olhar para trás.
Este Feitiço Negro é um costume folclórico das Bruxas e Bruxos da Idade Média,
principalmente das
Ilhas Britânicas. Ele só deve ser utilizado em último caso e com Justiça, ou os seus
efeitos nefastos
recairão sobre quem o fez, com toda a fúria destruidora.
Rituais de vingança com retorno: Rituais para se
vingar dos seus inimigos
MAGIA NEGRA : ritual de vingança com retorno - I
Este feitiço é chamado de: "o toque de Lúcifer"
Acessórios:
- 3 velas negras
Ritual:
Acenda as 3 velas pretas à meia-noite, e repita 3 vezes o encantamento que segue:
"Invoco a poderosa luz de Lúcifer,
Espíritos, elementos, escutem-me,
Os meus pensamentos ecoam no universo,
Indicam agora o inimigo que não gosta de mim.

Que este golpe violento o quebre e enfraqueça,
Das profundidades da noite, do mais fundo do abismo,
Tudo é devolvido e retornado para cima de meu inimigo,
Potências etéreas, vossa obscuridade invada a mente do meu inimigo,
Lúcifer, estrela da manhã, estrela brilhante,
Toca o meu inimigo neste mesmo instante,
Que o meu inimigo seja invadido com o seu próprio mal,
Pela lei do justo retorno.
Assim seja."
Durante todo o tempo do ritual, visualize a energia negativa que a outra pessoa lhe
lançou, a sair de si, e
voltar para ela. Veja este ritual como um justo retorno.
Quando o ritual estiver concluído, deixe queimar as velas até ao fim, mas as sobras que
ficarem, enterre-as
em local onde você não passe por perto.
MAGIA NEGRA: ritual de vingança com retorno – II
Acessórios:
- ossos de galinha
Ritual:
Arranje ossos de galinha e faça-os secar ao sol durante alguns dias. Quando tiverem
tido tempo de
secar e você estiver preparado/a, concentre-se na pessoa que o/a prejudicou,
segurando os ossos com
toda a sua força na sua mão esquerda. Pense em todo o mal que ela lhe fez, e afaste
essa energia
negativa dizendo 3 vezes o seguinte:
"Invoco os Grandes Antigos do grande abismo,
Para agir no karma de F... (dizer o nome da pessoa),
Invoco Cthulhu, Deus do abismo aquático, Senhor dos sonhos.
Ossos do mal, ossos de F..., sente a tua própria dor,
A tua cólera recai sobre ti, os teus ossos ressentem a tua própria fúria,
O teu mal a ti regressa, pela lei do karma.
Assim seja."
Após ponha os ossos num saco e vá ao local onde mora a pessoa em questão. Uma vez
aí chegado/a,
despeje os ossos e o pó dos mesmos na propriedade da pessoa sua inimiga, e à volta
de sua casa.
Ritual de vingança para assombrar os sonhos de
Alguém

Acessórios:
- 1 vela negra;
- Apenas algumas gotas do seu sangue;
- 1 tacinha preta ou de vidro transparente.
Ritual:
As gotas do seu sangue tem em vista identificá-lo perante os espíritos vingadores que
vai invocar, afim
de saberem quem vão ajudar.
Fazer este ritual noite
adentro.
Acenda a vela negra, que deverá deixar consumir até o fim.
Em frente à vela, coloque a tacinha, e deixe pingar para dentro da mesma, umas gotas
do seu sangue.
Diga 3 vezes o seguinte encantamento:
“Nesta hora e nesta noite, Eu (diga seu nome completo),
Faço apelo aos Espíritos Vingadores,
Que, pelo sangue derramado,
Eu possa assombrar os sonhos de (F…),
Para todo o sempre.
Que assim seja.”
Não se esqueça de agradecer aos espíritos.
Pacto de Vingança
Ritual de magia negra para fazer seus inimigos sofrerem.
Acessórios:
- 1 folha de papiro virgem;
- tinta preta;
- 1 incenso;
- 1 vela negra;
- 1 faca cortante;
- 1 caixa.
Ritual:
Feitiço a realizar à meia noite, numa noite de lua cheia.
Acenda a vela e queime o incenso.
De seguida, escreva em preto na folha de papiro, o nome da pessoa de quem você se
quer vingar. Com

