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	        În Magia Superioară, magicianul apreciază că trăieşte într-o lume cu trei straturi: spiritual, psihic şi fizic (acestea pot fi sub-divizate şi privite în alte moduri). Lumea fizică este cea de care suntem conştienţi prin intermediul organelor noastre senzoriale şi, câteodată, cu ajutorul instrumentelor ştiinţifice - ateii materialişti consideră că tot ce există este lumea fizică. Lumea spirituală este domeniul Creatorului, singurul Părinte a tot ceea ce este. Religiile lumii caută să aducă sufletul individual în relaţie cu Unul. Apoi mai este lumea psihică, care se află între cea fizică şi cea spirituală.
	        Când am început să scriem acestă carte, intenţia noastră era îndreptată către etica magiei. Oricum, pe măsură ce lucram, a devenit clar faptul că urma să fie mai mult decât atât. De unde şi titlul: „Carte de vrăji”. Vă lăsăm pe voi să judecaţi dacă puteţi da un răspuns la această întrebare. De ce magia, de ce şi vrăjile, ştiind că există o diferenţă categorică între Magia ca Ştiinţă şi vrăjitorie?     
	        Înainte de a discuta despre magia însăşi, credem că este important să considerăm ce principii sau etică urmăm când practicăm magia. Mai întâi, luaţi în considerare principiul: „Fără a face rău nimănui, fă ce vrei!” „Minunat, asta îmi dă libertatea să fac tot ce vreau, atâta timp cât nu fac rău nimănui. Banii, vă rog!  Am primit bani, dar mi-au fost lăsaţi de mătuşa mea favorită, care a murit. Ştiu, voi arunca o vrajă pentru a obţine o slujbă nouă. Am obţinut slujba, dar doar pentru că altcineva a fost concediat. A treia oară e cu noroc, voi arunca o vrajă pentru a face o fată să se îndrăgostească de mine. Of, are deja un partener care este acum devastat de pierderea ei. Şi nici măcar nu-mi place atât de mult, dar ea e îndrăgostită la nebunie de mine. Astfel, fiecare dintre aceste încercări au dus la pricinuirea unui rău cuiva, deşi nu asta era intenţia. Chiar când folosesc o vrajă de tămăduire, pot fi sigur că nu fac rău? Dacă era karma cuiva să sufere de o anumită boală, iar boala l-a vindecat, s-ar putea să treacă din nou prin aceeaşi suferinţă, dacă karma nu s-a îndeplinit.” Şi detaliază mai mult: „Fără rău nimănui”. Dusă la extrem, această expresie poate însemna să nu poţi să iei un medicament dacă eşti bolnav, căci ar ucide bacteria sau virusul care cauzează boala. Astfel că totul se reduce la ezitări, stagnează şi nimic nu este făcut, de frică să „nu faci rău”.
	    Atunci cum rămâne cu: „fă ceea ce vrei în limitele legii, iubirea este legea, iubirea sub voinţă”. Nu e mai bine, pentru că-mi dă libertatea să fac ceea ce vreau, fără a ţine cont de altcineva? Nu chiar. Lucrul important de aici este „ce vrei”. Aceasta nu înseamnă voinţa Eului sau Sinele inferior. Fiecare persoană este un centru unic, autonom, de conştiinţă individuală, energie şi voinţă. Sau, după cum spune Crowley: „Fiecare este o stea. Strălucind şi existând prin propria lumină interioară, mergând pe drumul său propriu în ceruri, doar când nu este afectată de gravitatea altor stele”. Dar umanitatea, pe ansamblu, a „divorţat” de esenţele celeste şi şi-a uitat voinţa spirituală adevărată. Astfel, atunci când se aplică edictul „fă ceea ce vrei”, majoritatea dintre noi nici măcar nu ştie care este adevărata lor voinţă! Pentru noi, unul dintre principiile călăuzitoare ale magiei este: „cum ne va ajuta, ce vom face să evoluăm ca persoană şi, la rândul său, să ajute umanitatea să evolueze - chiar şi într-o măsură infinitezimal de mică”. Această nevoie nu trebuie răstălmăcită în nici un fel.
