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Porque Existe Sofrimento no
Mundo?
Satanás Dá Respostas
Contrariamente aos chamados "Deuses" que são falsos e adorados pelos seguidores
dos programas inimigos, Satanás dá-nos sabedoria, conhecimento e respostas
sensatas. Cristãos e Muçulmanos, iludidos como são, não conseguem explicar nada.
A maioria das pessoas interroga-se porque existe tanto sofrimento, miséria e
hediondez neste mundo. Há milhares de anos atrás, houve uma altura chamada "A
Era Dourada". Era um tempo de paz, prosperidade e felicidade. Os humanos nesses
tempos viviam milhares de anos. Os nossos Deuses estavam connosco também.
Desde o aparecimento do Cristianismo e do Islão, tudo o que era bonito e positivo,
transformou-se em feiura e destruição.
Agora, a maioria de vós está familiarizada com os poderes da mente, da alma e
meditação. Eu lembro-me há muitos anos atrás quando eu ainda era Ateia, eu estava
a ler um livro sobre os chakras e o livro instruía que se "olhasse" para cada um dos
chakras, o que eu fiz, e tive um choque que quase me jogou para fora do sofá.
Assustou-me. Agora, isto foi resultante de focar a minha atenção. Muitos de vós
tiveram experiências espirituais onde tiveram ocorrências semelhantes. Mesmo
somente focar num chakra ou outra área da alma e ter-se-á uma experiência muito
intensa.
Eu escrevi sobre isto antes, mas olha à tua volta, tudo o que vês, o ecrã do
computador, a tua cadeira, a tua cama, a tua mobília, os carros lá fora, edifícios,
janelas... tudo o que vês foi antes a ideia de alguém antes de se ter materializado
numa forma física na realidade. Ora, eu também quero acrescentar que em algumas
situações, tal como na ciência, por exemplo em que as tempestades se manifestam
por si só; ar quente e húmido a colidir com ar seco e frio, por exemplo, mas a grande
maioria das coisas aqui foram algum dia uma ideia de alguém. Isto aqui já revela a
importância do próprio pensamento e da própria mente. Aqueles de vós que têm
estado a meditar há algum tempo sabem o quão importante é tentar focar em coisas
positivas, uma vez que focar em pensamentos destructivos, preocupação e
4

negatividade desnecessárias, com uma mente forte e alma, irão atrair isto.
A pessoa comum que não medita e tem uma mente muito mais fraca, onde a maioria
dos pensamentos tendem a dissipar, por si só não tem grande poder, mas quando
combinado com a massa de mentes de milhões de outras pessoas que se estão a
focar nas mesmas ideias, então os pensamentos têm muito mais poder. Eu uma vez
encontrei um livro, há uns 20 anos [Não me lembro do nome nem do autor], mas eu lio e a autora tinha uma técnica em que ela podia colocar as mãos sobre um livro e
absorver subliminarmente todas os informações nesse livro. Também ouvi falar do
mesmo poder ser utilizado para aprender uma língua estrangeira. A maioria de vós
está familiarizada com a nota de 20 dólares Americanos e o incidente do 11 de
Setembro. Eu também escrevi sobre isso e como a “Bíblia Sagrada” actuou sobre
isso, pois mais prevalente do que as notas 20 dólares, há uma bíblia em quase todas
as casas, hospitais, quartos de hotel e em muitos outros lugares.
Para mais informação, verificar a página “A Bíblia Sagrada: Um Livro de Feitiçaria
Judaica” no site “Expondo o Cristianismo”.
Psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que trabalham com a mente humana
fazem certos testes, como o teste do borrão de tinta de Rorschach, para sondar as
mentes dos pacientes de forma a averiguar o que eles pensam e determinar a sua
constituição psicológica. A maioria das pessoas verá as coisas nessas manchas de
acordo com o que foram suas próprias experiências na vida, como pensam e no que
se concentram.
Agora, mais uma vez, a maioria de vocês aqui estão já um pouco cientes da extensão
da extrema negatividade, e isso é um eufemismo, contida tanto na Bíblia como no
Corão. Ao ler as escrituras para os Rituais de Reversão do Torah, as maldições contra
a humanidade são prolíficas a ponto de não se poder nem sequer começar a contálas todas. Maldição após maldição, após maldição e condenação e a mais completa
depravação. Não é preciso ler a Bíblia ou o Corão de capa a capa para se ser
influenciado ou se conectar com a energia mais hedionda neles contida.
Simplesmente focarmos-nos nisso, é suficiente, e por focar, quero dizer ir à igreja e,
claro, os muçulmanos "oram" 5 vezes por dia, voltados para Este na direção que, com
a atração gravitacional da Terra, amplifica as energias.
Então, quanta energia terá sido empenhada nisto e está ainda a ser, em tal destruição
extrema e negatividade? Isto influenciou o mundo e tudo nele. Grande parte da
população está mergulhada nisto, durante várias vidas. Um indivíduo sozinho não tem
muito poder, mas que tal dezenas de milhões? A maioria das pessoas nem tem
consciência do subliminar. Eu gosto de fazer palavras cruzadas e em quase todos os
livros eles têm porcaria bíblica. Por outras palavras, isto é suposto ser senso comum.
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Queres saber porque há tantas brigas e separações familiares?
Lucas 12:53
Estarão em litígio pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra
mãe, sogra contra nora e nora contra sogra”. Discernindo o final dos tempos.
Mateus 10:21
Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra
seus pais e lhes causarão a morte.
Mateus 10:35
Pois Eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai; entre a filha e sua
mãe e entre a nora e sua sogra.
O que foi dito acima é apenas uma pequena porção de onde o foco e as energias
humanas têm estado durante séculos. Não importa se um seguidor leu a Bíblia de
ponta a ponta ou se sequer está familiarizado com o seu conteúdo [como a maioria
das pessoas que seguem tal depravação], ele ainda assim se conecta com a energia
e com as informações mais disponíveis sobre a mente humana, é possível ver que
isto é um facto. O que alguém pensa, acredita e as energias às quais se liga e com as
quais se identifica, determinam o que alguém é e para onde vai na vida. Além disso,
mesmo aqueles que rejeitam os programas Cristãos e Islâmicos ou os que não são
crentes, são afectados, uma vez que a mente das massas é poderosa o suficiente
para influenciar o mundo. A mente de massas é muito poderosa.
Tanto no Cristianismo como no Islão, o foco é no sofrimento e na morte. Os
seguidores vivem para a sua morte. O parasita inútil e imundo do Nazareno é
venerado - rasgado, esfarrapado, espancado e sangrado até estar seco. Mais morto
que um prego de uma porta. MORTE. Todas as missas se focam na morte desse
Nazareno. Depois, claro, temos o canibalismo "tomai o meu corpo" "bebei", uma vez
que isto cria as ligações necessárias ao assassínio ritualistico Judaico, de forma a
que este tenha sucesso, onde levam uma criança Gentia raptada para um quarto
secreto nas traseiras da sinagoga e procedem com a carnificina depois de a atarem a
uma cruz numa simulação daquele Nazareno e bebem o seu sangue. A base disto
está em Deuteronómio - o livro de instruções para cometer sacrifícios de sangue
ritualisticos. Os Judeus até o alegam abertamente. Tal como no seu Torah.
Também já escrevi sobre pobreza. A pobreza é um problema mundial, que resultou na
morte de milhões de pessoas durante séculos e arruinou muitas vidas.
Mateus 6:24
Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou será leal a
um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mâmon. Descanso na
providência divina
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[Mamon (Mammon): Hebraico Mishnaico e Aramaico para "riquezas". A palavra em si,
é dada no Sermão da Montanha.]
www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamon-mammon
Nota na escritura acima referida, o ênfase no numero 6 novamente. 6 e o 2+4=6. Os
Judeus usam sempre o número 6. Através disto, eles direccionam as energias para
trabalho escravo para os Gentios e claro, para a sua fortuna e riquezas. A Bíblia
engana os Gentios de forma a que aceitem a pobreza nas suas vidas e a viverem
para a sua morte, enquanto os Judeus que criaram este trabalho de degeneração e
imundice, sabem disto. Fortuna e poder estão concentrados nas suas mãos.
Mateus 19:21-24
21 Jesus disse a ele: “Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro
aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me”.
22 Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas
riquezas.
23 Então disse Jesus aos seus discípulos: “Com toda a certeza vos afirmo que
dificilmente um rico entrará no Reino dos céus.
24 E lhes digo mais: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
um rico entrar no Reino dos céus”.
Marcos 4:19
Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e
todas as demais ambições, agridem e sufocam a Palavra, tornando-a infrutífera.
Provérbios 23:4-5
4 Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza; tem bom senso!
5 Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos; criam asas e voam
pelos céus como a águia.
Eclesiastes 5:10
Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as riquezas, nunca se
sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente, isso também é ilusão,
vaidade.
Provérbios 11:4
As riquezas acumuladas não terão valor algum no Dia da ira divina, mas a justiça
livrará o fiel da morte.
2 Coríntios 9:7
Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por
constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria.
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Mateus 6:19-20
19 Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem
destroem, e onde ladrões arrombam para roubar.
20 Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem
destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam.
O que foi referido acima é apenas uma pequena amostra de doutrinação para uma
vida inteira de pobreza. Isto em muitos casos, persiste até durante várias vidas pois
agarra-se à alma.
No verso abaixo, o sofrimento de crianças inocentes é incentivado:
Mateus 19:14
Mas Jesus lhes ordenou: “Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o Reino
dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas”.
Houve um homem que incentivou e participou no assassinato de "bruxas". Esse
homem, alegadamente teria lido a "Bíblia Sagrada" umas 53 vezes. Não é de admirar
que ele exibisse uma inclinação assassina. Quando alguém venera o assassinato,
torna-se um assassino.
Abaixo está uma amostra dos assassinatos sem fim cometidos por Yahweh/Jeová na
Bíblia. Isto é elogiado e enaltecido pelos Cristãos, incessantemente:
Número estimado de eventos de matança na Bíblia:
O Dilúvio de Noé: Génesis 7:23, uma estimativa de 20.000.000 assassinados
Guerra de Abraão para resgatar Ló: Génesis 14: 17-19, uma estimativa de 1.000
assassinados
Sodoma e Gomorra: Génesis 19:24, uma estimativa de 2.000 assassinados
Enquanto eles estavam aflitos, irmãos de Diná mataram todos os homens: Génesis
34:1-31, Judite 9:2-32, , uma estimativa de 1.000 assassinados
A fome de sete anos no mundo inteiro: Génesis 41: 25-54, uma estimativa de 70.000
assassinados
Haverá sangue: A primeira praga do Egipto Êxodo 7: 15-27, , uma estimativa de
10.000 assassinados
A sétima praga: granizo Êxodo 09:25, uma estimativa de 300.000 assassinados
Primeiro filho dos Egípcios mortos: Êxodo 12: 29-30, uma estimativa de 500.000
assassinados
O Senhor tirou as rodas dos carros: Êxodo 14: 8-26, , uma estimativa de 600-5000
assassinados
Amalequitas: Êxodo 17:13, cerca de 1.000 assassinados
Quem está do lado do Senhor?: Forçando amigos e familiares a se matarem uns aos
outros: Êxodo 32: 27-28, uma estimativa de 3.000 assassinados,
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Quando as pessoas se queixaram, Deus queimou-os até a morte: Números 11:1, ,
uma estimativa de 100 assassinados;
Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, o Senhor os feriu, com uma
praga muito grande, Números 11:33, cerca de 10.000 assassinados
Dez escuteiros são mortos pela sua boa reputação: Num 14:35-45, 10 assassinados
Um homem pega lenha no dia de sábado é apedrejado até a morte: Num 15:32-35
Corá, os seus companheiros e as suas famílias são enterrados vivos: Num 16:27, 9
assassinados
Deus queima 250 pessoas à morte por queimar incenso: Num 16:35, 250
assassinados
Deus mata 14.700 por reclamarem sobre assassinatos de Deus: Num 16:49 14700
assassinados
O massacre de Jericó: Josué 6:21, 1000 assassinados
O massacre de Ai: Josué 8:1-25, 12.000 assassinados
Deus para o sol, para que Josué possa efectuar o seu assassinato à luz do dia: Josué
10:10-11, 5.000 assassinados;
Josué destrói tudo o que respirava, como o Senhor ordenou: Josué 10:28-42, 7.000
assassinados;
O genocídio de vinte cidades: Não houve nem um que sobrasse: Josué 11:8-12,
20.000 assassinados;
O Senhor entregou os Cananeus e Perizeus: Juízes 1:4, 10.000 assassinados
A história de Gideão: O Senhor colocou a espada de um contra o outro: Juízes 7:22,
120.000 assassinados
A cidade é massacrada e 1000 queimados à morte por causa do espírito maligno de
Deus: Juízes 9:23-27, 1.001-2.000 assassinados
Massacre dos Amonitas: Juízes 11:32-33, 20.000 assassinados
Deus força os Filisteus a matarem-se uns aos outros: 1 Samuel 14:20, 1.000
assassinados
David passa o dia a matar os Amalequitas: 1 Samuel 30:17, 1.000 assassinado
Deus matou 100.000 Sírios por lhe chamarem de deus dos montes: 1 Reis 20:28-29
100.000 assassinados
Deus matou 27.000 Sírios fazendo com que uma parede caísse sobre eles: 1 Reis
20:30. 27.000 assassinados
A interminável lista continua. Repleta de assassinatos hediondos e sanguinários. A
mensagem subliminar aqui é ASSASSINATO.
A informação acima referida foi retirada de:
https://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-inbible.html
Este site tem muitos mais exemplos. A lista que eu aqui incluí acima, é muito
pequena.
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Não existe necessidade de elaborar sobre guerras aqui. A Bíblia imunda está cheia de
guerras, injustiças, fome, selvajaria interminável e ódio pelo humanidade. Isto é
celebrado com festividades Pagãs sequestradas, cantando pela condenação da
humanidade, adorando, focando e dando quantidades enormes de energia para
promover o sofrimento, perda, morte, miséria e dor. Isto é tãããããão óbvio. Tal como já
mencionei, ao pesquisar para os rituais de reversão do torah, a quantidade de
maldições diretas dirigidas à humanidade era tão extensa que eu nem sabia por onde
começar e com a orientação de Lilith, escolhi as mais flagrantes e também havia
muitas dessas.
Nós somos aquilo que pensamos, e os pensamentos que habitam dentro de nós. É
aqui que a mente em massa tem estado durante mais de dois mil anos. Não é de
admirar que haja tanta dor e sofrimento. Aqui está a tua resposta.

10

O Colectivo do Inimigo
Muitas pessoas que se chamam "Satanistas", e este ponto de vista em particular, é
muito forte na Igreja de Satanás, acreditam que já são "Deuses". Alguns até vão mais
longe e dizem que a humanidade é "Deus".
Bem, "Deus", então porque está a humanidade em tamanha miséria? Sabes o teu
futuro, EXACTAMENTE? O que vai acontecer amanhã ou daqui a um ano? Podes
prever com certidão o futuro dos teus entes queridos? Tens o poder para SOZINHO
mudar o teu destino? Consegues te curar? Consegues parar o teu próprio
envelhecimento ou parar de sentir dor? Consegues mover ou levitar objectos ou a ti
próprio? Consegues controlar os resultados das acções e decisões que tomas?
Graças ao Pai Satanás, todos nós temos dentro de nós a habilidade para atingir a
Divindade, mas quantas pessoas REALMENTE sabem como?
São necessárias disciplina extrema e dedicação diárias.
Infelizmente, a humanidade perde o barco nesta matéria. A maioria dos humanos,
graças ao Cristianismo e programas relacionados estão na estaca zero. Poucas
pessoas têm conhecimento e poder REAL suficiente para determinar os seus destinos
por si próprios. Uma vez tomada uma decisão ou acção, não se tem controlo pelo seu
desfecho. Pode-se frequentemente escolher as acções, mas não os resultados
dessas acções. Estamos também à mercê das acções e reacções de outros,
governantes, actos da natureza, o nosso ser físico, por aí fora.
A maior parte das pessoas não fortaleceu o seu terceiro olho, chakra da coroa e
outros centros psíquicos para ver e experênciar o mundo astral e os seres que lá
habitam. Existe muito que não experênciamos pelos nossos cinco sentidos, que
influencia directamente as nossas vidas e a dos que nos rodeiam.
Como Astróloga profissional, psíquica e leitora de Cartas de Tarot durante mais de 25
anos, eu estou MUITO familiarizada com o "destino". Uma Ateia caminha muito
sozinha; eu fi-lo por 15 anos. Apesar de eu ter praticado treino mental e ter tentado
influenciar as coisas por mim própria, os resultados sempre foram menores do que o
que eu esperava. O destino intervinha sempre de uma forma ou de outra. Um amigo
meu que estava também interessado no oculto; nós começamos a conversar um dia "bem, por que é que as coisas são imprevisíveis?" Não havia explicação ... "não
sabemos". Ele também era ateu. A vida não tinha sentido e era imprevisível. A
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futilidade e a depressão sempre nos estiveram a morder os calcanhares, por assim
dizer. Oh, eu lutei e magoei alguns dos meus inimigos apenas com pura força de
vontade e controlo da mente, mas isso não fez nada para melhorar a minha vida, a
não ser em me dar algum prazer em saber que eles tiveram o que mereciam.
Nem sei quantas vezes eu já ouvi a palavra "força". Existem muitas "forças"
diferentes. A luz é uma força, composta por minúsculas partículas chamadas fotões.
Depois temos raios-x, raios gama, raios infravermelhos, por aí. Um terramoto, um
vulcão ou um tornado, geram tremendas quantidades de "força". Depois há a "força
vital", também conhecida como "bioelectricidade", isto também é uma força. Estas
"forças" não pensam, não sentem, não têm emoções ou são capazes de tomar
decisões por si próprias. Uma "força" é impessoal. Nenhuma "força" é um ser vivo
com raciocínio, emoção, capacidade de tomar decisões, nem age de várias maneiras
de acordo com a escolha consciente feita pelo próprio. Qualquer idiota até com
mesmo um vestígio de habilidade extra-sensorial sabe que Satanás e os seus
Demónios não são "forças", mas sim seres reais.