a faca, dê um pequeno corte na sua mão esquerda, e deixe escorrer o seu sangue
sobre a folha de
papiro.
De seguida diga em voz alta:
“Lúcifer, Príncipe das Trevas, peço-te que sejas a mão que me vinga, e ofereço-te o
meu sangue
para que a minha vingança se cumpra.”
Deixe consumir totalmente a vela e o incenso.
Guarde o papiro na caixa, em local seguro.
Ritual de magia negra para causar discussões
Acessórios:
- 1 vela amarela;
- Incenso de pinho;
- um pouco de terra de cemitério;
- 1 quadrado de tecido amarelo.
Ritual:
Acenda a vela e o incenso.
Apanhe a terra de cemitério e coloque-a dentro do quadrado de tecido amarelo. Dê
uns nós com as
pontas do tecido, de forma a fazer um pequeno saquinho. Passe-o por cima da chama
da vela e do fumo
do incenso, e diga:
“Invoco os espíritos do mal,
Para que ides à casa de F....,
E lá causeres discordia e tormenta,
Que seu lar se transforme num inferno,
Seja verão, seja inverno.
Assim seja.”
Leve o saquinho para a casa dessa pessoa. Se o puder colocar dentro da mesma,
melhor. Caso não
possa, coloque-o em local onde a pessoa passe com frequência.
E claro, ninguém descubra...
Ritual para causar discussões:
Acessórios:
- 3 velas negras;
- incenso de olíbano;
- jade negra (não muito)

Ritual:
Numa noite sem lua, acenda as velas negras e queime o incenso. Esconda a jade negra
na sala onde a
família tiver por habito estar e diga o seguinte encantamento:
“Loki, Loki, tu que gostas de semear as discórdias,
Vem aqui a este local onde poderás fazer o que mais gostas,
Que nesta casa a discussão reine,
Que o desentendimento, a suspeita e a dúvida os invada,
Que discutam por tudo e por nada,
Assim seja.”
EVITE de ir de novo a esse local, porque poderá igualmente sentir os efeitos do feitiço
que lá deixou...
RITUAL DE DESTRUIÇÃO DE INIMIGOS
Ritual de alta magia negra, que visa causar um terrível sofrimento à pessoa
destinatária do feitiço, até as
últimas consequências...
Este ritual de ódio é muito perigoso, pois é muito poderoso. Este ritual implica atos
profanos, pois utiliza
raminhos de alecrim benzidos.
Precisará de:
- um bocado de toucinho gordo, com cerca de 10 cm;
- uma caixa de agulhas novas;
- 2 raminhos de alecrim, que foram benzidos no domingo de ramos.
- 1 fio negro.
Para fazer este ritual, escolha um sábado de manhã, entre a lua minguante e a lua
nova.
Faça o ritual em jejum. Vista-se de negro.
Pegue no toucinho e pense fortemente na pessoa visada pelo feitiço e visualize todo o
mal que lhe
deseja.
Espete no toucinho, ao acaso e sem contar, um grande número de agulhas no bocado
de toucinho,
sentindo todo o ódio que tem por aquela pessoa.
Diga ao mesmo tempo:
Contra (nome da pessoa...) filho(filha) de ( fulana... nome da mãe dessa pessoa), uma
vez, "Vasis
Atatlos Vesul Eterenus
Verbo San Herbo Dibolia Herbonos"