	        Un exemplu: „Fă ceea ce vrei, asta să fie legea! Care este voinţa ta? Este voinţa mea să mănânc şi să beau? În ce scop? Pentru ca trupul să se fortifice. În ce scop? Ca să pot împlini Marea Lucrare. Iubirea este legea, iubirea sub voinţă”. Am putea cu uşurinţă schimba aceste fraze, spunând că este voinţa mea să-mi petrec ziua urmărind Star Treak, astfel ca mintea şi trupul meu să se odihnească. Cheia este unde anume se termină răspunsul la întrebarea: „Care este voinţa ta?”. Dion Fortune explică faptul că există două şcoli de gândire despre magie. Prima, cea raţionalistă, atribuie magia puterii minţii subconştiente (minţii solare a spiritului). A doua, cea ocultă, atribuie rezultatul magiei agenţiilor absolut supranaturale, cum este intervenţia zeilor/zeiţei (Divinitatea: Metatron şi Matronitha), elementelor şi aşa mai departe. De asemenea, sugerează o a treia cale, care atribuie fenomenele produse de magie ambilor factori, împreună cu o aplicare sănătoasă a cunoaşterii ezoterice (esoterice) în ceea ce priveşte natura universului.
	Consecinţele ritualurilor magice
	        Magicianul crede că lumea psihică există, nu ca un teritoriu interzis, ci ca un loc mare şi necunoscut, care aşteaptă să fie explorat prin ritual şi magie. Vrem să spunem că trebuie să avem grijă cum explorăm această lume (şi cum folosim magia). Dacă ne apropiem de acest tărâm căutând ceea ce am putea exploata în mod profitabil, în termeni materiali, atunci este foarte posibil să ne întâlnim cu exploatatori oportunişti similari nouă, în planurile lor interioare. Astfel că intenţia trebuie să se afle în miezul ritualului şi al magiei şi este important să-ţi acorzi ceva timp pentru a lua în considerare de ce anume vrei să practici activitatea de ritual/magie. În special dacă există o oportunitate mult mai eficientă de a obţine rezultatele dorite. Dacă am o durere de cap, voi lua nişte aspirine, decât să arunc/fac o vrajă!
	        Probabil că vei spune: „Bine, am înţeles, dar care este esenţialul?” Trebuie să ne cunoaştem adevărata noastră voinţă, pentru ca nimic să nu se întâmple în lucrarea noastră de magie fără folosul ei. Indiferent ce facem în magie, este efectuat conştient, deliberat şi cu intenţia completă. „Dar răspunde la întrebarea: de ce magia?” Pur şi simplu, ritualul magic este un proces aranjat în aşa fel încât să rezulte în exhalarea deliberată a Voinţei şi exhalarea Imaginaţiei, scopul fiind purificarea personalităţii şi atingerea unei stări spirituale de lărgire a conştiinţei, în care intrăm în uniune fie cu Sinele nostru Superior, fie cu un Zeu sau o Zeiţă (entităţi enisice şi supraenisice, îngeri, ghizi şi călăuze, mesageri). Prin fiecare act, cuvânt sau gând, acest scop unic al oricărei lucrări de ritual/magie este determinat. „Dar cum rămâne cu vrăjile/magia instant. Pot găsi aşa ceva în cărţile cu vrăji?” Poţi, dar rezultatul pe care tinzi să-l obţii va fi o pierdere de bani. Şi mai există pericolul ca, în aceste circumstanţe, să rezulte nişte consecinţe cumplite. Este ca şi cum ai citi o carte sau ai vedea un film despre cum să conduci o maşină. Dacă te-ai concentrat tare, s-ar putea să conduci câteva sute de metri în linie dreaptă. Dar asta înseamnă cu adevărat să conduci? Sau, mai mult ca sigur, vei accidenta maşina şi te vei răni pe tine sau pe altcineva. La fel este şi cu vrăjile instant. Nici nu catadixim să numim aşa ceva drept „magie instant”. Magia necesită foarte multă dedicaţie, studiu, practică şi muncă grea. „Dar cum rămâne cu maşina de care am nevoie?”. Chiar ai nevoie de ea? Chiar dacă ai folosi magia ca să o obţii, tot va trebui să depui un efort fizic. Nimeni nu-ţi va bate la uşă, din senin, să-ţi dea o maşină nou-nouţă – ne pare rău, acesta nu este un film Disney. Dar să presupunem că s-ar întâmpla aşa. Unde ar mai fi imboldul de a face ceva constructiv cu viaţa ta? Ai putea sta degeaba, arunca câteva vrăji şi ţi-ai îndeplini toate dorinţele materialiste? Nevoile tale fizice ar putea fi împlinite doar în detrimentul celor spirituale sau ale adevăratelor tale nevoi. „Este vorba de magia superioară, nu?”. Aşa cum spune Crowley: „Magia este ştiinţa şi arta de a provoca schimbări în conformitate cu voinţa”. Sau, în alte cuvinte, magia este ştiinţa înţelegerii de sine şi a condiţiilor tale. „Este arta de a aplica acea înţelegere în acţiune”. Dacă vrei puteri care să facă diferite lucruri, cum ar fi să tămăduieşti bolnavi, să devii invizibil, să aprinzi o flacără fără să foloseşti chibrituri, levitaţie, vrăji de iubire şi aşa mai departe, atunci cea mai bună scuză pentru a încerca să le obţii este că vei învăţa multe pe parcurs. Fie că ai sau nu nevoie să efectuezi magia pentru a-ţi îmbunătăţi locul în lumea mondană, materială şi, prin urmare, să te afli într-o poziţie din care să-ţi cunoşti mai bine adevărata voinţă, este o problemă care te priveşte pe tine şi adevărata ta voinţă.
