O PACTO.
O Pentagrama já estava desenhado em um grande pano preto. Incenso, ouro e mirra faziam parte do ritual.
O punhal que mandei fazer foi especialmente preparado e forjado para isso. Velas negras em cada ponta da estrela e uma vela
branca fora da estrela davam um ar tenebroso no local. Na semana do pacto eu tinha tomado alguns banhos de ervas e minha
alimentação foi bem natural (O sangue é o elemento que sustenta a vida).
Também tinha enxofre no altar que preparei. Uma estatueta de Anubis, o deus da morte, fora colocada em posição estratégica
no altar. Tanto o altar como os elementos estavam em posição estratégica em relação ao SOL. E é claro que não podia faltar a
Bíblia satânica e muito menos o anel de poder que todo mago carrega. Meu anel foi comprado na internet mas foi consagrado
depois. Para o anel ser consagrado fui a uma cachoeira no alto da boa vista, RJ. Leviatan tinha me dado as instruções. Foram
gastos exatos R$ 911,00 em material para o ritual de consagração do anel e isso incluiu alguns animais. Quem preparou o
ritual foi um ‘ Pai-de-Santo’ da baixa magia ( Eles são bons em seguir ordens de altas patentes de principados ). Lá na
cachoeira fizemos um ritual de evocação onde matamos os animais em favor dos principados envolvidos. Um desses animais
era um galo bem velho e preto. Assim que cortamos a cabeça do galo o sangue começou a esguichar. Prontamente tive que
bebê-lo. O sangue ainda quente e aquele gosto de ferro na boca me deu uma sensação de que eu estava ganhando muito
poder naquele momento. (É o que satanás faz: Suga a vida daqueles que não estão na presença do Senhor. Aqueles que dão
LEGALIDADE).
Foi entre o sacrifício de animais, charutos acessos e bebidas alcoólicas que ele apareceu. Desta vez estava na forma de um
homem negro usando terno preto. Pude ver nos seus olhos que a parte branca era, na verdade, negra também. Ele não veio
só. Estava acompanhado de outro demônio também em forma de homem. Satanás não pode estar em dois lugares ao mesmo
tempo. Na verdade, nenhum demônio pode. Dependendo da ocasião é assim que ele faz: Aparece, cumprimenta e vai embora.
Naquela hora a consagração do anel estava realizada.