Contra (nome da pessoa...) filho(filha) de (fulana... nome da mãe dessa pessoa), duas
vezes,
"Vasis Atatlos Vesul Eterenus Verbo San Herbo Dibolia Herbonos".
Contra (nome da pessoa...) filho (filha) de (fulana... nome da mãe dessa pessoa), três
vezes,
"Vasis Atatlos Vesul Eterenus Verbo San Herbo Dibolia Herbonos".
Ao mesmo tempo que está a dizer esta fórmula e que está a espetar as agulhas,
imagine todo o mal que
deseja à pessoa.
De seguida, ponha em cruz os raminhos de alecrim benzidos, em cima do toucinho, e
amarre tudo, em
cruz, com o fio negro. Faça 4 nós.
Pegue seu feitiço com sua mão direita e enterre-o em terreno NÃO CULTIVADO. Nunca
volte a esse sítio
para desenterrar o seu “embrulho”.
Caso contrário o feitiço pode voltar-se contra si. Por isso, antes de fazer esta bruxaria,
pense bem! Não
há como voltar atrás...
O efeito desta bruxaria de ódio começará a fazer-se sentir nos 21 dias seguintes.
Nota: Asmodeu ou Asmodeus ou Asmodeo:
“Criatura do julgamento”, “O destruidor”, é um demônio maligno, da ira e da luxuria,
dos mais antigos,
que não perde muito tempo com conversas ou diálogos.
É um demónio bíblico, foi ele quem matou os 7 maridos de Sara, filha de Raquel, no
próprio dia do
casamento. Do hebreu
Asmoday ou Acheneday, é o demônio chefe de shedin, classe de demônios com garras
de galo.
Na demonologia, é representado com três cabeças:
uma de touro, uma de homem com hálito de fogo e uma de carneiro. É o superintendente das classes
de jogos na corte infernal.
Ritual para causar discórdia – II
Acessórios:
- 1 vela negra;
- incenso de rosa;
- 1 tigela com pacotinhos de sal
(como aqueles que se encontram nos restaurantes)
Ritual:
Acenda a vela, queime o incenso e encha a tigela com os saquinhos de sal.

Com os 2 braços, levante a tigela em direção ao céu, e diga:
“Invoco os espíritos da discórdia,
Invoco os espíritos das tormentas,
Invoco os espíritos da injustiça,
Encham esta tigela do vosso poder,
Para que transborde de maldade,
Para que transborde de malícia,
Para que transborde de injustiça,
Para que os ânimos de F... e F...,
Se inflamem e exaltem,
Afim que entre eles reine a discórdia,
Sem qualquer misericórdia,
Para que sua vida não seja mais que discussão,
E verbal agressão.
Assim seja.”
Ponha um pouco deste sal em cima de documentos que entregará a essa pessoa, ou
outra coisa.
Também pode pôr em cima da cadeira onde a pessoa se sentará (ex. no local de
trabalho...). Cuidado
para você não tocar no sal....
Ritual da Serpente
Acessórios:
- 3 velas pretas;
- Incenso sangue de dragão;
- 1 folha de papel branca;
- 1 caneta tinta preta;
- 1 agulha esterilizada.
Ritual:
Ritual a ser efetuado numa noite sem lua.
Acenda as velas e coloque-as em frente da folha de papel. Queime o incenso.
Desenhe a forma de uma serpente na folha de papel, e nos 4 quantos da folha
desenhe espadas cujas
as pontas fiquem a apontar para o exterior da folha.
Passe a folha seja fumaça do incenso e diga:
“Pelo poder da espada,
Pelo poder da serpente,
Que os meus inimigos sejam desfeitos,
Que os meus inimigos sejam aniquilados,
Que o meu poder aumente.”