	Edşo Middlpe Pillaoklşaţosjkauuwr
	Pilonul de mijloc
	Cercul sacru
	        Cercul magic îţi creează un spaţiu sacru. Atât. Nimic mai mult, nimic mai puţin. Cercul este locul pentru operaţiile magice. Este locul în care te manifeşti, deşi are şi alte scopuri. În ceea ce priveşte modurile formale de trasare a cercului, sunt utile pentru grupuri, căci permit tuturor să vadă ce se întâmplă, dar la fel şi ritualul. Tuturor ne place să ne jucăm şi să ne costumăm, nu? O parte din acţiunea cercului implică invocarea sau chemarea (invocarea, conjurarea) Elementelor (altfel cunoscute în unele magii drept turnuri de veghe - este cam confuză toată această terminologie, nu?), astfel că trebuie să studiezi mai întâi, să meditezi şi să te împaci cu fiecare dintre cele patru Elemente tangibile: Aer, Foc, Apă şi Pământ), înainte de a arunca un cerc. Trasarea cercului este un act magic foarte vechi şi se face mare tam-tam pe acestă temă, la sabbaturile vrăjitoarelor şi în alte grupuri oculte, care au discursuri lungi şi o atracţie pentru vânturarea săbiilor şi a baghetelor. Şamanul antic sau femeia înţeleaptă a tribului nu îndrăzneau să-şi ţină bucătăria plină cu „cuţite magice” şi baghete sau figuri magice încrustate, speciale pentru lucrările de magie. Fiecare individ avea probabil obiecte speciale, naturale care erau împregnate cu putere magică, cum sunt pietrele şlefuite, lemnul în forme ciudate sau păpuşi din ghindă, dar acestea nu erau observate în cazul în care o vrăjitoare îşi căuta locul. Astăzi, mulţi oameni uită cât de puţină intimitate şi bani au pentru a-şi cumpăra obiecte cum sunt cuţitele de fier costisitoare de care au nevoie. În căsuţele lor simple şi colibe, nici nu aveau dulăpioare pentru a păstra săbiile, baghetele, cădelniţele, figurile magice şi toate accesoriile pe care mulţi practicieni moderni le folosesc în ritualuri. 
	        Cel mai vechi şi mai simplu mod de a crea un cerc este prin setarea unor „paznici”. Acestea sunt patru obiecte, care pot fi simple beţe tăiate dintr-o tufă şi înfipte în pământ, la cele patru puncte ale compasului sau patru obiecte care reprezintă Elementele: pământul, aerul, focul şi apa. Dacă eşti afară, poţi folosi cu uşurinţă o piatră sau o bucată de lemn pentru pământ, o lumânare pentru foc (dar să nu ia foc nimic), o farfurie de sticlă pentru apă şi esenţă sau câteva flori parfumate dulci pentru aer.     
	        Majoritatea păgânilor atribuie pământul nordului, aerul estului, focul sudului şi apa vestului. Principalul scop al celor patru paznici (turnuri de veghe) este să ajute la purificarea atmosferei şi alungarea distragerilor, prin faptul că sunt marginile unui cerc în jurul tău. Aceasta este doar o apărare temporară, deşi este necesar să alungi puterea acestora la completarea lucrării sau te vei izola din punct de vedere mental şi fizic, deoarece alungi toate sentimentele, comunicarea cu oamenii şi energiile. 