Voltemos ao pacto. Já despido e somente com um manto negro cobri minha nudez. Todos os elementos estavam preparados
no altar, inclusive diversos incensos. Fiquei no centro do pentagrama, me despi e com minha mão direita peguei o punhal e
cortei levemente o meu dedo indicador pronunciando as seguintes palavras:
“Na árida região de aço e pedra eu ergui a minha voz para que você possa escutar. Eu chamo o Este e o Oeste. Eu mostro um
sinal proclamando o Norte e o Sul. Morte ao fraco, saúde ao forte! (Essa é a lei)
E disse mais:
Lúcifer, Lúcifer, lúcifer tu és a estrela da manhã. Neste dia celebro meu PACTO CONTIGO E COM AS OSTES INFERNAIS A
SABER: BAAL
OS NOMES INFERNAIS
Abaddon - (hebreu) o destruidor
Adramelech - demônio sumeriano.
Ahpuch - demônio maia.
Ahriman - demônio mazdeano
Amon - deus egípcio da vida e reprodução, com cabeça de carneiro
Apollyon - sinônimo grego para Satã, o arquidemonio.
Asmodeus - demônio hebreu da sensualidade e luxúria, originalmente "criatura do julgamento".
Astaroth - deusa fenícia da lascívia, equivalente da Ishtar babilônica.
Azazel - (hebreu) instruiu os homens a criarem armas de guerra, introduziu os cosméticos.
Baalberith - senhor canaanita da Convenção, que se tornou mais tarde um demônio.
Balaam - demônio grego da avareza e cobiça.
Baphomet - adorado pelos Templários como símbolo de Satã.
Bast - deusa egípcia do prazer representada pelo gato.
Beelzebuth - (hebreu) senhor das moscas, tomada do simbolismo do escaravelho.
Behemoth - personificação hebraica de Satã na forma de um elefante.
Beherit - nome sírio para Satã.
Bile - deus celta do inferno.
Chemosh - deus nacional de Moabites, mais tarde um demônio.
Cimeries - monta um cavalo negro e rege a África.
Coyote - demônio do índio americano.
Dagon - demônio filisteu vingativo do mar.
Damballa - deusa serpente do Vodu.
Demogorgon - nome grego para demônio, diz-se que não seria conhecido pelos mortais.
Diabolus - (grego) "fluindo para baixo".
Dracula - nome romeno para demônio.
Emma-O - regente japonês do inferno.
Euronymous - príncipe grego da morte.
Fenriz - filho de Loki, descrito como um lobo.
Gorgo - diminutivo de Demogorgon, nome grego para demônio.
Haborym - sinônimo grego para Satã.
Hécate - deusa grega do mundo subterrâneo e feitiçaria.
Ishtar - deusa babilônica da fertilidade.
Kali - (hindu) filha de Shiva, alta sacerdotisa de Thuggees.
Lilith - demônio feminino hebraico, primeira mulher de Adão que lhe ensinou as cordas.
Loki - demônio teutonico.
Mammon - deus aramaico da riqueza e do lucro.
Mania - deusa etrusca do inferno.
Mantus - deus etrusco do inferno.
Marduk - deus da cidade de Babilônia.
Mastema - sinônimo hebreu para Satã.
Melek Taus - demônio yesidi.
Mephistopheles - (grego) quem evita luz, Faustus.
Metzli - deusa azteca da noite.
Mictian - deus azteca da morte.
Midgard - filho de Loki, descrito como uma serpente.
Milcom - demônio amonita.
Moloch - demônio fenício e canaanita.
Mormo - (grego) rei dos Ghouls, consorte de Hécate.
Naamah - demônio feminino grego da sedução.
Nergal - deus babilônico do Hades.
Nihasa - demônio do índio americano.
Nija - deus polaco do mundo subterrâneo.
O-Yama - nome japonês para Satã.
Pan - deus grego da luxuria, depois relegado ao demonismo.
Pluto - deus grego do mundo subterrâneo.
Prosérpina - rainha grega do mundo subterrâneo.

Pwcca - nome gales para Satã.
Rimmon - demônio sírio adorado em Damasco.
Sabazios - demônio frigio, identificado com Dyonisus, adorado como serpente.
Saitan - equivalente enoquiano de Satã.
Sammael - (hebreu) "Veneno de Deus".
Samnu - demônio da Ásia Central.
Sedit - demônio do índio americano.
Sekhmet - deusa egípcia da vingança.
Set - demônio egípcio.
Shaitan - nome árabe para Satã.
Shiva - o destruidor.
Supay - deus inca do mundo subterrâneo.
T'an-mo - contraparte chinesa para demônio, cobiça, desejo.
Tchort - nome russo para Satã, "Deus Negro".
Tezcatlipoca - nome azteca do inferno.
Thamuz - deus sumeriano que mais tarde foi relegado ao demonismo.
Thoth - deus egípcio da magia.
Tunrida - demônio feminino escandinavo.
Typhon - personificação grega de Satã.
Yaotzin - deus azteca do inferno.
Yen-lo-Wang - regente chinês do inferno.
E AO FINAL DOS 81 NOMES EU DISSE: QUE A MINHA VONTADE SEJA A VONTADE DE TODO O INFERNO, AMÉM!
(É claro que teve muito mais coisas mas neste caso estou escrevendo um relato e não um manual de evocação do mal)
Ritual realizado, bebi um cálice de prata com vinho dentro e neste momento, meus olhos se abriram e pude ver o mundo
espiritual ao meu redor. Não sei se eu que observava os demônios ou se eles que estavam a me observar. Só sei que um
pacto desta natureza marca você no mundo espiritual. É como um sinalizador de um navio a deriva. Naquele momento, eu
tinha a certeza que tudo o que eu quisesse me seria dado.
Mas eu só pensava em uma coisa: DESTRUIR TODOS AQUELES QUE TENTASSEM CONTRA MIM.

Fonte: http://www.uptualiza.com/p/relatos-de-um-ex-satanista-parte-6.html
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