Aqui estou eu, novamente estupefacta. Há dois dias atrás, o meu filho mais velho,
veio até mim bastante preocupado. Ele perdeu o emprego injustificadamente há mais
de dois meses [o gerente que o despediu está REALMENTE a pagar por isso,
obrigado Pai Satanás!!]. Tinha uma dívida de milhares de dólares e só está a ganhar
metade do seu salário anterior. Era de manhã cedo, depois das 7 [ambos trabalhamos
no turno da noite]. Desnecessário dizer que fiquei bastante preocupada. Ajoelhei-me
perante o altar que fiz para o Pai Satanás; estava ainda nas minhas roupas de andar
na rua. Eu pedi-lhe que me ajudasse e disse-lhe que confiava nele para resolver à
sua maneira. O meu filho tem agora vários milhares de dólares em dinheiro nas mãos,
mais do que suficiente para pagar todas as suas contas na totalidade. Tudo isto
obtido legalmente, sem ser necessário devolver esse dinheiro.
O primeiro livro que li sobre Satanismo foi a Bíblia Satânica. Eu fiz isto pela extrema
revolta que os Cristãos causaram em mim. Onde é que posso escapar deste assédio
e de idiotas totalmente sem consideração?? Eu ainda era ateia. Uma noite na
internet, ao visitar um site Satânico, eu li - "acende uma vela, senta-te e pergunta: O
Satanismo é para mim?". Eu era ateia, não acendi nenhuma vela apenas o disse na
minha cabeça. Bem que as coisas começaram a mudar. Durante este período,
Satanás trabalhou para estabelecer um forte relacionamento de confiança comigo.
Satanás NÃO é "apenas uma força". Ele é um ser que tem muita compaixão, é
atencioso, amoroso e benevolente com aqueles que se dedicam a ele.
Satanás mostrou-me amor; Ele é o único em quem posso confiar totalmente. Eu vi os
seus milagres. Ele acalmou-me quando estava perturbada e deu-me conforto. Eu
senti o seu lindo amor. Uma manhã eu cheguei a casa gelada. Tinha de ir a pé do
trabalho para casa nas manhãs, era mais ou menos um quilometro e meio de
distância, as temperaturas no Inverno estavam bem abaixo dos zero, juntamente com
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um forte vento gelado. Fui dormir normalmente, e aqueci gradualmente. Ele pôs uma
aura quente à minha volta, da cabeça aos pés enquanto adormecia e sentia o seu
calor e amor. Eu tive tantas experiências; demasiadas para mencionar aqui.
Satanás é um ser real; ele NÃO é uma "força". Existem muitos seres altamente
evoluídos no universo conhecemo-los por Deuses.
Sob o comando de Yaweh/Jeová, o conhecimento sobre os Deuses originais e
métodos para a humanidade alcançar igualdade com os Deuses foi destruído. Muitas
bibliotecas, milhões de pergaminhos, tabuletas e livros foram queimados. A igreja
Cristã tem trabalhado ao longo do tempo para suprimir a verdade, através da
doutrinação intensiva e recorrendo à tortura e assassinato quando o proselitismo e
coacção falharam. A humanidade não está nem lá perto da Divindade. Estes nefastos
programas de escravidão que odeiam a humanidade, impediram-nos de evoluir na
área de capacidade mental e poder. A maior parte dos extra-terrestres são altamente
hábeis uma vez que nasceram com este poder já manifestado.
Muito pouca gente tem a capacidade de manipular o seu ambiente usando apenas os
poderes da mente. A raça humana está em grande desvantagem para com outros
seres e entidades que são altamente evoluídos e hábeis no uso dos poderes das
suas mentes e almas.
Estas habilidades só podem ser alcançadas através da orientação de Satanás e dos
seus Demónios, que são os Deuses originais. Todos temos muito para caminhar.
O que realmente me chateia é como muitos dos nossos tratam o nosso Deus,
Satanás. Nós temos o mais forte, mais bonito, mais amoroso, generoso e carinhoso
Deus que existe.
Os Cristãos criam belas igrejas, catedrais, cantam hinos lindíssimos, os Muçulmanos
ajoelham-se perante "Allah" 5 vezes por dia, os Budistas constroem templos
elaborados, prestam adoração e queimam incensos. O que é que estes "Deuses"
fazem? O "Deus" Cristão caga em todos os seus seguidores, assim como o Sr.
"Allah". Buddha não faz nada. Além disso, os crentes, especialmente Cristãos e
Muçulmanos focam as suas energias na morte e conectam-se a uma energia negativa
muito feia, assassina e destrutiva que serviu para condenar toda a humanidade e esta
terra como um todo.
Aqui com o Pai Satanás temos - muitas pessoas psiquicamente incompetentes que
afirmam: "Oh, ele é apenas uma força". Temos muito poucos rituais de louvor e acção
de graças. Sou sempre eu, eu, eu! Eu quero isto! Eu quero aquilo! As pessoas
recebem as coisas que pediram a Satanás e nunca param para agradecer. Eles
estupidamente fazem exigências e dão ordens. Esses ensinamentos vêm dos antigos
grimórios de autoria Judaico-Cristã que existem há séculos, defendendo o abuso
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espiritual e promovendo o desrespeito extremo por Satanás e pelos seus Demónios.
Alguns idiotas vão mais longe e tentam "conjurar" Lúcifer. Um ignorante qualquer que
não tem quase importância nenhuma, tenta convocá-lo como um servo para consertar
uma vida amorosa lamentável. Este extremo desrespeito perdura há séculos. Como o
personagem do filme, "O Último Portal" disse - "Orgias de carne envelhecida,
conduzidas em Nome do Mestre."
Numa filmagem de um ritual de Anton LaVey, a mulher esfrega os seus órgãos
genitais num ícone religioso. Qualquer um/uma que se chame de Satanista deve, há
muito, ter deixado para trás os bloqueios e problemas emocionais de natureza sexual.
Guarda as orgias para depois.
Satanás apareceu a um jornalista em 1960 e declarou que não gostava da forma
como lhe estavam a prestar adoração. Ele continuou, mencionando "um lunático na
cave com as cortinas fechadas". Ele afirmou que já havia vencido a luta pela Terra.
Há coisas que precisam de mudar na maneira como as pessoas se relacionam com
ele. Ele e os Demónios foram submetidos a um tratamento tão insultuoso e
desrespeitoso que se prolongou durante séculos. "Oh, ele é apenas uma força".
E para aqueles que acreditam que já são "deuses" e pouco fazem para se fortalecer a
si próprios, tentem praticar magia sozinhos e por vocês próprios, sendo ateus. Acho
tão hipócrita como os chamados "Satanistas" que se recusam a reconhecer Satanás
como um ser real o chamam a ele e aos Coroados Príncipes do Inferno durante os
seus rituais.
NOTA* O sermão acima foi escrito há muitos anos atrás. O inimigo sabe que Satanás
e os nossos Deuses Pagãos Originais são muito reais. O inimigo tenta convencer a
população que Satanás é apenas uma "força". Satanás sabe tudo sobre o inimigo e
pode destruí-lo. É por isso que o inimigo trabalha incansavelmente para tentar
remover toda a habilidade espiritual e conhecimento da população e substituí-los por
mentiras e, acima de tudo, manter as pessoas longe de Satanás. “Todos são Um” é
outro slogan do inimigo. Este slogan infestou muitos artigos da Nova Era e é a raiz do
Comunismo. O Cristianismo e o Islão levam os seus seguidores a aceitar o
Comunismo. O único propósito do Cristianismo e do Islão é preparar os seguidores
para a obediência total e aceitar prontamente a escravidão. O comunismo [que nada
mais é do que um estado escravista] assassinou em massa, torturou e destruiu vidas
humanas inocentes, totalizando mais de cem milhões. Isso não é diferente da
Inquisição. Os nomes e os rostos mudam, mas ainda são as mesmas pessoas que
são do inimigo. Satanás representa liberdade, individualidade, diversidade e rebelião
contra a tirania.
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Sabedoria Ancestral
As religiões originais eram muito diferentes das falsas religiões de hoje em dia. As
originais ensinavam auto-suficiência e força da mente e espírito.
Thoth escreveu, "O resultado de uma alma na vida após a morte é baseado no
conhecimento." "O conhecimento de vidas passadas pode ser obtido através de
exercícios de respiração, que evocam a memória da alma."
Os exercícios de respiração fortalecem a alma e estimulam a Serpente Kundalini de
Satanás. A Kundalini derruba barreiras na mente. Todas as religiões antigas tinham
um grande ênfase na serpente. A serpente é simbólica da força conhecida como
"kundalini" que está adormecida na base da coluna. A serpente é também simbólica
de cura e de vida. Thoth disse que após a morte, a questão com que nos deparamos
é "O quanto a pessoa falecida teria estabelecido a verdade em vida, contra os
poderes do mal".
Todos sabemos como o Cristianismo e as suas coortes promovem mentiras e se
esforçam para manter as pessoas ignorantes e privadas da verdadeira
espiritualidade. As vítimas dessas religiões são isoladas do mundo espiritual e de
quaisquer dons que possam ter. Quantos indivíduos é que podem projectar
astralmente a sua alma para fora do corpo e realmente experenciar o astral? O astral
é certamente o sítio para onde irão quando morrerem. Muitos Satanistas têm esta
habilidade e estão bem informados e familiarizados com o astral. Isto é uma dádiva
de Satanás e definitivamente uma ajuda para quando a pessoa deixar o corpo
permanentemente. Satanás é o portador de conhecimento.
A verdade é olhar para a vida através dos próprios olhos. Nós aprendemos a verdade
por nós próprios, enquanto os que estão de fora, permanecem ignorantes e isolados
da orientação espiritual.
Outra questão de Thoth era, "O falecido terá abraçado a vida o suficiente para
conseguir viver novamente na morte?" A vida é para viver, aprender e experenciar ao
máximo. As coortes Judaico-Cristãs, novamente, trabalham para evitar isto. Quanto
mais vives, quanto maior for a aprendizagem e experiência, mais competente te
tornas; Satanás quer que nos tornemos auto-suficientes.
"Terá o falecido desenvolvido carácter forte o suficiente para continuar a sua
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personalidade?"
A força é muito importante. O nosso carácter é testado quando entregamos as nossas
almas ao Pai Satanás. Aqui damos um dos passos mais corajosos das nossas vidas.
A maioria de nós enfrenta e desafia com ousadia as mentiras que nos foram
ensinadas à força durante as nossas vidas. Aqui mostramos o nosso verdadeiro
carácter, mostramos que não somos manipulados por medos, ameaças e coisas que
realmente não compreendemos. Este é um enorme passo espiritual na libertação do
"eu" e da alma.
"O coração do falecido está verdadeiramente aberto espiritualmente?" Novamente,
como Satanistas, todos nós provamos que estamos espiritualmente abertos. Não nos
isolamos como os das outras religiões que se recusam a explorar e questionar o que
quer que seja para além daquilo que lhe foi ensinado.
Thoth disse, "Conhecimento confere poder para agir na verdade e causa vida,
enquanto ignorância cega a vista e causa morte."
"Morte é apenas o resultado da ignorância." "Um ser humano necessita de um mapa
para viajar tanto na sua vida actual como para além dela."
"Como podes viajar na vida após a morte sem saber o caminho?"
"A maldade da alma é a ignorância e a virtude da alma é o conhecimento."
"Vive a tua vida e nunca morrerás."
O Pai Satanás e os seus Demónios partilham este conhecimento. Lembra-te do
quanto cresceste espiritualmente desde que vieste para Satanás.
O domínio de todas as áreas da magia é essencial. Com a magia negra, aprendemos
a nos defendermos e a exercermos justiça, psíquicamente. Esta é a mais difícil de
dominar e a mais gratificante, uma vez que nos tornamos livres e destemidos.
Ficamos confiantes nas nossas próprias habilidades, uma vez que podemos ser
inimigos formidáveis. Não precisamos de sofrer mais abusos ou outras injustiças.
Os Demónios são todos os Deuses Originais, a maior parte deles foram muito
amigáveis e passaram bastante tempo com humanos. Em número consideravelmente
menor, eles foram odiados, banidos e amaldiçoados pelos outros Deuses por
compartilharem conhecimento com os humanos.
A maioria dos Deuses Antigos foram transformados em monstros, Demónios e todas
as imagens nefastas imagináveis numa tentativa de destruir todo e qualquer
relacionamento com os humanos.
Como muitos de vocês estão a descobrir, os Demónios que são vossos guias são
muito amigáveis e disponíveis para entrar em contacto com vocês. Eles desejam
ajudar-vos a aprender e crescer espiritualmente para que se tornem Satanistas fortes
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e competentes.
Thoth disse também, "Os seres humanos devem ser iluminados de forma a encontrar
o caminho na escuridão. Ser iluminados significa tornarem-se viajantes inteligentes,
que adquirem conhecimento do caminho, um entendimento da linguagem local e
amizade com outros viajantes. Todos somos viajantes na eternidade."
O Pai Satanás e os seus Demónios estão dispostos a ajudar-nos. Devíamos estar
muito agradecidos.
Este excerto aqui citado da Enciclopédia Católica é muito revelador:
"Da mesma forma que os Gregos e Romanos tenham adorado outras Divindades,
acreditando ternamente que eles eram benignos. Mas as Escrituras Cristãs declaram
que todos os Deuses dos Gentios são Demónios."
Enciclopédia Cristã: Adoração do Diabo
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm [Link original em Inglês - 3º Parágrafo]
Referencias:
The Illustrated Egyptian Book of the Dead: a New Translation with Commentary
by Ramses Seleem, 2001.
Papyrus of Ani
Papyrus of Hunefer
Papyrus of Enhai
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Respostas
Ontem à noite, ouvi a música "My Sweet Lord" do ex-Beatle George Harrison, na
rádio. O foco nesta música era "Lord Krishna" A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Muitas pessoas famosas e extremamente ricas têm procurado e procurado por
respostas para o significado da vida. Harrison, apesar dos seus milhões, não lhe foi
dada nenhuma prioridade pelo Krishna Guru A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
daí a música.
Isto não é nada de novo, tendo em conta que muitas pessoas estão perdidas.
Satanás dá-nos conhecimento e entendimento. Eu agora sei mais do que alguma vez
pensei ser possível. Este conhecimento faz-me sentir segura, apesar de haver ainda
tanto para aprender. Conhecimento em si, é infinito.
Conhecimento é a chave para tudo. Conhecer a vida e sentirmos-nos confiantes
juntamente com um sensação de direcção, é muito importante tanto para o avanço
espiritual como pessoal. Muitos praticantes de yoga, artes marciais e outros têm
poder, mas não têm este conhecimento relativamente a como o usar. Sem este
conhecimento, é inútil em muitas áreas excepto para andar em cima de brasas como
os Faquires, ou partir tábuas e tijolos.
Satanás orienta-nos para que cresçamos em poder e mostra-nos como usar este
poder e sermos o melhor que conseguirmos ser. A maior parte das pessoas não tem
qualquer resposta espiritual. A vida torna-se confusa e sem sentido. Depressão,
abuso de drogas e álcool, confusão, insegurança e apatia são as condições em que
muitos estão apesar de riqueza materialista e fama.
Satanás é quem dá o conhecimento. Aprendemos quando estamos prontos. Eu
aprendi que os Demónios são os melhores professores. O que eles nos podem
ensinar vai muito para além do que qualquer humano conheça. É necessário tempo e
paciência. Aprendemos à medida que avançamos, que estamos prontos e abertos.
Satanás e os seus Demónios estão sempre lá com as respostas para as nossas
perguntas e para nos ajudar e guiar.
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Ao Contrário
A razão para as cruzes invertidas, pentagramas e símbolos invertidos no Satanismo é
transmitir uma mensagem muito importante: AS COISAS ESTÃO AO CONTRÁRIO!
O "Deus" Cristão não teve nada a ver com a nossa criação. O "Deus" Cristão não é
nada mais do que uma raça de entidades alienígenas que odeiam humanos e cujo
único desejo é usar as nossas energias, e nos escravizar. Satanás é o nosso
Verdadeiro Pai e Criador; O VERDADEIRO DEUS É O LIBERTADOR DA
HUMANIDADE, O ÚNICO QUE NOS LIBERTA. O "Deus" que os Cristãos, Judeus e
Muçulmanos adoram é o escravizador; o VERDADEIRO "Príncipe das Mentiras". Na
verdade, o que os Cristãos acreditam como "Deus" e "Diabo" está ao contrário.
SATANÁS é o VERDADEIRO Pai e Criador da humanidade.
Os Judeus roubaram e corromperam todos os Símbolos Pagãos Originais e
inverteram-nos. Isto é séria profanação e blasfémia. As Originais Festividades Pagãs,
tais como o Natal, a Páscoa e todas as outras que se assume que sejam Festividades
Cristãs, foram sequestradas e substituídas por um foco e adoração a personagens,
lugares e temas Judaicos fictícios para escravizar espiritualmente e destruir os
Gentios.
A religião Judaico-Cristã e as suas coortes, são todas elas programas; não existe
nada que seja espiritual nelas. Quem tiver discernimento e fizer pesquisa suficiente
sabe que estes programas são puro mal. A Igreja Católica era o KGB da Idade Média.
Quando os Judeus foram expulsos à força da Europa Ocidental, surgiu o
Renascimento. Foi obtido progresso nas ciências, na medicina e em alguma
libertação do controlo total do estado de escravidão imposto pelas Igrejas Cristãs.
Foram imprimidos livros e publicados para a população. À medida que a humanidade
avançava e as Igrejas Cristãs tinham menos controlo, outro programa Judaico surgiu
na cena: comunismo. Na verdade, comunismo não é nada diferente do Cristianismo.