	        Cu magia înaltă/ceremonială, elementele sunt de asemenea folosite pentru a aduce energia în cercul perfect echilibrat.
	 
	        „Pentru a trasa cercul, stai cu faţa la Nord. Ţine bagheta (cuţitul magic) dacă ai una sau arată doar cu indexul spre nord. Mergi uşor în jurul perimetrului cercului, în sensul acelor de ceasornic, încărcându-l cu cuvinte şi energie. Creează cercul - prin vizualizare - cu puterea care se scurge din lama cuţitului sau degetului. În timp ce mergi, întinde energia până formează o sferă completă în jurul ariei de lucru, jumătate deasupra pământului, jumătate dedesubt. În timp ce faci  acest lucru, încarcă (vezi şi simte) energia cu protecţie şi iubire. Plasează paznicii elementali. Există două moduri de a face aşa ceva, în funcţie de cât spaţiu ai. Dacă eşti în exterior, nu ar fi nici o problemă. Cel mai bine este să începi de la elementul de pământ, căci este cel mai sigur, cea mai solidă bază pentru orice fel de magie. Ia piatra sau moneda (sau ce anume ai folosit ca să reprezinte pământul) şi ţine-o în sus către Nord, cerând Doamnei sau pământului (sau îngerului, sau elementului) să sfinţească simbolul şi să-ţi ofere securitate şi protecţie în timp ce lucrezi. Trebuie să mergi apoi în sensul acelor de ceasornic în jurul cercului, până când ajungi la Est. Aprinde cărbunele sau esenţa sau ridică florile şi cere Domnului estului să respire prin tine puterea aerului şi să-ţi susţină lucrarea atât ziua cât şi noaptea. Apoi mergi în sensul acelor de ceasornic către sud. Ia chibriturile şi aprinde lumânarea, apoi ridic-o către cer şi cere Domnului Flăcării să-ţi ilumineze şi purifice eforturile.        
	        Mergi spre Vest, unde iei cupa cu apă şi cere Doamnei vestului să te purifice şi sanctifice pe tine şi spaţiul tău. Apoi mergi spre locul în care vei sta pentru lucrare şi începe să efectuezi ritualul, probabil invocând mai întâi zeul şi zeiţa, prin cuvintele care ţi se par potrivite.           
	        La sfârşitul vrăjii sau diviniaţiei, trebuie să-ţi acorzi întotdeauna câteva minute de meditaţie în tăcere pentru ca, dacă zeii şi zeiţele cu care lucrezi doresc să vorbească cu tine sau să te înveţe ceva, să aibă oportunitatea aceasta. Este întotdeauna important să mulţumeşti fervent, chiar dacă nu ai văzut sau simţit nimic. Apoi poţi mânca şi bea ceva, mai întâi cerând Domnului şi Doamnei binecuvântarea. Este important acest lucru, pentru a-ţi închide centrii psihici. Mergi în jurul acelor de ceasornic înapoi la Nord şi mulţumeşte Doamnei sau Pământului, Mamei natură pentru căminul tău şi hrana de-a lungul vieţii. Merg şi la Est şi spune: „Domn al Răsăritului, îţi mulţumesc pentru lumina şi puterea ta. Rămâi în inima mea întotdeauna”.       Mergi la Sud şi mulţumeşte Domnului Focului într-un mod similar. În final, spre Doamna din Vest, mulţumindu-i pentru inspiraţie şi puritate. 
	        La urmă, taie cercul, stând la Nord şi plasând lama cuţitului sau degetul aproape de podea, tăind energia cu lama sau degetul, ridicând lama cât de sus şi rapid poţi (ai grijă la tavan dacă eşti în casă). Vezi cum zboară energia în univers şi cum este folosită la bine.     
	        Când lucrezi cu magia înaltă, trasează un cerc folosind ritualul mic de izgonire al pentagramei.” 
	        Acesta este unul dintre puţinele ritualuri cu adevărat puternice născocite de „Răsăritul Auriu”. Funcţia ritualului, deşi capabilă de extindere în multe alte direcţii, este în mod proeminent una de izgonire şi este folosită de magician ca precursor la orice lucrare magică. 
