
RITUAL DE HIEPACT

Este ritual serve para qualquer tipo de preferência
sexual

Hiepact é uma Deusa/Demónio de origem Lunar e com influencias de Venus
Ela busca a sua pessoa amada, esteja ela onde estiver.

Precisa de:
5 espelhos de mão ( do formato daqueles que as senhores pintam os lábios)
5 velas pretas
O seu pendente
O seu anel em qualquer dedo

Dias para fazer:
3 dias antes da Lua nova ou 3 dias depois de Lua cheia
Hora de Venus (instale a aplicação REAGANIUM, no seu Android )

1º No dia e hora escolhidos, tome um banho e enrole-se em uma toalha.
2º No chão, trace um pentagrama “invisivel”, com cerca de 1,5m,  com os espelhos e as
velas, de modo que a cabeça do pentagrama fique virada para Sul.
Em cada ponta do pentagrama, ponha o Espelho e, por trás dele, a vela
Veja:

Sul



3º Após tomar o seu banho, acenda as velas.
4º Apague todas as luzes eletricas e retire a toalha.
5º Entre, dentro do círculo de velas e espelhos, nu(a) e vire-se para Sul e diga:

“Salvé Hiepact, Deusa da Lua e de Venus, EU ( diga o seu nome) entro dentro de ti, assim
como tu entras dentro de mim.
O meu pénis ( ou vulva ) uivam pelos teus prazeres.
Que cada toque sexual, Te sejam oferecidas as ti.
Sente o fervor dos meus genitais e traz-me (dizer o nome da pessoa de quem gosta) para
que eu te possa oferecer a minha energia Sexual.
Por  cada orgasmo que  tiver  com (dizer  o  nome de quem gosta),  eu  te  ofereço  essa
energia em teu louvor.
Hiepact, que o meu pénis (anus ou vulva) sejam oferecidos a ti.
Ofereço-te, também, todos os meus orgasmos.
Salvé Hiepact!”

6º Vire-se para cada espelho e diga a mesma coisa, acariciando o seu corpo (sem atingir o
orgasmo )

No final diga:

“EGO EGO HIEPACT

7º Deite-se sem cuecas, roupa ou masturbação!

8º Antes de se deitar, apague as velas sem soprar