O Cristianismo é uma preparação para o Comunismo Judaico, com o seu alicerce a
ser a Bíblia Judaico-Cristã, tanto no Novo como no Antigo testamento. É de notar que
após a queda do comunismo na Europa, uma das primeiras coisas que o novo regime
fez foi traduzir a Bíblia para as línguas locais. Os catequistas Cristãos estão de volta,
como pulgas num cão [eles são inconscientemente programados pelos seus mestres
Judaicos para serem compulsivos no que diz respeito a espalhar e absorver este
vírus; quanto mais se ligam a esta energia, mais compulsivos e fanáticos se tornam].
A maior parte da ajuda oferecida em lugares como a Albânia, onde o comunismo
cometeu atrocidades horríveis, torturas e assassinatos em massa contra a população,
vem com um preço enorme: a própria alma. Juntamente com a maior parte da ajuda
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estrangeira - comida, roupas e ajuda médica, está a praga Cristã embutida. E a
população extremamente vulnerável é incessantemente assediada para aceitar este
vírus letal. A Bíblia [que nada mais é do que uma poderosa ferramenta subliminar que
coloca o poder e controlo nas mãos dos Judeus] garante que a nação que conseguiu
derrubar o comunismo está novamente sob o controlo espiritual Judaico.
A Bíblia Sagrada: Um Livro de Feitiçaria Judaica
Cristianismo, Comunismo, os Judeus e a Bíblia
A Verdade Acerca de Símbolos Satânicos
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Transferência de Culpa
A esta altura, todos estão cientes de Andrea Yates e de como ela assassinou as suas
cinco crianças. As notícias estão cheias de relatos de que esta mulher alegou estar
"possuída pelo Diabo". Ela até chegou a alegar que tinha 666 marcado na pele
(obviamente por assistir um ou mais filmes da série "The Omen” [no Brasil, “A
Profecia” e em Portugal, “O Presságio”]. Existem também várias notícias em que
dizem que a família estava fortemente envolvida com Cristãos fundamentalistas.
O que a grande maioria não consegue compreender é que, olhando a fundo para esta
insanidade, na sua raiz, NOVAMENTE, encontramos o Cristianismo. Os
ensinamentos Cristãos estão completamente repletos deste tipo de lixo ridículo,
"possessão Demoníaca" e toda essa demência! Tudo isto são novamente
MENTIRAS. MENTIRAS para manter as pessoas apavoradas e afastadas de Satanás
e dos seus Demónios; os únicos que estão dispostos a ajudar a humanidade. A
verdadeira razão que leva estas pessoas a ficarem tão histéricas é a falta de poder e
conhecimento. O Cristianismo privou a humanidade de compreensão e poder
psíquicos. É e sempre foi nada mais do que uma ferramenta para remover
conhecimento. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de Cristãos, muitos dos quais
acreditam estar possuídos por Demónios. A doença mental é galopante na população
Cristã fundamentalista. Crianças criadas em casas Cristãs são normalmente
doutrinadas com medo e sujeitas a abusos extremos. Doutrinas de condenação
eterna, maldade, tortura, auto-censura, auto-depreciação, assombrações e afins são
martelados nessas crianças desde tenra idade, criando bloqueios que perduram por
toda a vida e isso muitas vezes leva à insanidade.
O Cristianismo é o culpado pelos crimes cometidos por estes ensinamentos doentios.
O Cristianismo prepara as pessoas mentalmente, fisicamente, psicologicamente e
espiritualmente para esta insanidade. A educação e esta religião podre não andam
juntas porque todo o fundamento do Cristianismo é baseado em mentiras. O Cristão é
avisado para nunca fazer perguntas, pois isso representa "falta de fé" e é um
"pecado". Cristãos são ensinados a não pensar, apenas "ter fé".
Cristãos Fundamentalistas são doutrinados contra qualquer prazer físico. Eles são
ensinados a condenarem-se a si próprios por qualquer expressão física, são
ensinados a reprimir a sua sexualidade e a sofrer pelos "seus pecados".
Psicologicamente, o medo é um factor sempre presente. Baixa auto-estima, falta de
auto-confiança e todas as outras coisas desagradáveis que acompanham estes
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ensinamentos suicidas traçam o caminho para a insanidade. Espiritualmente, os
Cristãos são fracos. A maioria nunca experenciou nem compreenderá a verdadeira
espiritualidade.
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Com tudo o que foi referido, temos uma bomba-relógio andante. Diz a um cão para
não levantar a sua perna quando for urinar, ou como fariam os Cristãos, castiga-o; diz
a um tigre para não comer carne, um pato para não remar na água, à jiboia para não
apertar, e isto prepara o terreno para a psicose. A humanidade tem vivido debaixo
destas regras alienígenas e anti-vida durante séculos. A pessoa é ensinada a odiar-se
e sentir vergonha por ser humano; por estar vivo.
Estas mesmas religiões preparam as pessoas para fazerem o que fazem, e depois,
como cobardes que são, culpam Satanás em vez de assumirem a responsabilidade
pelas suas acções. Satanás não tem nada a ver com eles nem com as suas acções.
Eles são o produto da sua religião doentia. Quem pôs estes ensinamentos nas suas
cabeças? Quem impôs normas alienígenas e desnaturadas nas vidas destas pessoas
para que as seguissem? Satanás não tem nada a ver com nenhum destes
ensinamentos ou leis doentias, mas sempre que alguém reage depois de uma vida
inteira mergulhado nesta insanidade, Satanás leva com a culpa. OLHA PARA A
FONTE!
A transferência de culpa é flagrantemente aparente na história de "Fausto", de Johann
Wolfgang von Goethe. Fausto vende sua alma a Mefistófeles. Novamente, olhando de
perto, Mefistófeles não fez nada de errado; ele apenas disse a verdade. A Igreja
Cristã foi quem puniu e condenou todos nessa história; puniu as pessoas por serem
humanas. Esse "Deus" Cristão alienígena e a sua religião têm um ódio intenso pela
humanidade e por tudo o que é humano. No final da história, mais uma vez, Satanás
é culpado. Isso é tão típico.
O Pai Satanás é o único que compreende a humanidade e nos aceita como nós
somos. Ele não nos tenta transformar em algo que não somos. As pessoas que
seguem os ensinamentos Cristãos do inimigo alienígena, condenando-se a elas
próprias por serem humanos, são uma ameaça para elas próprias e para a
sociedade, tal como história e tragédia acima referida ilustra explicitamente.
Só quando estas religiões alienígenas e doentias forem completamente destruídas é
que a humanidade vai alguma vez ser capaz de ter sucesso.
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Os Ensinamentos da
Irmandade
da Serpente do Egipto Antigo

As pirâmides serviam muitos propósitos. Um dos propósitos era o de iniciação e ritos
cerimoniais, tanto para humanos como para os trabalhos mágicos dos Deuses. Muitos
hieróglifos representam os Deuses a ajustar os seus chakras com um instrumento
semelhante a um bastão. Satanás conferiu estes centros de poder à humanidade,
eles são conhecidos como o sopro da vida, soprado em nós por Deus [Pai Satanás].
Existem sete chakras principais e muitos outros secundários. O gancho e o malho
eram ferramentas de ajuste para os chakras principais ao longo da coluna. A parede
de um muro em Abu Simbel demonstra Horus a segurar o bastão junto à parte de trás
da cabeça de Osiris, no ponto que é a porta principal para o oitavo chakra [acima do
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topo da cabeça]. O gancho é movido para cima e para baixo no bastão para sintonizar
o chakra. Osiris está de pé com uma erecção. A energia sexual é um componente
primordial no rito da ressurreição e da imortalidade. A Kundalini é sexual; a força vital.
A energia sexual é a força vital, pois tem o poder de criar vida através de outro ser
humano.
A energia sexual sobe e desce pela espinha durante o processo de sintonia. O Ankh
Egípcio simboliza a vida eterna e a vida eterna está ligada à respiração. O Ankh
também está ligado à energia sexual.
Um dos ensinamentos chave era ultrapassar o medo. Apenas quando se ultrapassam
todos os medos é que se podem aceder a níveis superiores. O medo é a emoção
principal que impede alguém de avançar espiritualmente. Medos têm de ser
ultrapassados primeiro aqui na Terra. Para alcançar este objectivo, os Egípcios
construíram templos ao longo do Nilo. Existem 12, juntamente com uma grande
pirâmide fazendo 13. 1+3=4. Todos os versos na Bíblia Cristã que se referem a
Satanás e os seus Demónios após certas aplicações matemáticas, acabam em 13.
Quatro era o número original de Satanás.
O Templo em Kom Ombo representa o segundo chakra, e é dedicado à
polaridade/dualidade; a base da sexualidade e dois Deuses estão associados a ela Sobek, o Deus Crocodilo e Horus. Os Egípcios Ancestrais criariam experiências
nesses templos que empurrariam os iniciados para além dos seus medos para se
tornarem fortes e competentes na experiência do desconhecido. Havia uma água
cheia de crocodilos. O iniciado, respirando apenas uma vez, mergulharia na água
sem saber o que esperar e o teste era emergir da água num local diferente de onde
ele/ela entrou. Os iniciados não sabiam que os crocodilos estavam totalmente
alimentados. Eles tinham que permanecer calmos e controlados para navegar na
água. ¹
O sarcófago na câmara do Rei era usado pelos peritos em um dos seus testes finais.
As pirâmides foram construídas precisamente ao longo de poderosas linhas de
energia terrestre conhecidas como "Linhas de Ley" e usadas pelos Deuses nos seus
trabalhos rituais. Debaixo da grande pirâmide estão os Salões de Amenti, o ventre da
Terra. O perito deitar-se-ia no sarcófago numa posição correcta de forma a que um
poderoso feixe atingisse o chakra do terceiro olho. O perito começaria então um tipo
específico de meditação e a experiência seria tão feliz, que alguns nunca mais
voltaram. Parte desta iniciação era o condicionamento dos estudantes para que se
lembrassem de voltar aos seus corpos após a experiência. A iniciação final era
também efectuada na câmara do Rei. Esta cerimónia de 4-5 minutos tinha lugar no
centro da sala. Era desenhado um Ankh no terceiro olho do iniciado. ²
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Satanás criou a Irmandade da Serpente para que os humanos fossem capazes de
avançar a níveis de espiritualidade mais elevados. Os Deuses eram os professores.
Muitos são agora os que conhecemos por Demónios. Muitos dos Deuses, como Thoth
e Isis escaparam a ser rotulados de Demónios. Isis é na verdade Astaroth, mas
poucos sabem disto. Eles ajudaram e ensinaram a humanidade.
Referencias:
¹ The Gods of Eden de William Bramley 1990 páginas 53-54
² The Ancient Secret of the Flower of Life de Drunvalo Melchizedek Volume 2, páginas
262-268 [Este livro é realmente do caminho da mão direita e Nova Era, mas contém
muita informação util acerca do Egípto Antigo].
Referências de suporte:
The Illustrated Egyptian Book of the Dead : a new translation with commentary by
Ramses Seleem, 2001
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Budismo
Muitas pessoas questionaram acerca do Budismo e qual a sua relação com o
Satanismo. Eu assisti a um documentário muito interessante e revelador na semana
passada. "Segredos de Shangri-La: Busca por Cavernas Sagradas" [2009] no
National Geographic.
Resumidamente: O Budismo pode ser adicionado com segurança à lista de
programas inimigos, juntamente com o Cristianismo e o Islão. O Budismo foi
inventado para remover conhecimento espiritual e substituí-lo por porcarias do
inimigo, nada diferente do Islão e Cristianismo.
A religião original, Bon do Tibete, foi atacada, os seguidores assassinados em massa
- a repetição feia do mesmo plano, para que este Budismo fosse forçado à população.
O documentário apresenta pesquisadores que descobrem cavernas escondidas nos
Himalaias que contêm centenas de manuscritos sobre o oculto; bibliotecas espirituais
inteiras, escondidas de invasores inimigos que procuravam destruir o conhecimento
espiritual.
Os seguidores do Budismo na zona, equiparam a religião Bon Tibetana à 'magia
negra'.
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O Papa Católico
O Papa Católico é o epítome da religião Cristã. O que é que ele faz? Ele está
sentado, e sentado está. Ele é como que uma concha vazia. Ele não tem
personalidade. Ele é somente um desperdício de ser humano que apenas está
sentado. Isto é o epítome de um "santo" Cristão.
As pessoas não precisam mesmo de se dar ao trabalho de carregar estes caloteiros
por aí. Basta trazer a sua foto e colocá-la onde possa ser vista. Isso economiza muito
tempo, problemas, energia e serve o mesmo propósito. O mesmo pode ser dito para
esses chamados "santos". Eles não dizem nada. Um escravo perfeito não tem
personalidade alguma!
A verdadeira espiritualidade não é característica de alguém que se move como se
tivesse uma bomba sensível ao movimento amarrada a si, ou de quem olha para o
espaço como um catatónico.
Alguém com espírito vive a sua vida ao máximo. O Papa Católico e companhia são
exemplos perfeitos da religião anti-vida e anti-espiritualidade que promove a morte. A
aparência do Papa Católico é basicamente como se se estivesse a arrastar um
cadáver podre.
Há relatos de que o alto clero do Vaticano em tempos fez um pacto com os Greys
alienígenas - almas em troca de riqueza. Os Greys colhem as almas humanas para
uma massa de energia que chamam "O Todo". A religião Cristã não tem
espiritualidade. É tudo materialista e focado na morte.
No ano passado, quando os escândalos de pedofilia finalmente saíram do controlo do
Vaticano, o papa Católico dirigiu-se a Satanás como "Sua Majestade Infernal". É
possível ver que o Papa deles levou uma surra espiritual perante todo o mundo.
[Este sermão foi escrito principalmente sobre aquele “Papa João Paulo II” idiota, mas
também se aplica a um grande número desses papas.]
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Ganância Cristã:
Eles Querem o Teu Dinheiro
Eles Querem a Tua Alma
Eles Querem Tudo o Que Tens
Dinheiro, juntamente com enormes quantidades de energia psíquica [obtidas através
da crença e adoração dos seus seguidores], juntamente com promoção incessante
por parte da comunicação social Judaica é o que faz andar o programa Cristão de
mentiras. Não te deixes enganar pela caridade Cristã. Isto é uma fachada e verdade
seja dita, o Cristianismo cria o problema da pobreza ao doutrinar os seguidores a
acreditar que a pobreza é uma virtude. Isso assume um poderoso domínio subliminar,
especialmente quando é apregoado na igreja enquanto muitos estão a morrer de
tédio e alguns até adormecem. Isto garante que grandes quantidades de riqueza e
poder estarão nas mãos dos Judeus. Verifica as hiperligações no final da página, para
mais informações acerca disto.
Consegues perceber onde é que estaria o Satanismo se fossemos detentores de
estações de rádio, canais televisivos em horário nobre, edifícios que ocupam
quarteirões inteiros das cidades, lojas de livros, impressão e edição? [Muitos
desconhecem, mas os Judeus controlam cerca de 96% da comunicação social. Na
verdade, são eles que trabalham para promover o Cristianismo]. A verdade Satânica
teria o mundo em 6 meses ou menos. A maior parte dos padres Cristãos de alto
calibre têm diamantes pendurados nos dedos, um cinto de pele de cobra, sapatos
com pele de lagarto, um fato de seda de 3,000.00 dólares, juntamente com campos
de ténis, piscinas Olímpicas no seu quintal, juntamente com motorista privado e uma
limusina. Muitos são ainda donos de mansões avaliadas em mais de um milhão de
dólares. Está mais do que na hora destes indivíduos corruptos pagarem!
O Cristianismo é implacavelmente forçado às pessoas. Existem muito poucas
alternativas, se houverem. Quaisquer alternativas que sejam uma ameaça ao
Cristianismo [que na verdade é um programa] são violentamente atacadas e
veementemente desencorajadas e reprimidas. O dinheiro tem poder. As Igrejas
Cristãs valem triliões e triliões de dólares. Séculos de dízimo, extorsão, pilhagem,
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amedrontando as pessoas para que doassem as suas economias, crime organizado e
por aí fora, são os alicerces do Cristianismo. O que é feito com todo esse dinheiro? É
usado para CONTROLAR.
O Cristianismo, Judaísmo e Islão são os três programas principais que controlam o
mundo, com o Judaísmo a ser a raiz e mestre. Os programas Cristãos e Muçulmanos
incitam à agressiva e violenta aniquilação de qualquer oposição, por outras palavras...
homicídio. As Bíblias Cristãs, livros e literatura são imprimidos em grandes
quantidades e impostos ao público. As lojas de livros Cristãs estão cheias. Nunca
existe falta de dinheiro para construir locais de culto, financiar os ministérios,
transmitir os seus evangelistas em massa na TV, comprar estações de rádio de forma
a transmitir o seu fluxo interminável de mentiras e outros programas relacionados que
servem para manter a população humana afastada da verdadeira espiritualidade. O
Cristianismo é imposto em programas de reforma penitenciária, programas de
recuperação de vício de drogas e álcool e pior ainda, as víctimas preferidas são os
mais novos e crianças. Muitos Cristãos ignoram a Americana separação da Igreja e
do Estado e forçam esta imundice psicológica nas crianças em escolas públicas. Os
Cristãos atacam implacavelmente as crianças e com muita frequência fazem mais do
que apenas doutriná-las. Muitos dos piores abusos a crianças, frequentemente de
natureza sexual, foram cometidos por Cristãos.