	        Ritualul aranjează turnurile de veghe ale Elementelor. Dincolo de asta, deschide operatorului un canal de graţie între cer şi pământ. Astfel, ar trebui întotdeauna efectuat în întregime, adică folosind trupul şi gesturile. Căci nici o magie nu este reală dacă nu face contact la nivelul manifestării. La fel şi ritualul puterii spirituale.
	Întunericul şi Lumina
	        Majoritatea magicienilor sunt de acord că este necesar să încerci să dobândeşti o stare de echilibru în viaţă. În mod similar, ei sunt destul de fericiţi să vorbească despre viaţă, lumină şi toate lucrurile „pufoase”, dar menţionează cu toate acestea şi întunericul, căutând să nege latura întunecată a propriului caracter. Şi totuşi cum este posibil să obţii echilibrul interior dacă nu recunoaştem acea latură din tine? Sunt ca cele două părţi ale unei monede, cap şi pajură, lumină şi întuneric. Fără ambele laturi, acea monedă nu poate exista. Fără întuneric, lumina nu poate străluci şi, fără lumină, totul este întuneric. Simbolul Yin şi Yang în forma diagramatică arată cum ambele aspecte ale noastre trebuie echilibrate. Nici întunericul, nici lumina nu domină, iar întunericul există în lumină şi reciproc. 
	        Sugerăm că una dintre probleme în recunoaşterea întunericului provine din bagajul acumulat asociat cu cuvântul însuşi. Căci întunericul ajunge să simbolizeze tot ceea ce nu este bine şi este rău, negativ, distructiv şi aşa mai departe. Dar nu poate fi negat faptul că tot ceea ce este pozitiv are o latură negativă. De exemplu, negativitatea bunăvoinţei poate fi mânie neprovocată. Mergând la Kabbala şi Copacul Vieţii pentru un răspuns, găsim că misterul întunericului este simbolizat de Daath, Sephirothul ascuns care reprezintă poarta către reversul Copacului. Această latură inversă este cunoscută drept Qliphoth (plural). Qliphoth radiază calităţile negative, reversul calităţilor pozitive de pe partea frontală a Copacului - pacea devine război, iubirea devine ură, bucuria devine supărare şi aşa mai departe. Astfel, trebuie să fie clar că experimentăm atât lumina, cât şi întunericul în vieţile noastre. Una nu poate există fără cealaltă. 
	        Există două feluri de întuneric, care pot fi numite întunericul pozitiv şi cel negativ. Întunericul pozitiv se mişcă împotriva curentului evoluţiei; este distrugător în ceea ce priveşte progresul şi schimbarea. Întunericul negativ include toate opoziţiile, blochează şi restricţionează mişcările noastre libere. Dar acestea sunt, în sine, relative - în acest fel, protejarea mediului poate fi „întunecată”, iar fermierul cu interese financiare poate fi identificat cu lumina de mulţi alţii. Întunericul pozitiv nu este relativ. Atât întunericul pozitiv, cât şi cel negativ se manifestă în două forme: conştient sau inconştient. Întunericul conştient este făcut într-adins, de dragul său şi cu maliţiozitate. Întunericul inconştient, pe de altă parte, este ceea ce apare din orbire, stupiditate, neglijenţă; dar fără intenţie conştientă sau maliţiozitate. 
	        Încă nu eşti convins că ai o latură întunecată? Atunci încearcă un simplu exerciţiu de psihoanaliză (fă-ne pe plac!). Fă două liste pe o bucată de hârtie, una cu „calităţi pozitive”, cealaltă cu „calităţi negative”. Calităţile negative reprezintă latura întunecată a naturii tale. Dacă nu scrii nimic la calităţile negative, te amăgeşti singur. Ne pare rău, dar nu poţi fi un maestru fără calităţi negative - nu ai fi aici dacă nu ai avea! Să luăm Biblia ca analogie (nu trebuie să crezi, este doar un exemplu). Iisus se spune că a mers în deşert şi a fost ispitit de diavol. Aceasta este o simplă analogie, care explică cum trebuie să ne confruntăm cu toţii, să avem de-a face şi să ne echilibrăm proprii diavoli. 
