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Consacrarea și împuternicirea uneltelor pentru 

ritual 

Uneltele folosite în ritualurile satanice ar trebui consacrate în numele lui 

Satan. 

Consacrarea acestor unelte ar trebui să aibă loc în timpul unei luni pline. 

Pentru împuternicirea pumnalului vei avea nevoie de un magnet. 

1. Așază-ți pe altar unealta/uneltele care urmează să fie 

binecuvântată/e. Dacă ai un arzător de tămâie care trebuie să fie 

binecuvântat, atunci, pentru acest ritual, folosește un alt recipient 

pentru a arde tămâia. 

2. Dă foc tămâii. Aprinde mai multe bețișoare* căci, pentru consacrare, 

uneltele vor fi trecute prin fumul tămâii. Se poate folosi şi tămâie 

sfărâmată şi așezată pe cărbuni aprinși (în cazul acesta, vei avea 

nevoie de mai multă tămâie, pentru a o completa mereu pe cea 

consumată/arsă). 

3. Aprinde mai multe lumânări negre. Dacă negru nu este disponibil, 

folosește albastru regal. 

4. Recită rugăciunea de deschidere: 

În Numele inefabil al lui Satan/Lucifer şi înaintea Prinților Încoronați: 

Beelzebub, Astaroth şi Azazel, invit Puterile Iadului să își reverse 

binecuvântările şi puterile peste aceste unelte, astfel încât acestea să 

poată servi ca extensie şi amplificare a voinței şi dorinței mele, pentru 

totdeauna, în slujba lui Satan. 

5. Vizualizează o lumină de un albastru puternic şi electric, plutind 

deasupra ta. Umple-te cu această lumină, în timp ce invoci Puterile 

Iadului. 
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Pentru pumnal: 

Vizualizează lumina albastră infuzată în pumnal. Ia magnetul şi 

trece-l pe lama pumnalului, de la bază spre vârf, într-o singură 

direcție şi pe ambele pârți. Vizualizează lumina albastră crescând în 

intensitate, cu fiecare trecere a magnetului pe lama pumnalului. 

Acest lucru ar trebui făcut timp de 5 minute. 

Vizualizează lumina albastră în fumul tămâii; trece pumnalul prin 

fum şi recită următoarele: 

„În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest 

instrument al aerului.” 

Pentru pocal (şi pentru orice alte unelte guvernate de elementul 

apă): 

Vizualizează aceeași lumină albastră. Infuzeaz-o în pocal. Trece 

pocalul prin fumul tămâii şi recită următoarele: 

„În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest 

instrument al apei.” 

Pentru cădelnița sau arzătorul de tămâie: 

Acestea pot reprezenta atât elementul focului cât şi cel al aerului. 

Atribuie-l la unul dintre acestea două, după cum crezi. Urmează 

pașii descriși la pocal. Atunci când îl treci prin fumul tămâii, recită 

următoarele: 

„În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest 

instrument al focului.” 

SAU 

„În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest 

instrument al aerului.” 
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Pentru pentagrame, baphomete sau orice alte unelte guvernate de 

elementul pământ: 

Fă la fel ca şi cu pocalul și cădelnița, iar când îl treci prin fumul 

infuzat cu lumină albastră, recită următoarele: 

„În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest 

instrument al pământului.” 

6. După ce ai consacrat toate uneltele pe care voiai să le consacrezi, 

recită al treilea cod enochian. 

7. După ce termini, spune o rugăciune în propriile tale cuvinte, în care 

să îţi arăţi mulţumirea şi recunoştinţa Tatălui Satan şi Puterilor 

Iadului pentru consacrarea instrumentelor ritualice. 

8. Încheie ritualul. 

Ave Satanas 

*Cei mai mulți dintre noi folosesc bețișoare parfumate pe post de tămâie. 

Acest lucru este în regulă. De altfel, orișiunde vorbim de „tămâie,” ne 

referim atât la tămâia propriu-zisă cât şi la bețișoarele parfumate. 

 

 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