O Vaticano opera um esquadrão de assassinos controlado pelos Jesuítas. Além disso,
para cometer assassinato físico, os Jesuítas usam também magia negra, os poderes
da mente e da alma para controlar e eliminar as suas víctimas. O Vaticano tem ainda
uma das maiores bibliotecas no mundo. Durante séculos a Igreja Católica trabalhou
agressivamente e implacavelmente para confiscar todos os textos espirituais e
conhecimento que seria afastado da circulação pública ou sistematicamente
destruído. Séculos de escritos espirituais são mantidos debaixo do mais estrito
segredo e segurança semelhante a um cofre, e são abertos apenas para alguns
clérigos "de confiança" em altas posições. É óbvio que têm imenso a esconder.
Sabias que alguns desses principais cardeais e clérigos recorreram a Lúcifer? Eles
sabem a verdade sobre "YHVH" ser um "Deus" fictício. Nos seus estudos, eles estão
a descobrir que Lúcifer é o Verdadeiro Pai e Criador da humanidade.
Expondo “Yavé”, “Jeová”: um sistema de magia judaica usada para manipular as
massas:
Os Cristãos têm um historial de queimar bibliotecas e qualquer conhecimento em que
consigam deitar as suas mãos. Bibliotecas ancestrais que continham conhecimento
da verdade, a verdade acerca das nossas origens, e a verdade acerca dos
verdadeiros "Deuses" e a sua relação com a humanidade. O nível de corrupção e
mentiras na Igreja Cristã é no mínimo chocante.
Muitas pessoas estão perdidas e como resultado, estão abertos para o inimigo. Não
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importa aquilo em que estejamos envolvidos, ajuda sempre ter orientação e
conhecimento. Orientação e conhecimento foram negados a muitos dos nossos povos
durante demasiado tempo.
Muitos que rejeitam os programas inimigos encontram-se totalmente sozinhos, com o
Cristianismo e a sua imundície relacionada a lhes serem incessantemente forçados.
Eles não têm o apoio de amigos ou familiares, nenhuma Igreja Satânica para
frequentar e encontram-se totalmente sozinhos. Recebem o rótulo de "maus", dizemlhes que vão "arder no Inferno", dizem-lhes que estão "errados", "perdidos", e
continuamente enfrentam oposição extrema e feroz, junto com ataque psíquico
Cristão. Dizem-lhes que Satanás é "maligno", e que "odeia a humanidade", que
"causa o sofrimento humano" e todo o tipo de outras mentiras, quando na verdade
são as Igrejas Cristãs e o seu falso "Deus" quem devemos culpar.
Eles não podem simplesmente deixar-nos em paz, pois não? Apesar de muitos
desconhecerem, quanto mais um Cristão se envolve no programa Cristão, mais
obsessivo e compulsivo ele/ela se torna, uma vez que ele/ela se liga à energia Cristã
que por sua vez está programada por Judeus no topo, para ser imposta à população.
Os Judeus sentem-se no direito de ser "Deus" e de dar ordens e comandar os
Gentios. Eles fazem isto em todas as áreas, não é só na chamada "religião".
Com literalmente triliões e triliões de dólares e poder e eles ainda assim continuam a
impor. Sabes, por algum motivo, é difícil acreditar que estamos todos tão
inconscientes acerca do Cristianismo. Tão inconscientes que precisam de tentar
enfiá-lo pela goela abaixo compulsivamente e continuamente. Uma vez que o
Cristianismo é uma mentira ridícula, precisa de ser forçado e imposto. Isto não é
diferente do comunismo Judaico. Diferentes slogans são usados em ambos... frases
curtas de mentiras flagrantes que são usadas para fazer a lavagem cerebral e
doutrinar a população, como “Jesus ama-te” e com o comunismo, “Não temos nada a
invejar” * e muitas outras palavras que são mentiras descaradas.
* Este slogan é da Norte Coreia comunista onde a população não tem electricidade,
não tem acesso à Internet ou ao mundo exterior e onde dezenas de milhares de
pessoas inocentes morrem à fome devido à tática comunista da fome induzida
artificialmente.
No final, está escrito que a verdade aparecerá. O Pai Satanás é o Verdadeiro Deus e
Pai da humanidade. Os Cristãos e Muçulmanos colocam as suas energias e adoração
na riqueza Judaica e na agenda Judaica de escravizar todos os Gentios. O
Cristianismo é a base e o ponto de partida para o comunismo Judaico. Isso é o que
toda a mensagem subliminar da Bíblia realmente é. A Bíblia NÃO é “a Palavra de
Deus”.
Para mais informações por favor verificar esta página:
A Bíblia Sagrada: Um Livro de Feitiçaria Judaica
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Os Cristãos e Muçulmanos foram cruelmente enganados. Esses programas são a
farsa máxima. Cristãos e Muçulmanos nada sabem sobre a verdadeira
espiritualidade, como avançar, defender ou salvar as suas próprias almas. Eles serão
vítimas indefesas na face do nefasto controlo espiritual alienígena que odeia os
humanos.
Os seus numerosos e vergonhosos escândalos falam por si. Cada vez que um
sacerdote ou ministro Cristão reza uma missa ou culto, ele invoca o Nazareno. O
espírito do Nazareno influencia o seu comportamento, sendo que um dos mais
comuns é o da pedofilia, visto que estes programas incitam os seguidores a atacar as
crianças.
Vê como a Missa Cristã se relaciona com o Assassinato Ritual Judaico "VÓS OS
CONHECEREIS PELAS SUAS OBRAS". O VERDADEIRO Deus é o LIBERTADOR
da humanidade, o portador da VERDADE e da luz.
"NÃO EXISTE OUTRO DEUS EXCEPTO EU" "SABENDO ISTO, QUEM SE ATREVE
A ADORAR OS FALSOS DEUSES DO CORÃO E DA BÍBLIA?"
-SATANÁS, QU'RET AL-YEZID
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Controlo Mental Cristão
Uma técnica que os Cristãos têm usado durante séculos é o controlo mental. Aqueles
que frequentam serviços Cristãos ou vão à missa, sujeitam-se a serem programados.
Uma pessoa fica naturalmente aborrecida e começa inconscientemente a sonhar
acordada, ou até mesmo meio adormecida. Aqui é quando a pessoa está mais
susceptível a que a sua mente subconsciente seja programada. Isto é ainda pior no
caso de crianças e até mesmo bebés, em que as suas mentes estão abertas e
vulneráveis. Nos tempos coloniais, as missas duravam dias inteiros. A pessoa da
igreja designada para escoltar as pessoas aos seus lugares, levava uma vara longa
com uma bola na ponta para bater na cabeça daqueles que estivessem a adormecer.
Frequentar a igreja era obrigatório, resultando em multas ou humilhação publica como
serem presos a um tronco (instrumento de tortura) por um período de tempo
especificado se não cumprissem.
Tudo isto é uma conspiração. As missas e serviços Cristãos são designados para
serem chatos e aborrecidos para induzir a mente num estado passivo e receptivo
onde a pessoa pode ser programada sem o seu conhecimento. Aqueles que
controlam o programa Cristão sabem tudo acerca da mente e como programar a
população. Eles nada mais são do que os piores dos piores criminosos. Tudo isto é
feito deliberadamente para criar um estado escravo. O estado escravo é o objetivo do
Cristianismo.
Os Cristãos que andam por aí com sorrisos pastosos artificiais, como se estivessem
em transe, são os que continuamente se expõe a esta doutrinação doentia. Mais e
mais reforço e idas à igreja tornam-nos em robôs condicionados. Isto é uma razão
pela qual muitos dos que estão no processo de se livrarem do Cristianismo passam
por tempos difíceis, passando por confusão e muitas vezes medo. As pessoas não
estão cientes de que estão na verdade a ser hipnotizadas. Porque nos tempos
modernos, especialmente nos países desenvolvidos, conhecimento acerca da mente
humana está prontamente disponível, as tácticas que os programas Cristãos têm
usado durante tanto tempo podem ser expostas pelo que são: Lavagem cerebral. Não
há nada de espiritual acerca do Cristianismo, Islão ou porcarias relacionadas.
Estudar a verdade irá eventualmente resultar na desprogramação da mente. O medo,
dúvida e confusão irão eventualmente dar lugar à razão.
Liberta-te do Cristianismo!
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Ataque Psíquico Cristão
Quando os Cristãos rezam, quer seja sozinhos [aqueles com uma mente forte] ou em
grupos, eles podem fazer com aque aqueles a quem estão a tentar coagir para o
Cristianismo tenham pesadelos, dúvidas ou que se sintam confusos. Isto não é nada
mais do que ataque psíquico e irá eventualmente desaparecer. Aqueles de nós que
são fortes em Satanás estão imunes a isto, apesar de os conseguirmos sentir, tendo
em conta que muitos de nós somos psíquicos.
Lembra-te, os Cristãos usam sempre tácticas de medo de alguma forma. A sua
negatividade mostra-o. Eles têm energia de pensamento como toda a gente. Alguns
desses idiotas escolhem um único não-Cristão e atacam-no fortemente ao ter toda
uma congregação a rezar por ele durante um mês inteiro - chega de mentiras e
hipocrisia relativamente ao "livre arbítrio".
Recebi um email pessoal de alguém que escreveu que estava atrapalhado com
pesadelos e pensamentos Cristãos. Eu senti isto também; é por isso que eu estou a
escrever. Azazel disse-me que uma missa Cristã foi realizada contra este grupo.*
Óbviamente somos realmente uma ameaça. Isto dá-me sempre mais motivação.
Lembra-te, muitos de nós tornamos-nos víctimas de oração Cristã. Se te estás
sempre a sentir confuso ou perturbado, tem consciência de onde isto vem. Podes
também falar com o Pai Satanás. Os Cristãos sabem que não podem publicar nada
abertamente nos grupos online ou fóruns do Joy of Satan, mas tal como fazem em
muitos outros grupos online Satânicos, eles espiam-nos. Nós iremos ganhar no fim, e
o Pai Satanás irá puní-los. Os Cristãos condenam-se a eles próprios.
Eu sou psíquica e posso sempre sentir os Cristãos. Com o tempo, quando a pessoa
se torna realmente forte em Satanás e experiente, os ataques já não terão qualquer
efeito. Conhecimento derrota mentiras Cristãs. O conhecimento é o que tu vês por ti
próprio todos os dias - não requer nenhuma explicação ou interpretação, ele suportase a si próprio. A mesma coisa com os planetas que giram à volta do Sol; a terra é
redonda, a partir do momento em que sabes isto, nenhuma quantidade de mentiras
ou ataque psíquico irá convencer-te que o universo gira à volta de uma Terra plana.
Tu sabes a verdade. Além disso, tu podes pedir ajuda ao teu Demónio para castigar
esses idiotas iludidos.
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* Muitos destes sermões foram inicialmente publicados no grupo online do Joy of
Satan.
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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A Verdade Sobre a Caridade
Cristã
• “Pelo facto das igrejas serem isentas de impostos, o cidadão comum paga
mais $925,00 por ano em impostos para apoiá-las”.
• “De acordo com a Receita Federal, as doações da igreja somam mais de 19
BILIÕES de dólares por ano. “Isto não inclui os lucros de empresas,
participações societárias, investimentos em títulos, centros de aposentadoria ou
de arrendamento”.
• “A Igreja Mórmon sozinha recolhe pelo menos 4,3 biliões de dólares por ano
dos seus membros e outros $400 milhões dos seus muitos negócios de
empresas compradas com isenção de impostos ou dinheiro doado”.
• “As igrejas são proprietárias de 81 billiões de dólares em imóveis isentos de
impostos no Texas e 1,3 billiões de dólares no Estado de Los Angeles sozinho.
Considera então o valor de imóveis detidos por eles em Nova Iorque, Chicago,
Boston, e em todos os estados – o montante envolvido é impressionante”.
• “Cada dólar de imposto que a igreja evita pagar, irás ser tu como um pagador
de impostos individual que vai pagar”.
• A crescer em poder e propriedade, as igrejas cristãs possuem 20-25% de
todos os bens imobiliários nos Estados Unidos.
-Extraído de “The Book Your church Doesn’t Want You To Read” [“O Livro que a tua
Igreja Não quer que Leias”] – Tom C. Leedom, editor 1993.
O Capelão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em 1993, tinha um
salário de $115,300.00
O Capelão do Senador tinha um salário quase igual, com um orçamento adicional de
$300.000,00, incluindo o pagamento de secretárias e espaço de escritório. 1
Sobre o tema do aborto, esta é definitivamente uma questão pessoal, mas eu quero
expor o que está a ser feito nos bastidores dos movimentos cristãos “pró-vida”.
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Primeiro, eu quero mencionar que se o Cristianismo não nos tivesse reprimido,
haveria controlos de natalidade mais eficazes. Abstinência forçada não é saudável e
não funciona.
Quanto à igreja Ccristã e a posição Católica sobre a proibição do controlo de
natalidade e aborto, isso é mais um monte de dinheiro a fazer barulho. As crianças
são os únicos que pagam. As intenções subjacentes a esta propaganda colocada à
disposição do público, vêm com o pretexto de boa vontade e humanitarismo. Nos
bastidores, há a história verdadeira.
Ateus Americanos fizeram uma exposição sobre “Madre Teresa” há alguns anos atrás.
Esta mulher recebeu milhões se não mais, em doações. A maioria do dinheiro não foi
contabilizado.
O maior número de vítimas do movimento pró-vida são países de terceiro mundo. A
maioria desses países na África, América Central e do Sul e Ásia foram explorados e
infestado com cristianismo. Os missionários estão sempre de volta a estas áreas do
mundo, como anfitriões de primeira linha para a sua agenda viciosa, pois essas
pessoas são pobres e analfabetas.
Para alimentar, vestir e dar habitação a um indivíduo na maioria desses lugares, custa
apenas 10 centimos de dólar por dia e uma tigela de arroz. As crianças andam
magras, em trapos e sujas. A taxa de mortalidade é alta e as igrejas usam isso para
arrecadar milhões e milhões em doações isentas de impostos para “dar” a essas
crianças. O facto triste é que pouco ou nada disso alcançará essas crianças. Pela
taxa de mortalidade infantil ser muito alta devido à fome e à doença, a Igreja Católica
explora-a com a proibição de controlo de natalidade e aborto. Isto por sua vez,
fornece à igreja mais crianças que servem de propaganda e são usadas para
arrecadar mais dinheiro, perpetuando o nascimento de bebés infelizes.
Isto, por sua vez, fornece à igreja mais crianças de cartazes para usar para arrecadar
mais dinheiro, mantendo os infelizes bebés a chegar. Além disso, muitas destas
crianças são utilizadas de forma violenta e brutal em trabalho escravo. Os monopólios
empresariais de propriedade e exploração Judaica querem mão-de-obra escrava
barata na forma de seres humanos descartáveis que podem ser sistematicamente
explorados até à morte; nada diferente do comunismo Judaico.
Com a marcação da moeda ocidental em cada um desses países, as igrejas
facilmente se poderiam dar ao luxo de ter todo o terceiro mundo a viver
decentemente. Isto não é nada mais do que um trágico negócio para ganhar dinheiro.
No raro caso destes líderes Cristãos serem alguma vez investigados, a podridão que
neles é encontrada, não tem fim. A Igreja Cristã, com toda a sua riqueza e
financiamento isentos de impostos, organizou-se num poderoso bloco de votação.
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"Ao ter os seus próprios grupos de lobbies religiosos, eles ligaram-se a tantos
senadores e representantes, que tem sido praticamente impossível impor
qualquer tipo de leis fiscais ou imputar violações fiscais contra eles, permitindolhes que continuem a ganhar no poder com fundos ilimitados". 2
No México, pessoas pobres descalças e esfarrapadas caminham por uma estrada
poeirenta escaldante cerca de 24km para assistir a uma igreja abastada que absorve
uma percentagem do seu rendimento enquanto vivem em condições de favela, com
habitações de chão em terra e uma lata ondulada a fazer de telhado. As igrejas são
forradas a ouro e continuam a dar o dízimo a estas pessoas.
A caridade Cristã é uma farsa. Eles dão o mínimo possível à frente do público para
manter uma imagem humanitária, mas a maior parte dos donativos enchem os bolsos
dos seus pastores e são canalizados para actividades criminosas organizadas, e para
o avanço do comunismo judaico. Os problemas com que as pessoas se deparam são
raramente ou nunca atenuados. Os toxicodependentes são aconselhados a rezar e
assim por diante. São afastados da meditação de poder, e do conhecimento da alma,
o que curaria os seus desejos. As pessoas permanecem deficientes, no sistema
Cristão e são utilizadas para efeitos de exploração. Os novatos que chegam a "Jesus"
são acolhidos repetidamente, mas "Jesus" não dura muito tempo e a pessoa "volta
atrás" em piores condições do que antes, pois para além dos seus problemas e
circunstâncias infelizes que lá as levaram, "Jesus" caga em cima deles.
A maioria das doações Cristãs financiam a guerra e actividades criminosas
organizadas.
O “Conselho Nacional e Mundial de Igrejas” inclui membros Luteranos, Episcopais,
Baptistas, Presbiterianos, Metodistas e outras denominações.
"O Conselho Mundial de Igrejas e a sua filial, O Conselho Nacional de Igrejas
apoiado por dólares doados pela igreja, ajuda discretamente a financiar
operações secretas específicas e guerras". "As igrejas principais apoiam
causas de esquerda e assassinatos, e as igrejas fundamentalistas apoiam
causas de direita e assassinatos". O sangue está nas mãos de cada doador".
"Num testemunho arrepiante prestado à Universidade Americana em
Washington D.C., e transmitindo na televisão no C-Span em 12 de Dezembro
1989, o ex oficial da CIA John Stockwell falou sobre como os Cristãos do
Contra, irromperam pelas cabanas de aldeanos inocentes. Ele viu-os a arrastar
um homem para fora de uma casa, e a castrá-lo em frente à sua esposa e
crianças. Eles selvagens de seguida violaram a sua esposa, depois cortaram os
seus seios com as suas baionetas. [As suas] crianças horrorizadas foram
obrigadas a assistir. Novamente, estas atrocidades foram parcialmente
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financiadas por dólares colocados nos pratos de doação nas igrejas do bairro
que dizem aos crentes que estas oferendas especiais vão para o 'fundo da
fome mundial'. Para complicar a tragédia, os Nicaraguenses são pessoas
maravilhosas, amam os americanos e ainda não conseguem compreender
porque é que a América lhes faria isto". 3
"Jesus" Não Cura os Toxicodependentes
Não é nada mais do que um esquema de fazer dinheiro e exploração de seres
humanos. Alguma coisa tem que ser substituída por outra, não por nada.