	        În echilibrarea întunericului, este esenţial să transformi şi să absorbi întunericul calităţilor negative - pentru a te armoniza cu ele şi a crea o balanţă activă, dinamică în tine însuţi. Kabbala ne învaţă că latura întunecată a Copacului Vieţii este locuită de demoni sau scoici de energii. 
	        În Magia Ceremonială, contactul cu astfel de creaturi poate fi benefic dacă este direcţionat cu claritate şi scop precis. Nu crezi în demoni ? Atunci care este echilibrul negativ al zeilor şi (dacă crezi în ei) îngerilor, zânelor din folclor sau orice altceva priveşti drept mesageri ai Luminii. Sistemul magic al lui Abra Melin foloseşte această formă de contact cu efectul bun. Poate fi folosit şi ca o forţă pozitivă pentru tămăduire. Contactul primar cu latura întunecată a Copacului Vieţii este efectuat prin intermediul Sephirei Daath. Acesta duce inevitabil la contactul cu Choronzon, şeful, dacă vrei, al tuturor demonilor. Deşi aceasta este o formă de contact cu potenţial recompensator, este important să realizezi pericolele implicate şi această lucrare nu ar trebui întreprinsă fără un ghid experimentat. 
	        În cadrul Magiei Ceremoniale şi wicca, cât şi alte religii, toţi cei care fac progrese serioase pe calea lor vor experimenta Noaptea întunecată a sufletului - indiferent de nume, este ceva care cu siguranţă va fi experimentat. Noaptea întunecată a sufletului este o experienţă atunci când căutătorul, după o perioadă lungă de lucrări magice se străduie pentru ceva superior, îndură o perioadă de depresie, singurătate şi pare fără speranţă în ceea ce priveşte propriile eforturi. Mulţi vor să renunţe la calea lor sau să o ia pe alături - cu alte cuvinte, să cedeze tentaţiilor întunericului. Dar cei care perseverează sunt răsplătiţi cu o evadare în conştiinţa de sine şi conştiinţa superioară. Acest fapt este de asemenea legat de o formă de iniţiere.
	VRĂJILE   DE   LEGARE
	Vrăji de legare
	        Legările ar trebui efectuate doar când toate celelalte căi au fost epuizate. Încearcă să rezolvi lucrurile cu cealaltă persoană, căci comunicarea sinceră poate rezolva multe probleme. Dacă persoana în cauză este cineva cu care preferi să nu ai de-a face, încearcă cât poţi de mult să păstrezi distanţa. Legările sunt vrăji de „ultimă speranţă” - ceva care trebuie efectuat doar când este absolut necesar de a preveni răul care vine asupra ta sau familiei tale. Reţine întotdeauna Legea lui trei, când faci vrăji de acest fel. Şi nu dori niciodată răul cuiva - fă toate vrăjile pentru „binele tuturor”. Dacă nu poţi să faci o vrajă de legare dintr-un loc liniştit, nu mai încerca.
	 
	 O vrajă de legare
	Vrajă de legare cu fotografie
	        Ai nevoie de: fotografia persoanei care îţi face rău, un şnur sau o fundă.
	        Vraja: Ia şnurul sau funda şi înfăşoar-o în jurul fotografiei şi repetă:
	 
	Te leg ... numele persoanei ...
	să nu mai faci rău ţie şi altora.
	        Repetă aceasta până când întreaga fotografie este acoperită. Apoi aruncă vraja asupra persoanei! Când ai terminat, ai trei opţiuni pentru fotografie:
	1. o pui într-o sticlă, o umpli cu apă şi o îngheţi;
	2. o arunci în apă curgătoare;
	3. o coşi într-o păpuşă.
	Vrajă de legare cu simbol
	        Materiale necesare: simbolul persoanei pe care vrei să o legi, o fundă neagră pentru ars, chibrituri sau brichetă, cazan sau un vas rezistent la foc, un vas cu apă.
	        Aruncă cercul şi invocaţiile, apoi ia simbolul persoanei pe care vrei să o legi şi înfăşoară o fundă neagră în jurul său (nu suprapune funda dacă vrei să o îngropi în loc să o arzi). Arde-l în cazan sau îngroapă-l. 
	        În timp ce faci aceasta, incantează aceste cuvinte de trei ori: 
	... numele persoanei ...
	prin Doamna şi Domnul,
	eşti legat şi incapabil de mai face rău
	... împotriva oricui alegi ...
	Aşa să fie!