Em seguida escreva o nome do(s) seu(s) inimigo(s) nos 4 quantos da folha, debaixo das
espadas, e
passe de novo a folha pelo fumo do incenso, e diga:
“Grande serpente mágica, Envolve os meus inimigos nos teus poderosos anéis,
Que eles sejam pulverizados e não me possam prejudicar,
Que as espadas os trespassem, os façam sofrer e recuar,
Que eles não me possam mais prejudicar.”
Queime a folha e espalhe as cinzas na entrada de sua casa.
RITUAL DE MALDIÇÃO CONTRA INIMIGOS
Fazer o ritual à meia noite.
Do que precisa:
· uma fotografia da pessoa a amaldiçoar, caso não a consiga visualizar.
Preparação:
Vista-se inteiramente de negro.
Desenhe simbolicamente o circulo mágico e sente-se no meio.
Ritual:
Pense fortemente na pessoa que você deseja amaldiçoar ou segure a fotografia dela
em sua mão,
concentrando-se na mesma. Deixe vir para fora os sentimentos que levam você a
querer fazer-lhe este
feitiço, e o que você quer que lhe aconteça.
Em seguida, diga a seguinte oração em voz alta:
Asmodeu, Grande Asmodeu,
Tu que mandas na ira e na luxuria,
Dai-me a força de canalizar a minha fúria,
Para a pessoa que te aponto com o meu dedo indicador, que o meu ódio para ela se
transforme em dor,
Esta é a minha vontade.
Que a minha vontade seja feita!
Assim seja.”
Visualize o seu ódio a subir por si acima, sinta a sua energia dirigir-se para o seu dedo
indicador. Inspire
profundamente, e expire apontando o seu indicador na direção de pessoa que você
visualizou, ou em

direção da fotografia que tem na mão, e pense em todos os tormentos e
padecimentos que quer que lhe
aconteça.
Agradeça, desfaça e saia do círculo mágico.
Ritual para causar sofrimento nos inimigos
Acessórios:
- 1 coração de frango;
- 1 caixa de alfinetes de aço;
- 1 fotografia da pessoa;
- 1 prego de ferro:
- 1 saquinho de seda natural de cor vermelho sangue.
Ritual:
Este ritual deve ser feito numa terça-feira entre a lua nova e a lua cheia, entre as 7h e
8h da manhã ou
entre as 14h e as 15h.
No dia escolhido para realizar o ritual, ponha o coração do frango num prato, e espete
nele todos os
alfinetes, um por um. A cada alfinete que espetar lance um malefício diferente para
cima da pessoa a
quem está a enfeitiçar.
Pegue no prego e transpasse o coração de par em par, e diga:
“Que este prego te segure à vida por muito e muito tempo,
E que de nenhuma prova sejas poupada”
Pegue na fotografia e ponha-lhe o coração em cima.
Quando o coração estiver completamente seco (em 11 dias), conserve-o no saco de
seda, em local
escuro e apenas conhecido por uma. Não o retire de lá nunca mais.
Os efeitos do feitiço começarão a fazer-se sentir passados 21 dias após o ritual.
RITUAL 3 NOITES DE REDENÇÃO
Acessórios:
- 1 vela negra;
- 1 fotografia da pessoa que lhe quer mal.
Ritual:
Este ritual tem por efeito infligir à pessoa em questão toda a dor que ela lhe desejou,
seja dor física, seja
dor moral, durante um período de 3 dias.
Depois desses 3 dias, tudo voltará ao normal.
Pegue na vela negra e coloque-a sobre a fotografia.

Se não tiver fotografia, então escreva o nome da pessoa e sua data de nascimento
numa folha de papiro
virgem.
Disponha a vela sobre a fotografia ou a folha de papiro, numa posição um pouco
inclinada de forma que,
quando ela arder a cera caia em cima da fotografia. Visualize as feridas de queimadura
da cera ardente
no corpo do seu inimigo.
Ao mesmo tempo que faz tudo isto, diga 3 vezes:
“Por este encantamento de vela e cera,
Que seja durante 3 noites levado a F..., todo o mal que me deseja.
Vela negra, vela negra como a noite,
Levai a F... as dores que me deseja,
Que assim seja.
Levai a F... lesões na pele e na mente,
Lesões a toda a parte em que me quis mal.
F... lanço para cima de ti a lei do karma,
E por 3 vezes receberás, o teu proprio ódio e o teu mal!
Que assim seja.”
Depois de ter reenviado o mal para cima de quem lho enviou, deixe o lugar onde
realizou o ritual, e deixe
a vela a arder.
Quando as 3 noites tiverem passado, volte ao local onde fez o ritual, rasgue a
fotografia e queime-a,
dizendo:
“Três noites se passaram,
O teu karma já passou que chegue.
Dissolvo o teu próprio mal neste mesmo instante,
Que te sirva de lição de hoje em diante.”
Concluir o ritual e sair, não olhando para trás.