A vítima Cristã tem normalmente uma "recaída". Pessoas com sérios hábitos de droga
precisam de remendar as áreas fracas e buracos nas suas auras e fortalecerem-se
com a energia de que precisam para que não voltem a ceder ao vício novamente. As
igrejas Cristãs não fornecem nada disto. Eles apenas atraem as pessoas que estão
desesperadas, para as poderem explorar pelo seu dinheiro. A vítima paga grandes
somas de dinheiro e em troco e é lhe dado problemas que antes não tinha. O
Nazareno e a sua laia, sugam a auto-estima da sua vítima, confiança e energias
vitais, preparando-a para uma recaída no vício. A recaída é recebida de uma forma
em que a vítima é lhe dita que é um "pecador" e que tem que se arrepender [baixando
ainda mais a sua auto-estima, o valor pessoal e a confiança nas suas capacidades,
que é tão drasticamente necessária para ultrapassar o vício]. Isto cria um ciclo vicioso
de exploração e crueldade humana.
Satanás dá-nos a força, auto-estima e poder para vencer a toxicodependência.
Quando os chakras e a aura de uma pessoa são saudáveis, não se anseia por este
tipo de substâncias para compensar deficiências psíquicas.
Para finalizar, os serviços sociais com o departamento de assistência social e outras
agências estatais/governamentais; a Cruz Vermelha e assim por diante, todos fazem
centenas de vezes, mais para ajudar os desfavorecidos e a pobreza atingida do que
as igrejas Cristãs. Além disso, ao contrário das igrejas e missões Cristãs, eles não
exigem a vossa liberdade, a vossa mente e a vossa alma.
Referências:
¹ The Book Your church Doesn’t Want You To Read por Tom C. Leedom, editor 1993
Capítulo intitulado “The Ride Tax-Free”, páginas 341-349
² Ibidem
³ Ibidem
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A Verdade Acerca da
Oração Cristã
Tenho a certeza que a maior parte de vós ouviu as noticias recentes relativamente à
recuperação de Elizabeth Smart de Utah, que foi sequestrada há vários meses atrás.
A família Cristã, delirou bastante e falou sobre "O Senhor", e citou escrituras da Bíblia
na imprensa, após o seu regresso.
A verdade é que haviam muitos, muitos Cristãos a rezar por aquela rapariga, sem
parar durante estes meses. Até o pior dos idiotas, que durante meses continua a
aplicar "oração" que equivale a energia psíquica, como parte de um grupo que está a
fazer o mesmo, irá alcançar algo. Eles então em seguida louvam o "Senhor". Eles não
percebem de todo, que isto foi tudo com os seus próprios esforços.
Satanás mostra-nos como podemos obter o que quisermos através de meditação de
poder. Isto não envolve adoração servil a alguma divindade, ou nos conformarmos
com qualquer agenda de ódio pelo que é humano.
Demorou vários meses de "oração" [energia psíquica aplicada] para estas pessoas
atingirem o seu objectivo. Na maior parte dos casos, orações Cristãs são fúteis e é
lógico que quando há grupos de pessoas a aplicar a energia das suas mentes para
um objectivo específico, pode haver sucesso. Os tolos deixam-se levar por coisas
destas.
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Os Mandamentos de Satanás
Satanás ditou o Al Jilwah directamente ao profeta Yezidi Sheik Adi, no século XII. O Al
Jilwah é a doutrina mais importante no Satanismo, e todo o Satanista deve estar
familiarizado com os seus ensinamentos. Eu perguntei a Satanás se o Al Jilwah tinha
vindo dele, e ele confirmou que sim, mas que os Muçulmanos alteraram algumas das
doutrinas dos Yezidi. Eu memorizei os mandamentos há algum tempo atrás, e eles
têm sempre sido uma grande ajuda e conforto para mim especialmente quando estou
a sentir confusão.
"TODOS OS MEUS ENSINAMENTOS FACILMENTE SE APLICAM A TODOS OS
TEMPOS E A TODAS AS CONDIÇÕES."
"EU ENSINO E GUIO AQUELES QUE SEGUEM AS MINHAS INSTRUÇÕES."
"EU EXERÇO DOMÍNIO SOBRE TODAS AS CRIATURAS E SOBRE TODOS OS
ASSUNTOS DE TODOS OS QUE ESTÃO SOB A PROTECÇÃO DA MINHA IMAGEM.
EU ESTOU ETERNAMENTE PRESENTE PARA AUXILIAR TODO AQUELE QUE EM
MIM CONFIA E A MIM RECORRE EM TEMPO DE NECESSIDADE."
"EU PERMITO QUE TODOS SIGAM OS DITAMES DA SUA PRÓPRIA NATUREZA,
MAS AQUELE QUE A MIM SE OPUSER ARREPENDER-SE-HÁ
DOLOROSAMENTE."
"NENHUM DEUS TEM O DIREITO DE INTERFERIR NOS MEUS ASSUNTOS, E EU
TORNEI ISTO NUMA LEI IMPERATIVA PARA QUE TODOS SE ABSTENHAM DE
ADORAR TODOS OS DEUSES."
"QUANDO A TENTAÇÃO VIER, EU DOU A MINHA ALIANÇA ÀQUELE QUE EM MIM
CONFIA."
"NÃO PERMITO ASSOCIAÇÕES AMIGÁVEIS COM OUTRAS PESSOAS"
"NEM PRIVO AQUELES QUE SÃO MEUS E QUE ME OBEDECEM, DE NADA QUE
SEJA BOM PARA ELES."
"EU APAREÇO DE DIVERSAS FORMAS ÀQUELES QUE SÃO FIÉIS E ESTÃO SOB
MEU COMANDO."
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"EU GUIO PARA O CAMINHO CORRECTO SEM UM LIVRO REVELADO; EU
DIRECCIONO CORRECTAMENTE OS MEUS AMADOS E ESCOLHIDOS POR
MEIOS INVISÍVEIS."
"TRÊS COISAS ESTÃO CONTRA MIM E EU ODEIO TRÊS COISAS."
"AQUELES QUE GUARDAREM OS MEUS SEGREDOS RECEBERÃO O
CUMPRIMENTO DAS MINHAS PROMESSAS."
"É MEU DESEJO QUE TODOS OS MEUS SEGUIDORES SE UNAM NUM VÍNCULO
DE UNIDADE; PARA QUE AQUELES QUE ESTÃO DE FORA NÃO PREVALEÇAM
CONTRA ELES."
"REJEITEM TODOS OS ENSINAMENTOS E DITADOS DE QUEM ESTÁ DE FORA.
EU NÃO ENSINEI ESTES ENSINAMENTOS, NEM ELES VÊM DE MIM."
"HONRAI MEU SÍMBOLO E MINHA IMAGEM, POIS ELES VOS LEMBRAM DE MIM."
"EU EXERÇO DOMÍNIO SOBRE TODAS AS CRIATURAS E SOBRE TODOS OS
ASSUNTOS DE TODOS OS QUE ESTÃO SOB A PROTECÇÃO DA MINHA IMAGEM.
EU ESTOU ETERNAMENTE PRESENTE PARA AUXILIAR TODO AQUELE QUE EM
MIM CONFIA E A MIM RECORRE EM TEMPO DE NECESSIDADE."
Satanás é sempre verdadeiro com a sua palavra. Muitos de nós estão bem cientes de
como as nossas vidas se endireitaram após termos feito um compromisso com
Satanás. Ele põe-nos na linha, orienta-nos e direcciona-nos para o que temos que
fazer para estarmos focados e felizes. Quando nós lhe dedicamos as nossas almas,
estamos sempre debaixo da sua protecção e ele está lá sempre por nós. Satanás
esteve sempre lá por mim. Houve alturas em que eu estava a ter problemas e o Pai
Satanás veio até mim antes de eu sequer ter de pedir e ajudou-me. É muito
importante confiar no Pai Satanás. Ele trabalha com cada um de nós para estabelecer
confiança. Ele é honesto, verdadeiro, consistente e mantém a sua palavra. Ele
encontra-nos a mais de metade do caminho.
"EU PERMITO QUE TODOS SIGAM OS DITAMES DA SUA PRÓPRIA NATUREZA,
MAS AQUELE QUE A MIM SE OPUSER ARREPENDER-SE-HÁ
DOLOROSAMENTE."
Satanás quer que todos nós sejamos indivíduos felizes. Todos nós somos livres para
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satisfazer os nossos fetiches, gostos pessoais, preferências e por aí fora. Esta é uma
das muitas razões pelas quais somos mais felizes do que a maioria.
"NENHUM DEUS TEM O DIREITO DE INTERFERIR NOS MEUS ASSUNTOS, E EU
TORNEI ISTO NUMA LEI IMPERATIVA PARA QUE TODOS SE ABSTENHAM DE
ADORAR TODOS OS DEUSES."
Aqueles que prestam adoração a outros Deuses acabam confusos e estão abertos a
todo o tipo de influências. É importante permanecer focado. Como Satanistas, o
nosso Deus é Satanás e não há necessidade de chamar outros deuses. Demónios
actuam como protectores e direccionam-nos para que sejamos fortes em Satanás.
Eles podem também agir como mediadores uma vez que trabalham connosco de
perto, mas não lhes prestamos adoração. Satanás não exige nem quer nenhuma
adoração servil.
"QUANDO A TENTAÇÃO VIER, EU DOU A MINHA ALIANÇA ÀQUELE QUE EM MIM
CONFIA."
Tentação vem normalmente na forma de medo. Muitos, maioritariamente com medo,
voltaram para o inimigo. O inimigo não serve nenhum propósito numa vida feliz e
deve ser evitado a todo o custo. O inimigo também tentou subornar discípulos
dedicados de Satanás ou usar recompensas materiais. Satanás recompensa e coloca
os seus assuntos naqueles que permanecem fortes e leais a ele.
"NÃO PERMITO ASSOCIAÇÕES AMIGÁVEIS COM OUTRAS PESSOAS"
Quanto a associações com os que estão de fora, quantas vezes lemos ou recebemos
diretamente problemas com os Cristãos? A maior parte dos Cristãos tentará
converter-nos, especialmente se souberem que somos Satanistas. Muito poucos, se
houver algum, terão uma atitude de 'vive e deixa viver' em relação a um Satanista
conhecido. Quase todos vão rezar por nós e isso convida assédio psíquico que
poderá ser mais do que apenas irritante. Quanto aos Muçulmanos radicais, a sua
prática é que se não for possível converter alguém, eles recorrem ao assassinato.
Muitos Yezidis foram assassinados em massa por Muçulmanos. Além disso, o inimigo
trabalha através de Cristãos, Muçulmanos e Judeus para criar transtornos e
problemas para nós e isto pode ser sério.
"NEM PRIVO AQUELES QUE SÃO MEUS E QUE ME OBEDECEM, DE NADA QUE
SEJA BOM PARA ELES."
Satanás conhece cada um de nós intimamente e sabe o que é de nosso interesse.
Satanás é o Deus Criador e ele pode ver coisas que nós não conseguimos. Ele pode
ver se alguém ou algo é mau para nós ou se nos irá fazer mal. Confiar nele é muito
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importante, ele tem todos os factos; nós não. Ele também nos mostra através da
meditação de poder como podemos obter os nossos desejos.
"EU APAREÇO DE DIVERSAS FORMAS ÀQUELES QUE SÃO FIÉIS E ESTÃO SOB
MEU COMANDO."
Individualidade é muito importante para Satanás e ele quer que cada um de nós
cresça e desenvolva a sua singularidade. Ele quer que sejamos nós próprios. Todos
nós somos muito importantes para ele na nossa forma especial. Com Satanás, o que
um indivíduo pode experenciar, outro pode não o fazer, e vice-versa. Acima de tudo, a
maior parte de nós teve muitas experiências e ocorrências espirituais semelhantes e
temos visto as mesmas coisas.
"EU GUIO PARA O CAMINHO CORRECTO SEM UM LIVRO REVELADO; EU
DIRECCIONO CORRECTAMENTE OS MEUS AMADOS E ESCOLHIDOS POR
MEIOS INVISÍVEIS."
Satanás vem até nós. Não temos que gastar as nossas vidas derramando-nos sobre
resmas e resmas de livros ou outro material relacionado, tentando dar sentido a isso,
numa tentativa de encontrar "Deus". Satanás interage com todos nós na sua própria
forma. Ele guia cada um de nós e direcciona-nos para que possamos ter uma vida
satisfatória e recompensadora.
"TRÊS COISAS ESTÃO CONTRA MIM E EU ODEIO TRÊS COISAS."
Estas três coisas são a trindade Cristã [que é falsa e uma mentira] e os três
programas malignos do Judaísmo, Cristianismo e Islão. Todos os três programas
condenam e apregoam contra Satanás e substituem-no pelo seu falso "Deus". Estes
três têm dito mentiras em cima de horríveis mentiras acerca de Satanás e os seus
Demónios que são os Deuses originais. Eles têm empilhado sofrimento e miséria
incalculáveis sobre a humanidade e a Terra. Eles são nossos inimigos!
"AQUELES QUE GUARDAREM OS MEUS SEGREDOS RECEBERÃO O
CUMPRIMENTO DAS MINHAS PROMESSAS."
Uma vez que Satanás nos aparece em diversas maneiras, ele poderá revelar alguns
dos seus segredos individualmente. Nós iremos saber o que eles são. Ele fez coisas
por mim e revelou-me coisas. Existem certos segredos que me foram confiados para
guardar para mim. Lembra-te, Satanás trata-nos como individuais. Manter os seus
segredos é muito importante. Se alguma vez tiveres dúvidas sobre se deves ou não
revelar algo, pergunta a Satanás e ele dir-te-á ou irás receber um sinal dele.
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"É MEU DESEJO QUE TODOS OS MEUS SEGUIDORES SE UNAM NUM VÍNCULO
DE UNIDADE; PARA QUE AQUELES QUE ESTÃO DE FORA NÃO PREVALEÇAM
CONTRA ELES."
Satanás quer que todo o seu povo se una e trabalhe em conjunto. Devemos pôr de
lado as nossas diferenças pessoais e trabalhar juntos como uma equipa. O "Deus"
Cristão e companhia trabalham para criar conflito, discórdia e divisão entre
Satanistas, assim como almas do inimigo que dizem ser "Satanistas" mas na
realidade não são:
Marcos 3: 26 Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá
subsistir, mas se destruirá.
União é de suprema importância. "One Alone, Together Strong." [Nota do tradutor:
expressão em Inglês que significa que sozinhos somos fortes, mas se nos unirmos,
ninguém nos para] Satanás não aprova lutas internas entre o seu povo. Alguém que
tenha conflictos com um irmão ou irmã em Satanás deverá ir ter com Satanás e falar
sobre isto e ele irá resolver a situação. Aqueles que lançam maldições ou injurias a
outros Satanistas irão convidar a fúria de Beelzebub. Beelzebub trata daqueles que
criam problemas e desunião e as consequências podem ser bastante desagradáveis.
"REJEITEM TODOS OS ENSINAMENTOS E DITADOS DE QUEM ESTÁ DE FORA.
EU NÃO ENSINEI ESTES ENSINAMENTOS, NEM ELES VÊM DE MIM."
Quanto a rejeitar os ensinamentos e ditos dos que estão de fora, o ditado inglês
"Garbage in; garbage out" [lixo entra; lixo sai], descreve isso perfeitamente. Basta
olhares para os Cristãos, Muçulmanos, e afins para veres o quão perdidos e
espiritualmente desequilibrados eles estão. Debaixo da máscara sorridente do
Cristão, só há miséria interior, independentemente de como eles o possam negar e
mentir. Os ensinamentos de Cristãos, Judeus, Muçulmanos e de outros programas
semelhantes são anti-vida, desprovidos de qualquer espiritualidade verdadeira e
levam os seus seguidores para o caminho da degeneração espiritual, mentiras, perda,
confusão e, eventualmente, depravação.
"OH VÓS QUE EM MIM ACREDITAIS, HONRAI MEU SÍMBOLO E MINHA IMAGEM,
POIS ELES VOS LEMBRAM DE MIM."
Quando eu era nova no Satanismo, eu andava a ler a Bíblia Satânica de Anton LaVey.
Na altura, eu não tinha mobília quase nenhuma e punha os livros alinhados juntos à
parede, no chão. Eu fiz isto com a Bíblia Satânica. Algo em mim não me deixava
adormecer e insistia para tirar a Bíblia Satânica do chão. Levantei-me e pu-la numa
prateleira do meu armário. Desde então, comprei várias estantes de livros. Devemos
SEMPRE tratar os livros sagrados, joias ou qualquer outra coisa que simbolize o Pai
Satanás com o maior cuidado e respeito.
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Lidar com Cristãos
Eu entrei para a astrologia cedo - na minha pré adolescência e já lia mapas astrais
quando estava a meio da adolescência, juntamente com leitura de palmas e Tarot. O
que quero dizer com isto é que fui implacavelmente atacada por Cristãos devido ao
meu conhecimento sobre o Tarot, astrologia e por acreditar nisso. Eles realmente
caçam os adolescentes. Eu não podia atravessar a rua no centro da cidade sem ser
abordada pela imundice Cristã, parando-me e assediando-me. Naquela época, havia
pouca oposição séria a essa escória, e eu certamente não sabia o que sei hoje. No
entanto, tudo isto foi uma experiência de aprendizagem para mim.
