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ILMU PELET ROKOK
DENGAN AJIAN PELET SEMAR KUNING

Dilihat dari media yang digunakan, ilmu pelet ada berbagai
macam jenisnya. Ada ilmu pelet menggunakan media bulu
perindu, dengan minyak khusus, dengan celana dalam, sarana
foto si target, ada juga pelet yang menggunakan media rokok.
Sedangkan kali ini amalan ilmu pelet yang diungkap kepada Anda
adalah amalan pelet media rokok.
Hakikatnya, rokok hanyalah sebagai media ilmu semata. Yang
sebenarnya mendatangkan energi pengasihan adalah amalan ilmu
yang telah melalui proses tirakat.
Sedangkan pada kesempatan ini yang akan diulas adalah pelet
media rokok menggunakan amalan pelet semar kuning.
Khusus untuk Anda yang ingin menguasai ilmu pelet Semar
Kuning inilah langkah-langkah tirakat yang harus Anda lalui:
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Pertama, Untuk menguasai ilmu Semar Kuning ini, puasanya
hanya 1 hari 1 malam saja. Yaitu, puasa bleng, tidak boleh makan,
minum, juga tidak boleh tidur.
Kedua, Pada malam selanjutnya, melakukan tirakat mandi dengan
air dari tujuh sumur.
Ketiga, setelah melakukan mandi dengan air tujuh sumur. Yang
perlu dilakukan yaitu membaca mantra berikut sebanyak 111
kali.
Bismillahir rahmanir rahim.
Semar kuning.
Kuning-kuning kurungan sukmo.
Sun gedondong redong-redong.
Kuwe arep luru opo nduk?
Arep luru semar kuning?
Ora ono semar kuning.
Yo aku iki semar kuning.g
Teko we las teko asih pendulune ( sebut nama orang yang dituju)
Marang aku, (sebut nama anda)
La ilaha illallah Muhammadur Rosulullah

Mantra ilmu pelet ini tidak harus dibaca setiap saat, karena
setelah "dibeli" dengan puasa bleng 1 hari 1 malam, setiap anda
butuh, cukup dibaca sekali saja dengan penuh konsentrasi. ·
Apakah ilmu ini dapat digunakan setiap saat? Secara teori,
seseorang yang sudah memiliki ilmu posisinya sudah sama
dengan orang yang memegang uang.
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Namun untuk menggunakan pelet semar kuning sarana media
rokok. Caranya yaitu, olesi terlebih dahulu satu batang rokok
dengan minyak zakfaron.
Baca mantra Ilmu pelet semar kuning sebanyak 7 kali, lalu tiup
rokok yang Anda siapkan.
Kemudian gunakan untuk merokok, saat rokok tersebut akan
habis. Asap yang terakhir harus terkena badan si target.

Jika Anda ingin Mendapatkan Solusi Pelet Praktis, Tanpa Puasa,
Tanpa Pantangan,dan Tanpa Ritual.
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