Cristãos, tal como a maioria de outros indivíduos vis que atacam os outros, estão
sempre mais seguros quando estão com outros Cristãos e não estão sozinhos. O
meu filho mais velho e os seus amigos realmente dificultaram a vida a um verme
Cristão de esquina uma vez que foram abordados [como quase toda a gente...
estavam na vida deles]. Eles formaram um círculo à sua volta e começaram a gozar
com ele. Nestas situações a fé Cristã é jogada pela janela e o Cristão fica inseguro
muito rapidamente, especialmente quando está sozinho.
Eu ouvi e passei por muita porcaria interminável antes de chegar a Satanás, onde eu
comecei realmente a lutar contra eles com confiança. Eu aprendi diversas formas de
lidar com eles quando fui forçada a isso. Eu própria tenho pouca paciência para
escória iludida. Um idiota que obviamente não sabe ler [eu tenho sinais anti-Cristãos
na porta de entrada], tentou-me assediar de qualquer forma, e o estúpido idiota e
iludido quase teve um ataque cardíaco, eu fiquei mesmo irritada.
Ao lidar com Cristãos, há sempre certas coisas que podes responder, se tiveres
tempo, paciência e quiseres argumentar com eles.
1. Eu ouvi esta táctica ad nauseum durante vários anos e é um jogo psicológico que
indivíduos vis jogam quando estão a tentar coagir a outra pessoa a acreditar no
mesmo que eles. Infelizmente, isto é usado implacavelmente por Cristãos, outros
também o usam.
É assim:
Tu não estás feliz porque não tens o mesmo sistema de crenças... não estás 'salva' e
coisas do género. Percebeste a ideia. Ok, então qualquer coisa na vida desta pessoa
corre lindamente, eles têm total controlo sobre a vida deles e destino e estão
extremamente felizes em todos os momentos devido ao seu sistema de crenças.
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Qualquer um que engula esse monte de merda precisa de um sério teste de
realidade, no mínimo.
A verdade é que, a não ser que alguém seja completamente louco e esteja em total
negação da realidade, tudo e todos nesta Terra têm problemas.
Sim, existem graus de problemas e sofrimento, mas ninguém fica ileso. Os
interrogadores especialistas sabem disso, assim como os psiquiatras e outros que
trabalham com a psicologia humana. Toda a gente tem seu ponto fraco. Toda a gente
tem um ponto em que vai quebrar, se este for encontrado e usado. Toda a gente tem
um Saturno. Toda a gente passa por trânsitos de Saturno e tempos difíceis. Existem
pessoas que são muito boas a esconder os seus problemas e a fingir para o mundo
que são felizes. Lembra-te disto. Com isto não quero dizer que não se pode ser feliz.
O que quero dizer é que os Cristãos usam esta merda para tentar coagir os outros
para acreditarem no mesmo que eles, enquanto fingem que tudo está bem nas suas
vidas. Tudo o que isto precisa para que se veja a verdade é uma pequena
investigação e consciência, especialmente no seu mapa astral e irás ver que também
têm problemas.
2. Pergunta a um Cristão qualquer que te aborde e tente impingir a sua porcaria...
Quantas pessoas é que Satanás ASSASSINOU na sua maldita Bíblia? Onde estão as
escrituras???? Agora, dada a minha experiência com estes idiotas iludidos, eles
passam a vida a dizer que "o Diabo era um assassino e um mentiroso desde o início".
Ok, então quem foi um assassino e um mentiroso? Jeová, foi ele! Olha para o antigo
testamento para PROVAS.
Cita as escrituras para esses idiotas iludidos. Aqui estão apenas alguns de muitos:
Números 31:7 Lutaram então contra Midiã, conforme o SENHOR havia determinado a
Moisés, e mataram todos os varões midianitas
31:8 Mataram ainda os cinco reis de Midiã: Evi, Requém, Zur, Hur e Reba. Da mesma
forma mataram à espada Balaão, filho de Beor.
ESTA ENTIDADE VERDADEIRAMENTE MALIGNA ATÉ TORTOROU ATÉ À MORTE
O SEU PRÓPRIO FILHO
[Claro que sabemos que o nazareno é fictício, mas quando se fala com Cristãos...]
MAIS:
Deuteronómio 7:1 Quando Yahweh teu Deus te houver feito entrar na terra prometida
para possuí-la, Ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do
que tu: os hititas, os girgaseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e
os jebuseus. São sete nações maiores e mais poderosas que tu;
7:2 e quando o SENHOR teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás
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como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás
com piedade.
Depois, a porcaria que cospem sobre 'sacrifício de sangue'
Êxodo 23:18 Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com
pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até
a manhã seguinte.
BASTANTE ÓBVIO.
3. Eles afirmam incessantemente que 'o Diabo odeia a humanidade'. Ok, a Bíblia
deles também é prova disso. Tanto aquele nazareno imundo como o judeuová rude
odeiam a humanidade descaradamente. Qualquer coisa que seja da humanidade é
'pecado'.
Olha para a porcaria da bíblia para provas disto. Eles podem tentar racionalizar e
distorcer a verdade, mas isto é o que se lê. Qualquer coisa que seja de natureza
humana e seja a lei natural é um 'pecado'.
Cópia de uma cartilha de confissão católica
Além disso, o seu 'Diabo' é suposto ser artificial. Existe ALGUMA COISA no
Cristianismo que apoia a lei natural? E ainda, o seu 'Diabo' deve ser todo material e
não espiritual. Existe ALGUMA COISA do Cristianismo que seja espiritual? NADA!
4. Eles têm repetido ad nauseum... 'o Diabo engana...' 'Ele enganou todas as
nações...' Bem, todas as nações são ou cristãs, ou muçulmanas ou claro, a raiz
judaica desta porcaria maligna. Olha para o VERDADEIRO MENTIROSO:
2 Tessalonicenses 2:11 É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder
sedutor, a fim de que creiam na mentira, 12 e sejam condenados
Génesis 2: 16-17 E o SENHOR deu a seguinte ordem ao homem: “Comerás
livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim; (17) contudo,
não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que
dela comeres, com toda a certeza morrerás!”
De acordo com a Bíblia, o homem, Adão, não morreu no dia em que comeu da árvore
proibida. Uma vez que a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim e;
Génesis 5:5 Toda a duração da vida de Adão foi de novecentos e trinta anos; depois
morreu.
[Os parágrafos acima referidos foram retirados de:
http://www.infidels.org/library/modern/emmett_fields/word_of_god_debate.html]
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Ezequiel 14:9 E, se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, Eu,
Yahweh, terei iludido aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o
aniquilarei, retirando-o para longe de Israel, o meu povo.
5. Eles tagarelam sobre como 'o Diabo escraviza' e todas as suas intermináveis
porcarias iludidas. Satanás nunca escravizou ninguém. Olhemos para o seu novo
testamento para esta também.
O nazareno não só DEFENDEU A ESCRAVIDÃO, como a encorajou e tolerou o
abuso de escravos:
Lucas 12:47
Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja,
nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade.
Efésios 6:5 Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com
todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo.
O Cristianismo juntamente com a sua raiz judaica, foi a causa de quase todas as
guerras travadas durante toda a história. 'Avante soldados cristãos.'
Existem alguns palermas cristãos que talvez acordem. Existem outros que são um
completo desperdício de tempo. E o nazareno, não foi um sacrifício humano?
•
•
•
•
•
•

SATANÁS NUNCA ASSASSINOU NINGUÉM
SATANÁS NUNCA MENTIU A NINGUÉM
SATANÁS ACEITA-TE COMO TU ÉS, E NÃO ODEIA A NATUREZA HUMANA
SATANÁS GOVERNA O QUE É CHAMADO DE 'O OCULTO' QUE É
COMPLETAMENTE ESPIRITUAL
SATANÁS DÁ NOS CONHECIMENTO E NÃO TEME O AVANÇO ESPIRITUAL
HUMANO
SATANÁS NÃO TEM MEDO DA HUMANIDADE

AVÉ SATANÁS!!
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A Criação da Humanidade
Quando olhamos para o Livro Negro de Satanás; Al-Jilwah, verificamos que no
Capítulo IV, Satanás declara: "EU PERMITI A CRIAÇÃO DE QUATRO
SUBSTÂNCIAS, QUATRO TEMPOS E QUATRO CANTOS; POR SEREM COISAS
NECESSÁRIAS ÀS CRIATURAS"
Sim, a molécula de ADN! Qualquer um que esteja familiarizado com a composição e
estrutura do ADN sabe que a molécula tem uma forma espiral e enrolada como uma
SERPENTE. O ADN também tem degraus como se fosse uma escada. Os degraus da
escada são constituídos por QUATRO compostos, que se chamam bases.
As bases são Adenina, Citosina, Guanina e Timina. (Abreviado A, C, T e G). Estes
QUATRO nucleotídeos podem-se combinar em pares, ligados em sequências de
variedade sem limite.
ADN É A BASE DA VIDA! Sem ADN, a vida não existiria. A Serpente é o símbolo da
cura; corpo e alma. A Serpente é o símbolo da medicina, o Caduceus; 2 serpentes
enroladas à volta de um bastão. Isto pode ser observado em quase todos os
consultórios médicos. A Serpente também é um símbolo de sabedoria e
conhecimento. A Kundalini, a serpente flamejante adormecida na base da espinha,
quando é ativada através da meditação e se eleva, a pessoa atinge a Divindade. A
serpente sempre foi o símbolo de Satanás. O Cristianismo e os seus semelhantes
têm sempre atacado veementemente a serpente porque a serpente é um símbolo da
vida, da cura e do avanço da humanidade através do conhecimento e da sabedoria. O
Cristianismo é, e sempre foi concentrado na vida para a morte, focando-se num ser
esfarrapado, rasgado, derrotado, espancado, ensanguentado e MORTO, pregado
numa cruz, juntamente com a Bíblia Judaico-Cristã repleta de assassinatos em
massa, sacrifícios de sangue, violação, guerra e predação de inocentes.
Satanás também declara no Livro Negro: "NINGUÉM VIVERÁ NESTE MUNDO MAIS
DO QUE O TEMPO DEFINIDO POR MIM". Satanás criou-nos e determinou o nosso
tempo, como humanos. Quando tentou fazer de nós Deuses e nos dar imortalidade,
os outros Deuses impediram-no. A alma determina quanto tempo é que se vive. Isto
pode também ser visto, muitas vezes, no nosso mapa astral, que é um mapa da alma.
Os ensinamentos do falso “Deus” alienígena deformam, pervertem e corrompem tudo
que seja bom para nós. Os Cristãos tentaram transformar a serpente num símbolo de
terror. Se não fosse pelo Cristianismo, a ciência médica já teria a cura para quase
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todas as doenças ou condições médicas existentes, incluindo o envelhecimento.
O falso "Deus" alienígena usou o medo, a extorsão e outras táticas criminosas para
escravizar a humanidade. Todas as doutrinas do Cristianismo, Islão e a sua raiz do
Judaísmo são anti-humanas. Esses alienígenas odeiam tudo o que nos torna
humanos. Na verdade, descobrimos que eles são alienígenas inimigos, conhecidos
como "Greys", que trabalham sob a supervisão e direção de alienígenas mais
avançados chamados de "reptilianos". Eles cortaram o conhecimento espiritual à
humanidade através dos seus programas de Judaísmo, Cristianismo e Islão. Os
programas mencionados não são religiões de forma alguma. Eles não são espirituais.
Eles são projetados para cegar a humanidade no chamado "sexto sentido"; onde não
podemos "ver" os aspectos espirituais, as almas dos outros e como somos e fomos
explorados pelas nossas energias e levados à nossa destruição.
Satanás conhece e compreende a humanidade. Satanás aceita-nos como somos,
pela nossa individualidade. Em Satanás, descobrimos que nos tornamos nós próprios
e nos centramos. Com isso, podemos crescer, avançar e evoluir.
O chamado "Yaweh/Jeová", é detestável, enfurecido e o grande impostor. Aqueles
que são enganados são realmente levados a crer que este ser nefasto teve alguma
participação na nossa criação. Eles estão verdadeiramente de fora, pois não
conhecem o VERDADEIRO Pai e Criador.
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Maldições dos Deuses
Muito tem sido publicado em relação à descoberta de Tutankhamen em 1922 e as
numerosas e misteriosas mortes que foram meras coincidências. Os estudiosos ateus
não conseguem encontrar qualquer explicação realista, uma vez que se referem à
construção e desenho das Pirâmides Egípcias.
Quando o túmulo de Tutankhamen foi aberto em Fevereiro de 1923, foi descoberta
uma tabuleta de barro, escrita em hieróglifos alertando para a maldição de uma morte
violenta e prematura, caso se perturbasse o túmulo. Os arqueólogos ignoraram esta
advertência e esconderam-na dos operários egípcios nativos. Ocorrências estranhas
e inexplicáveis logo se seguiram.
Howard Carter, o líder da expedição, tinha consigo o seu canário de estimação. Uma
cobra engoliu o pássaro no dia em que o túmulo foi aberto. Lord Carnarvon, um conde
inglês rico e financiador da expedição, adoeceu logo com uma febre alta e uma
misteriosa "picada de mosquito" na sua bochecha. Quarenta e sete dias após a
abertura do túmulo, aos 57 anos de idade, na data de 5 de Abril, Carnarvon morreu.
Dois dias depois, a 7 de Abril [novamente, o número 7], a múmia foi examinada. Foi
encontrada uma mancha na bochecha esquerda da múmia [o mesmo lado e mesma
mancha da picada de mosquito de Carnarvon]. Na altura da morte de Carnarvon,
todas as luzes se apagaram misteriosamente no Cairo, todas em uníssono. Ao
mesmo tempo, a milhares de quilómetros de distância em Inglaterra, o cão de
estimação do Carnarvon levantou-se nas patas traseiras, uivou, caiu, e morreu. O
pessoal ficou perturbado e disse que o uivar era estranho e com aspecto mortal.
O financiador Americano famoso, Jay Gould, também visitou o túmulo. Ele acordou na
manhã seguinte com uma febre elevada, e ao cair da noite já estava morto. O
arqueólogo Americano Arthur Mace, que ajudou na abertura do túmulo e puxou a
ultima pedra que bloqueava a entrada para a câmara principal, rapidamente se
começou a sentir fraco e exausto. Caiu num coma e nunca mais recuperou. Arthur
Mace morreu no mesmo hotel que Lorde Carnarvon.
Richard Bethel, secretário de Howard Carter na expedição, foi encontrado morto,
quatro meses depois da descoberta do túmulo, morreu de ataque cardíaco. O seu pai,
Lord Westbury, perturbado com a morte do seu filho, saltou para a sua morte a partir
de uma janela do sétimo andar. Muitas pessoas ouviram-no antes de ter acabado com
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a sua vida, falava sozinho e dizia "a maldição dos faraós" "não consigo mais aguentar
o horror". O carro funerário que carregava o corpo de Westbury para o cemitério
atropelou um rapazinho, matando-o instantaneamente.
O radiologista Archibald Reid, que se pensava ter sido a primeira pessoa a cortar as
amarrações na múmia, [era necessário desemaranhar o corpo para fazer um raio-x],
não tardou muito para passar por o mesmo esgotamento e fadiga e rapidamente
morreu. Houve muitas mais coincidências estranhas e mortes relacionadas.
Howard Carter, um ateu convicto e céptico viveu cerca de dezassete anos após a
descoberta e abertura do túmulo. Diz-se que Carter foi flagelado por uma depressão
extrema e paranoia.
Os Demónios da Goétia/Góticos; muitos são Deuses Egípcios bem conhecidos e
populares. Muitos humanos do Antigo Egipto, especialmente o Sacerdócio e os
Faraós tinham imensos conhecimentos e poderes espirituais e não aprovavam que os
seus túmulos fossem desenterrados e explorados por dinheiro e fama nas mãos de
uns poucos "escolhidos". Muitas das relíquias e artefactos antigos retirados dos
túmulos foram acumulados, colocados em colecções privadas, e continuam a trazer
desgraça aos seus gananciosos proprietários.
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Explorar o Satanismo
O Satanismo é muito diferente das outras religiões. O Satanismo é diferente na
medida em que não se mistura. Misturar Satanismo com Cristianismo, por exemplo, é
como misturar água com electricidade. Vi e li relatos onde certas pessoas que tinham
interesse no Satanismo, ainda tinham simpatia com o Cristianismo. Havia ainda fortes
laços inconscientes com a religião Cristã, resultantes de uma intensa doutrinação. A
maioria de nós veio de origens Cristãs e para muitos ainda existem alguns problemas
e bloqueios emocionais/psicológicos. A programação Cristã é muito intensa e, dadas
as quantidades extremamente grandes de energia psíquica que nela têm entrado
através de séculos de orações e crenças Cristãs, há muita programação negativa que
é preciso ultrapassar para se ser totalmente livre.
Para além disso, o Cristianismo infestou e foi imerso em quase tudo. A maior parte
disto é subliminar. [Nota do tradutor: Mais informações sobre isto no sermão
seguinte.]
As pessoas que estão incertas das suas crenças e que ainda têm fortes laços com o
Cristianismo ou outros programas relacionados, quer conscientemente, quer em
muitos casos subconscientemente, podem vir a ter experiências psíquicas muito
assustadoras e negativas.
Apelar aos Demónios e aprofundar o ocultismo pode trazer à tona alguns encontros
negativos muito inesperados para as pessoas que brincam com o oculto este é o
trabalho de entidades alienígenas inimigas que usam o medo para manter os
humanos afastados de Satanás. Na maioria dos casos, isto funciona, uma vez que
incute terror na pessoa que se dedica ao ocultismo e, normalmente, volta a correr
para o Nazareno e culpa Satanás. Sugiro vivamente àqueles que desejam ir tão
longe, que primeiro se tornem fortes em Satanás. Isto pode ser feito estudando e
lendo tudo o que está neste website.
Muito, muito poucos, se é que há algum, progridem no seu poder, a menos que
tenham um protector poderoso. Quando alguém que é sério no desenvolvimento dos
poderes da mente avança para qualquer nível formidável, ou tem alguma capacidade
séria, será abordado por entidades poderosas pedindo-lhe que tome partido na guerra
espiritual. Os verdadeiramente dotados que andam sozinhos não vivem normalmente
muito tempo nesta terra sem a protecção de um poder superior.
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Sinto que é importante avisar aqueles que estão indecisos ou hesitantes para se
absterem de convocar Demónios ou de tentar contactar entidades espirituais até
estarem espiritualmente preparados. Todos são bem-vindos aqui, desde os dedicados
aos curiosos.
O conhecimento deve estar aberto e disponível para todos. Embora hajam algumas
coisas avançadas, pelas quais se devem esperar antes de se envolverem nestas
práticas. A dada altura, é um passo muito importante no Satanismo cortar todos os
laços com toda e qualquer outra religião. Evitar fazer isto é convidar o desastre. Isto
deve ser feito a partir da alma, na medida em que não deve haver qualquer indecisão
ou sentimentos mistos. Se houver sentimentos mistos, então deve-se esperar, uma
vez que este é um passo permanente.
Mesmo para aqueles que já realizaram o ritual de dedicação, ainda é importante
desprogramar de qualquer doutrinação Cristã.
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Porque Pode Ser Difícil
Desprogramar da Doutrinação
Cristã
Isto foi em resposta a um tópico num dos grupos online da Alegria de Satanás:
Algo que eu quero acrescentar a este tópico. Estou a postar isto em todos os grupos
e fóruns online do JoS, pois há aqui pessoas que são novas e outras que ainda estão
a ter problemas. A maioria das pessoas desconhece a extensão da mente das
massas e a sua influência. O vírus Judaico-Cristão e Muçulmano tem infestado e tem
estado impregnado na mente das massas durante séculos. Tudo isto é subliminar. Por
outras palavras, a tua mente consciente e lógica muitas vezes não está ciente de toda
a sua extensão, mas a tua alma e mente subconsciente absorvem esta porcaria. Para
além da extensão que tem infestado e impregnado, é incessantemente instigada e
levada a cabo pelos idiotas de todo o mundo. Vejamos o exemplo de um ano... As
festividades Pagãs foram sequestradas. Milhões foram torturados e assassinados
[assim se vê as mentiras Cristãs de "amor", "paz" e "livre arbítrio"]. O Cristianismo
nunca foi tolerante com quaisquer outras crenças, especialmente o Paganismo.
Quanto aos Judeus a lamuriarem-se por serem "perseguidos" pelos Cristãos, esta é
outra mentira e o pouco que foram serviu apenas para exibição. Os Papas Católicos
durante a Inquisição ordenaram aos seus inquisidores que "deixassem os judeus em
paz".
O Cristianismo sempre foi impingido [sob ameaça de tortura e de morte] à população.
No Japão, o Imperador expulsou os Jesuítas Católicos do país, pois queriam
assassinar todos os Budistas que não se convertessem. Os Jesuítas são outro
programa judaico e os Judeus retaliaram em 1945 com os bombardeamentos de
Hiroshima e Nagasaki. Voltando ao ano, o que outrora foram festividades e
celebrações Pagãs, tudo isto foi açambarcado com as energias a serem canalizadas
para o Judaísmo e o Cristianismo. Se se fizer alguma investigação, verifica-se que é
global e está em quase todos os países, com excepção dos países islâmicos, que
fazem a sua própria destruição espiritual e fealdade subliminar, infestando a mente
colectiva com podridão total. Além dos feriados principais, há também numerosas
outras datas nas quais os Cristãos vomitam a sua nojeira. Tomemos como exemplo a
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Espanha, a sua enorme celebração da "Semana Santa" e depois há aquele
"Pentecostes" que também foi sequestrado e a lista é extensa. Considere-se toda
essa energia, juntamente com as igrejas e os seus tolos adoradores servis que
trabalham incansavelmente não só pela sua própria condenação e destruição, mas
também pela de toda a humanidade e de toda a vida nesta terra. Eles são demasiado
estúpidos e iludidos para verem isto.
Depois, há os meios de comunicação social controlados pelos Judeus. Enquanto os
Judeus fingem ser inimigos do Cristianismo e perseguidos por ele... isto é para
enganar a população. A maioria das pessoas acredita realmente nestas mentiras,
enquanto na verdade, os Judeus promovem zelosamente o Cristianismo nos
bastidores, embora o façam de forma discreta e sigilosa, nada diferente dos símbolos
kosher nas nossas garrafas e frascos de comida, etc. Muitos programas de televisão
e filmes estão impregnados de Cristianismo. Por exemplo, há muitos anos atrás, a
série "Little House on the Prairie" foi transmitida durante aquilo a que se chamou
"hora da família". Não só tinha pesados temas Cristãos, mas com o conhecimento
Judaico de psicologia, combinava esses temas com fortes reacções emocionais que
pretendiam ser profundamente comoventes para o público. Este tipo de coisas é
poderosamente subliminar, especialmente quando afecta mais do que um
sentido/emoção. Depois, houve a série familiar "Os Waltons", que promoveu o mesmo
tipo de mensagens Cristãs subliminares. Não vejo televisão regular há provavelmente
mais de 30 anos, pelo que isto já vem de longe, mas o que quero dizer é que
qualquer pessoa aqui com mesmo metade de um cérebro está ciente de como os
Judeus controlam os meios de comunicação. Outro... o filme "Ben Hur", de 1959. Ouvi
dizer que houve uma sequela recente, mas eu não perderia o meu tempo. A música,
aquele nazareno imundo e todas as mensagens subliminares destinadas a associar o
Cristianismo e os seus temas relacionados, na mente vulgar com cenas
profundamente comoventes, profundamente chorosas e emocionalmente
comoventes. Poucas pessoas não ficariam emocionalmente comovidas no final desse
filme e os Judeus que o escreveram e promoveram sabiam disso. Também quero
acrescentar que esse filme foi promovido para as famílias, e as crianças viram-no e
nele houve violência sangrenta juntamente com outros conteúdos desagradáveis que
não eram adequados para as crianças.
Também mencionei nos meus outros sermões, gosto de fazer palavras cruzadas, tal
como outros milhões de pessoas. É evidente que, a maioria, se não todos os livros de
palavras cruzadas e outros quebra-cabeças no quiosque, foram escritos e publicados
por Judeus. A maioria destes enigmas e mesmo no vosso jornal local têm perguntas
sobre essa bíblia imunda. Por outras palavras, é tido como certo que a população só
deve conhecer este lixo letal, como se fosse um conhecimento geral. Quantos de vós
podem caminhar por um corredor num mercado ou loja durante a época do Yule e
ouvir hinos de Natal instrumentais e mesmo que não haja palavras num hino em
particular, quantos de vós conhecem a letra de cor? Este é o tipo de porcaria a que eu
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me refiro. É e tem sido tão infestado e enraizado; a maioria de nós conhece a letra na
íntegra. Só a música é suficiente e, antes de a conhecerem, a vossa mente puxa a
letra.
Depois, para aqueles de nós que foram obrigados a ir à igreja quando éramos
menores de idade, as orações embutidas. O esterco robótico, estúpido e sem sentido,
que tivemos de memorizar e repetir infinitamente. Cada missa miserável é uma
repetição do sacrifício vivo de sangue humano daquele nazareno imundo. É tão
repetitivo e propositadamente implantado sem limites. Para além disto, a maioria das
pessoas está literalmente aborrecida e quando adormecem ou estão num estado
mentalmente receptivo, este veneno psicológico instala-se como uma hipnose. É aí
que ele realmente se implanta e mesmo aqueles com os mais baixos níveis de
inteligência são muito abertos e receptivos, uma vez que é infinitamente repetitivo e
reforçado. É por isso que este mundo está no actual estado de depravação, as
guerras, o extremo sofrimento e todas as outras coisas feias e negativas. As pessoas
não têm de ler a Bíblia. Tudo o que têm de fazer é vincularem-se a essa energia
negativa e estão imersas na mente da massa e, neste momento, esta terra está à
beira do desastre.
A Missa Cristã e Como Ela se Conecta ao Assassinato Ritual Judaico
Para além de ser perpetuado pela humanidade, os alienígenas inimigos conhecidos
como Greys que têm um implante de micro-chip, trabalham incansavelmente para
forçar este programa maligno. Muitos de nós fomos directamente assediados no
astral por esta escória alienígena degenerada espiritualmente. O Cristianismo e os
seus programas venenosos letais relacionados NÃO aceitam "NÃO" como resposta.
Tal como os humanos que foram fortemente infectados com o vírus Cristão e se ligam
à sua energia têm uma distúrbio obsessivo/compulsivo quando se trata de fazer com
que outros "aceitem Jesus", os espíritos inimigos fazem exactamente o mesmo. Agora
que algum nível de liberdade de pensamento e liberdade religiosa foi estabelecido na
maioria dos países ocidentais desenvolvidos, estes espíritos alienígenas estão a
trabalhar ainda mais para tentar destruí-lo de outras formas. Os espíritos inimigos são
incapazes de se abster de assediar aqueles de nós que conhecem a verdade. Mas
digo-vos que chega uma altura em que já não vos tentarão enganar com as mentiras
Cristãs. É nessa altura que se conhece a verdade a 100%. Então, recorrem a outras
tácticas de assédio.
O meu conselho a todos vós que estão a ter problemas ao tirar da vossa mente o
veneno Cristão, Muçulmano e afins é que estudem, estudem e façam mais estudos.
Há um monte de sermões, artigos e todo o tipo de material de leitura no site principal
da Alegria de Satanás, a Biblioteca de Satanás e Exposição do Cristianismo.
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Se algum de vós tem dúvidas em relação a tentar invocar os nossos Deuses originais
[Demónios], então o meu conselho é que esperem. Não há pressa. Limpem primeiro a
mente e depois, e apenas quando se sentirem completamente relaxados e
confortáveis, podem avançar com isto. O verdadeiro Satanismo é libertação e
liberdade, especialmente libertação espiritual e liberdade. Só precisas de ser tu
próprio. Nada te é imposto. Fica atento e tem consciência disto. Apenas sê livre. Se
há algo com que não te sentes completamente à vontade, então não o faças.
Trabalha em ti próprio e trabalha primeiro para livrar a tua mente desse resíduo
Cristão tóxico e substitui-lo por conhecimento positivo, pensamentos positivos e uma
fé positiva. A fé positiva NÃO é fé cega. Fé positiva é fé no que sabes ser verdadeiro
e fé em ti próprio para fazeres as escolhas correctas LIVRE DE QUALQUER
COACÇÃO E DE QUALQUER MEDO!
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Malditos Cristãos!
Nota: Os Cristãos estão a ser influenciados por um feitiço muito poderoso. Este
feitiço, para além de trabalhar o verdadeiro mal, cria um distúrbio
obsessivo/compulsivo na medida em que o Cristão se sente na obrigação de impingir
o Cristianismo incessantemente. Assédio aos outros, assassinato, tortura, e todos os
outros meios depravados são utilizados sem quaisquer escrúpulos. Quanto mais
fundo se desce no programa Cristão e também no programa Muçulmano, mais
depravada a pessoa se torna E se torna capaz de tudo de uma forma muito feia. Este
feitiço tem sido utilizado para espalhar tanto o Cristianismo como o Islão, tal como
vírus letais que são, por todo o mundo.
Cristianismo é uma religião doentia, deturpada, pervertida e odiosa que mantém as
pessoas longe da verdadeira espiritualidade e do verdadeiro Deus da humanidade,
Satanás. Só isto já é mau o suficiente, mas o problema não fica por aqui, é muito,
muito mais do que isso. Uma pessoa vai a caminhar pela rua, a cuidar da sua própria
vida, vem um idiota com aspecto de zombie, que tem um sorriso que mais parece
uma máscara artificial, plástica, robótica e alienígena afixada à sua cara, e tenta
impingir o lixo de Jesus. A máscara sorridente cai imediatamente, transformando-se
em ódio e raiva quando afirmas que estás feliz na tua escolha com Satanás e
preferes estar morto do que trocar. Em alguns casos, pode até ser detectada uma
inclinação assassina quando a máscara sorridente cai.
Encontras-te na privacidade da tua própria casa. A maioria dos vizinhos, amigos e
familiares são suficientemente atenciosos para telefonar antes de visitar a tua casa.
Podes estar no duche, a jantar, a ver algo de interesse na televisão, a fazer sexo, o
que quer que seja. Trabalhas, pagas a renda/casa, custos e/ou impostos, etc. Esta é
a TUA casa. Estás a cuidar dos teus próprios assuntos, sem incomodar uma alma que
seja; talvez até te sintas muito feliz. De repente, independentemente de todos os
sinais de "Não Solicitar", os sinais de "Não Perturbar", ou qualquer outra coisa afixada
para dissuadir visitantes indesejados, há uma batida urgente à porta, ou a campainha
toca como se houvesse uma emergência grave, interrompendo-te, perturbando-te
sem qualquer respeito que seja pela tua privacidade ou qualquer consideração sobre
o que possas estar a tratar ou a fazer, no teu próprio local de residência. Lá fora está
outro zombie idiota com a máscara sorridente de aparência pastosa e artificial, que
anda de porta em porta, a vender o Nazareno. Nos últimos anos, tenho notado que
eles agora vêm em grupos, pois só com uma pessoa já não é seguro. Lá se vai a sua
"Fé no Senhor", e isto não é diferente de como aquele Papa Católico pedófilo anda de
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um lado para o outro sob a protecção de vidro à prova de bala. Assim se vê a
"protecção do Senhor".
Estás a dormir, a descansar, NOVAMENTE, a cuidar da tua vida. Talvez até estejas à
espera de um telefonema importante. O telefone está a tocar e a tocar. Não é um
amigo, parente ou vizinho; é um daqueles Cristãos idiotas de QI de dois dígitos, nas
tele-vendas do Nazareno. Eles vão continuar a telefonar e a telefonar continuamente
até conseguirem falar contigo. Diz-lhes "NÃO!". Um par de meses mais tarde ou ainda
menos, e eles estão de volta como pulgas num cão, só que eles são muito piores do
que qualquer parasita animal.
Abres a tua caixa de correio, mais desta escória. Vales de Jesus para redenção,
pedindo sempre donativos para promover a peste implacável e acrescentar à indústria
de multi-triliões de dólares de riqueza que já possuem e utilizam para se empenharem
em te privar da tua liberdade e direitos constitucionais. Para não falar do trabalho
incansável para amaldiçoar a tua alma, tal como a deles.
Ligas o teu rádio ou televisão, lá vamos nós outra vez, algum pedófilo capaz de
literalmente QUALQUER COISA ao perpetrar crimes contra a humanidade,
NOVAMENTE está a solicitar mais donativos, pois a sua ganância não conhece
limites.
Queres ler o teu jornal, encontras páginas e páginas de anúncios de página inteira,
promovendo e comercializando o Nazareno e as instituições opulentas e
financeiramente exorbitantes, onde aliviam as congregações do seu dinheiro e da sua
alma.
O PIOR mal absoluto disto tudo é o que eles fazem aos nossos filhos. Eles
perseguem-nos e perseguem-nos, corrompendo a sua inocência e instigando
bloqueios emocionais e problemas psicológicos onde antes não havia nenhum. Usam
todo o tipo de tácticas de medo para os assustar com as suas mentiras. Trabalham
para os virar contra os seus pais não-Cristãos e para destruir as suas vidas,
influenciando-os a viver para a sua morte e desperdiçando as suas vidas.
As escolas estão cheias deles. Os combatentes da liberdade e o governo lutam
constantemente contra as Igrejas Cristãs que são constantemente uma ameaça para
as vidas e liberdades dos outros.
Assim que as crianças são ludibriadas, elas são abusadas, violadas, molestadas e
psicologicamente destruídas e, em alguns casos, até mutiladas e assassinadas. No
mínimo, elas jamais irão alcançar ou reconhecer o seu pleno potencial.
Cristãos estão eternamente a tentar obter o controlo do sistema legal, pervertendo-o,
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como fazem com tudo o resto, usando-o como outro instrumento para nos negar a
TODOS nós a nossa liberdade, para escravizar todos, destruir vidas e arruinar aquilo
por o qual outros sacrificaram tudo.
uando tomam o controlo, por quaisquer meios, legais, ou em muitos casos, ilegais;
qualquer forma que seja, não lhes faz diferença, pois trabalham diligentemente para
mutilar, torturar, assassinar e destruir qualquer pessoa que seja só suspeita de
discordar das suas doutrinas doentias. O seu reinado foi durante a "Idade das Trevas"
Para se descobrir se algo é bom ou mau, tudo o que se tem de fazer é dar-lhe poder.
Aqui, a religião fala por si!
Eles próprios INSISTEM continuamente onde não são desejados. São compulsivos e
obsessivos. Não são brincadeira e não se limitam a ir embora ou a meterem-se na
sua própria vida. Eles retomariam de bom grado os seus modos assassinos, se lhes
fosse dada a oportunidade.
Idiotas de calibre inferior promovem noções de que todos devem ser "tolerantes". Este
tipo de tolerância é no mínimo suicida e isto não é, nem nunca será uma via de dois
sentidos. Ao ser "tolerante", isto abrirá a porta para o programa Cristão avançar e no
final; tu e os teus acabarão mortos, juntamente com milhões de outros, como
aconteceu com a Inquisição. Qualquer liberdade desaparecerá completamente e será
demasiado tarde. Um enorme preço pago por ouvir a estupidez.
Qualquer coisa que tenha ajudado a humanidade - medicina, comunicação,
alfabetização, conveniências modernas e ciências que nos ajudam a compreender o
mundo à nossa volta; qualquer coisa que dê mais sentido à vida ou que a torne
agradável, eles trabalharam ao longo do tempo para as atacar ferozmente, corromper
e destruir. No entanto, fazem pleno uso de tudo aquilo para o qual NÃO contribuíram,
trabalhando cada passo do seu caminho para a sua ruína. Fazem uso de
conveniências modernas para espalhar o seu vírus maligno pelo mundo.
NÃO há aqui lugar para tolerância. Isto é uma GUERRA total! Se cada um de nós
fizer a sua parte, podemos fazer cair esta instituição maligna. NÃO É IMPOSSÍVEL!
Eles usaram os ataques terroristas do 11 de Setembro a seu favor, como fazem com
todo o tipo de outras coisas feias. Temos de começar a ripostar, LEGALMENTE. Não
te deixes levar pela fúria num momento mau, usa-a de forma construtiva. Não se
pode fugir deles na prisão. As pessoas racionalizam, arranjam desculpas,
concentram-se na pequena percentagem de Cristãos que são educados e metem-se
na sua própria vida. Isto é o que as mantém em movimento. Há muitos que carecem
de educação sobre a história mundial, da INQUISIÇÃO, e do controlo da igreja sobre
a vida e o governo na idade média/das trevas. Estas pessoas não sabem quase nada
sobre a verdade. Acreditam no que lhes é dito e são demasiado desmotivados ou
preguiçosos para pesquisarem por si próprios. O conhecimento é tudo; é por isso que
os Cristãos se aproveitam dos ignorantes e analfabetos.
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Dia da Terra
Quando era nova no Satanismo, tive muitas experiências espirituais flagrantes. Uma
noite, estava a caminhar para o parque de estacionamento onde vivo, e tinha
acabado de terminar uma coca-cola e, como de costume, atirei a garrafa para o chão.
Isto era um hábito. Como a maioria de vós sabe, eu era ateia antes de Satanás ter
entrado na minha vida e não me importava com quase nada.
Senti algo bater-me na parte de trás da cabeça e uma voz entrou na minha cabeça e
alertou-me "apanha isso!" Percebi imediatamente a imagem. Mais tarde, estaria a ler
sobre os Yezidi, os Iraquianos adoradores do Diabo, eles nem sequer cuspiriam no
chão, porque a Terra pertence a Satanás.
A partir destas experiências, é óbvio que o Pai Satanás está preocupado com a Terra.
No trabalho, eu tinha acesso à reciclagem. O meu trabalho era limpar durante a noite.
Ao fazer as rondas do lixo, retirei o plástico [a maior parte do material estava limpo e
eu tinha luvas] e coloquei-o nos caixotes de reciclagem. Fiz o mesmo com as latas de
alumínio. Isto agrada o Pai Satanás.
Muitos podem perguntar, que diferença é que faz? MUITA. TODOS OS
BOCADINHOS CONTAM!! Não te preocupes com o que os outros estão ou não a
fazer, preocupa-te contigo e com o que é teu. Poluição e profanação da Terra é
desrespeitar Satanás. Não temos que sair do nosso caminho, apenas cuidar das
nossas coisas.
Satanismo é uma religião que ama a vida. Nós estamos vivos nesta Terra; este é o
sítio que pertence ao Pai Satanás e que nos foi facultado a nós. Com cada um de nós
a fazer a sua parte, podemos ajudar a fazer deste um lugar melhor e dar um exemplo
para os outros.
____________________________________________________________
Nota importante 22/Fevereiro/2015
Satanás e os nossos Deuses Originais preocupam-se muito com a Terra. Uma vez
que os Cristãos só vivem para a morte, adoram e estão intensamente concentrados
na morte, não é de admirar que a maioria não se preocupe com o ambiente.
Eles acreditam que todos residirão no "céu" num paraíso, felizes para sempre, e que
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"a terra desaparecerá" e outros disparates estúpidos e delirantes. Vivem para a sua
morte e aguardam com expectativa o "Armagedão" e outros eventos destrutivos, pois
a maioria é extremamente miserável por detrás da máscara sorridente artificial de
aspecto alienígena.
Satanás e os nossos Deuses também consideram os animais sagrados. Muitos dos
nossos Deuses têm animais como seus símbolos pessoais, tais como Satanás com a
serpente e o pavão, Lilith com corujas e gatos, Thoth com a Íbis, Anubis com o chacal
e com cães, Bastet com gatos e muitos mais. A agropecuária industrial e outros
abusos hediondos de animais são uma manifestação dos programas de promoção da
morte, o Judaísmo/Cristianismo/Islão, e a sua destruição da consciência espiritual, o
que promove a degeneração espiritual. A degeneração espiritual vai muito para além
da alma, produz também uma degeneração de carácter tanto pessoal como
geracional, para onde se é completamente alheio ao sofrimento dos outros e,
dependendo do grau, se é capaz de tudo.
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As Pirâmides Egípcias
Até à data, os estudiosos e cientistas ateus não conseguem explicar as estruturas
megalíticas e civilizações extremamente avançadas que existiam nos tempos antigos.
Estas estruturas ainda hoje se mantêm de pé, após milhares de anos.
Após a inundação, grande parte da paisagem foi corroída. Era necessária uma base
de aterragem para os Deuses e as pirâmides gémeas de Gizé no Egipto foram
construídas para reproduzir os cumes gémeos do Monte Ararat.¹ As medidas foram
tiradas dos céus. Os Deuses também utilizaram as Pirâmides para fazer trabalhos
ritualísticos, para cerimónias mágicas e ritos de iniciação.²
Há 365,24 côvados na base da pirâmide. Isto corresponde exactamente ao ano solar.
A soma das diagonais da base dá uma aproximação do número de anos numa
sucessão total dos equinócios. [Praticamente 26.000]. O topo da pirâmide
corresponde ao Pólo Norte, o perímetro é equivalente ao equador, e as suas quatro
superfícies planas representam com precisão os quatro quadrantes do hemisfério.
Estas medidas são paralelas às linhas de ley e campos magnéticos da Terra.
As zonas exteriores das grandes pirâmides estavam originalmente cobertos de rocha
calcária e brilhavam no Sol. A pedra calcária tem sido arrancada ao longo dos
séculos. Os Deuses colocaram cristais no interior das pirâmides. O poder dos cristais
produzia um feixe que reflectia até ao céu. Até hoje, a corrente eléctrica no cimo das
pirâmides é tão poderosa que deixou homens inconscientes. As pirâmides também
reverberavam a partir do interior para servirem de guia de aterragem. Os Deuses
chamavam-lhes as "casas nobres da eternidade".³
As pirâmides foram construídas na Era de Leão, de acordo com o que foi escrito
pelos Deuses. Esta é a razão para a Esfinge, que tem o corpo de um leão. O rosto na
Esfinge era originalmente o do Deus egípcio Thoth. Devido à rivalidade entre os
irmãos Thoth e Marduk/Amon Ra, o rosto foi eventualmente alterado para o de Amon
Ra.4
A Satanás/Enki foi atribuído o "Mundo Inferior". Estas eram as terras abaixo do
equador. Isto incluía todo o Egipto, embora o Egipto esteja a norte do equador.5
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Em 1904, Aleister Crowley passou a noite numa das Pirâmides. Ele afirmou que uma
luz roxa iluminava toda a área interior da pirâmide. Arqueólogos e egiptólogos que
exploraram as Pirâmides não conseguem explicar a ausência de marcas de tocha,
numa altura em que acreditavam que a electricidade e outros meios de iluminação
ainda não tinham sido inventados. Napoleão, no ano de 1798, entrou numa das
Pirâmides. Quando voltou a sair, estava pálido e com medo/surpreendido. Ele nunca
revelaria o que vira, pois afirmava que nunca ninguém iria acreditar nele.
Referencias:
¹ The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophesies of an Extra-Terrestrial God by
Zecharia Sitchin
² The Ancient Secret of the Flower of Life by Drunvalo Melchezedek [Estes dois
volumes têm fortes influências do Caminho da Mão Direita, mas contém bastante
informação útil se formos capazes de ler entre a lixeira Cristã].
³ The Lost Book of Enki
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Estabelecer o Controlo
Estabelecer o controlo sobre as próprias emoções é muito importante.
Descontroladas, as emoções podem ser prejudiciais à saúde e ao bem-estar, e na
pior das hipóteses podem ser letais. Numa situação em que o pânico assume o
controlo e dá lugar ao terror, onde o medo está completamente fora de controlo; podese congelar quando é necessária uma acção imediata e acabar morto. Se não forem
controladas, as emoções interferem e até impedem o pensamento racional. Aqui o
pânico/terror toma conta de todo o nosso ser. Controlar as emoções e ter uma mente
calma pode significar a diferença entre a vida e a morte.
A preocupação não faz nada para mudar um problema. Gasta energia e pode causar
graves problemas de saúde. Novamente, a mente está sem controlo, uma vez que os
mesmos pensamentos se repetem compulsivamente vezes sem conta, não
alcançando nada a não ser perturbação. Situações e problemas maus precisam de
ser racionalmente pensados para que se encontrem possíveis soluções e depois
devem ser esquecidos.
Pensar constantemente num mau incidente vezes sem conta, não vai resolver o
problema. Isto só vai criar outros problemas. O stress destrói o corpo e a mente. A dor
mental e psicológica pode ser tão má como a dor física. Uma mente forte pode
recusar esta dor. Quando a mente está calma, muitas vezes as soluções apresentamse e os problemas podem ser resolvidos. Estamos também mais abertos ao mundo
espiritual quando estamos calmos, e muitas vezes podemos encontrar aí a ajuda. Se
pedirmos calmamente à nossa mente respostas sobre um determinado problema
antes de adormecermos à noite, normalmente teremos respostas quando acordamos,
ou por vezes as respostas virão até nós num sonho.
As emoções descontroladas são o resultado de uma mente descontrolada. A
meditação no vazio ajuda no desprendimento de emoções negativas. Quando surgem
emoções indesejadas, é necessário relaxar a mente e desligar do sentimento, pode
ser difícil no início, mas com persistência, o controlo pode ser estabelecido. Tenta
relaxar em torno da emoção ou concentrar a atenção na emoção/sentimento,
relaxando e deixando-a sair. Esvazia a mente. Isto também pode ser útil em casos de
depressão.
Foca-te em sentires-te calmo e relaxado por dentro.
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Quando se estabelece o domínio sobre as emoções [isto pode levar anos de
meditação consistente], a capacidade de permanecer calmo em situações de crise
pode se revelar inestimável e pode até salvar vidas. Os animais raramente ou nunca
atacarão alguém que não tenha medo de forma alguma. Ter uma mente calma,
ordenada e poderosa vem com prática regular da meditação no vazio. A meditação no
vazio também reforça o nosso poder de pensamento para a prática da magia. Da
próxima vez que sentires emoções indesejadas; tenta concentrar-te em distanciar e
relaxar. Isto pode ser difícil no início, mas virá com o tempo. Temos de nos dominar a
nós próprios por completo, pois este é o caminho para nos tornarmos um Deus.
Existem alturas em que só temos que esquecer e desabafar. Isto pode ser feito
durante um ritual. O Pai Satanás ouve-nos sempre e por vezes é bom deitarmos tudo
para fora, falar tudo, para que possamos estar em paz e não nos sentirmos
suprimidos de forma nenhuma.
Se a preocupação extrema ou outras emoções não poderem ser controladas,
desabafar durante um ritual é normalmente a melhor forma. Dominar as próprias
emoções, e também a mente, é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. Com o
tempo, será assumida uma sensação de calma e confiança que permanecerá, para
que a mente possa ser livre para o desenvolvimento espiritual e orientada para o
cumprimento dos seus objectivos e desejos.
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"Mal"
Há pessoas que falam disto com muita confiança e querem brincar ao "mau" e ao
"maligno". Estas pessoas estão determinadas a continuar a falar sobre o quão
"maligno" Satanás é, no entanto nem sequer o conhecem, nem têm sequer qualquer
ideia daquilo que o verdadeiro Satanismo é. As suas ideias do dito mal não são nada
mais que conceitos culturais. Poucos têm entendimento sobre o verdadeiro
significado da palavra "mal" e são muito simplistas na sua forma de pensar. Satanás
transcende o "bem" e o "mal". O que é encarado como "mal" numa cultura pode ser
considerado favorável noutra.
Estes indivíduos aderem firmemente aos ensinamentos Cristãos referentes a
Satanás. No fundo, eles são realmente Cristãos, não Satanistas, uma vez que
seguem os ensinamentos do Cristianismo. Eles vivem as suas vidas estritamente de
acordo com os seus próprios tabus culturais específicos. Verdadeiro Satanismo é
liberdade, Satanismo não é viver em conformidade com as restrições dos
ensinamentos sobre aquilo que é *suposto* ser mau. Pessoas que são enganadas e
levadas a crer que Satanás é maligno carecem de perspectiva e compreensão.
Satanismo é profundo, é espiritualidade que transforma, e transcende os conceitos
humanos de bem e mal. Pessoas que estão agarradas ao Halloween, ao bicho papão,
fantasmas, cadáveres e monstros não têm qualquer compreensão sobre Satanás ou
sobre o verdadeiro Satanismo.
Quando damos a nossa alma a Satanás [para aqueles de nós que escolhem fazer
isto], é aberta uma porta. Este é um passo fundamental que vai para além do
conformismo que nos foi infligido pela sociedade. É aqui que transcendemos o
pensamento simplista a preto e branco e começamos a ver as coisas através dos
nossos próprios olhos.
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Familiares
Um familiar é um animal que é uma dádiva de Satanás a um dos seus discípulos.
Este animal forma uma ligação extremamente forte e amorosa com o seu dono. O
animal é diferente dos outros animais na medida em que é habitado por uma alma
Demoníaca inferior. A ligação é normalmente tão íntima, que se o dono adoecer, o
animal muitas vezes também se sentirá doente. Cães, gatos, pássaros, roedores e
répteis podem ser familiares. Um feiticeiro pode ter vários familiares. A pessoa
descobrirá que é cuidado e protegido por Demónios que o ajudam e procuram o seu
bem estar. Estes animais são presentes de Satanás, e devem ser tratados muito bem.
Dizia-se que as bruxas tinham muito cuidado com os seus familiares. Os animais são
sagrados no Satanismo e devem ser sempre tratados com consideração e respeito.
Isto inclui todos os animais.
Formas-pensamento também podem ser implantadas ou agarradas a um animal, mas
isto é avançado e tens que te certificar que sabes o que estás a fazer para garantir
que nada prejudica o teu familiar. Passa sempre por Satanás. Nunca faças nada que
possa prejudicar o teu familiar.
Os familiares são altamente protectores. Podem ajudar na magia como parceiros. As
bruxas que não têm familiares podem emitir um apelo psíquico para atrair o animal
certo. Os familiares são conhecidos por serem sensíveis ao poder psíquico e são
parceiros bem-vindos na elevação de poder, no lançamento de feitiços, perscrutar,
contacto espiritual, e outros trabalhos mágicos. Servem também como radar psíquico,
reagindo visivelmente à presença de qualquer energia indesejada ou negativa. O cão
de estimação de um Sumo Sacerdote rosnou e rugiu ferozmente, com o seu pêlo
cerrado quando a presença de um anjo foi detectada e avisou o seu dono desta
presença indesejada.
A protecção ocorre nos dois sentidos. O dono será também psiquicamente protector
em relação ao seu familiar. O vínculo aqui é tão forte como de pai para filho. Em
contraste com todas as alegações e histórias de terror do inimigo, Satanás tem os
animais em grande consideração e deseja que o seu povo os trate com muito
respeito. No Al Jilwah, ele afirma: "As bestas da terra, os pássaros do céu e os peixes
do mar, estão todos sob o controlo das minhas mãos."
Uma das razões para a propagação desenfreada da peste bubónica [Peste Negra] na
Europa durante o século XIV foi a Igreja Cristã ter declarado os gatos como sendo do
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Diabo e as pessoas mataram-nos em grande quantidade. Isto permitiu que
população de ratos explodisse a um ritmo alarmante e as pulgas que eram comuns
nos ratos transmitiram a peste aos humanos.
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Fátima
[Nota do tradutor: este artigo é uma tradução integral de um excerto do livro "God
Drives a Flying Saucer: Astounding Biblical Revelations That Prove the Existence of
UFOs and Explain Their Spiritual Significance to Mankind" por R. L. Dione - 15 de
Dezembro de 1969 (o nome do livro em Português: "Deus Conduz Um Disco Voador:
Revelações Bíblicas Espantosas Que Provam a Existência de OVNIS e Explicam o
Seu Significado Espiritual à Humanidade”) cujo conteúdo não é uma teoria baseada
em algum tipo de revelação mística ou palpite metafísico, mas sim numa colecção de
factos puros e duros - factos baseados em provas estatísticas, que juntamente com
alguma lógica elementar, conduzem a conclusões surpreendentes]
Abaixo está um excerto retirado de um artigo que detalha o aparecimento da virgem
puta perante 3 jovens crianças atingidas pela pobreza. A evidência de actividade
extra-terrestre alienígena é indiscutível. As religiões do Caminho da Mão Direita são
um embuste extraterrestre.
A famosa aparição da Nossa Senhora de Guadalupe no México, foi talvez a primeira
aparição milagrosa autenticada na Terra, de Maria a mãe de Jesus . Desde essa data,
9 de Dezembro de 1531, uma série de tais aparições têm ocorrido, todas nas mesmas
impressionantes condições físicas e sociais e todas aparentemente pelo mesmo
motivo: avisar a humanidade do terror dos seus caminhos e para os colocar de volta
no caminho de Deus. Em cada aparição, ela pediu que um santuário fosse construído
nesse sítio e prometeu retribuir ao fazer milagres de cura nesse local. Também, em
muitos casos, ela previu com precisão alarmante as próximas guerras, pestes e
fomes.
Em La Salette ela previu com precisão, uma grande fome; em Santa Catarina
Labouré ela previu os eventos caóticos de 1870 em França; e em Fátima ela previu a
Segunda Guerra Mundial e a propagação do comunismo ateísta na Rússia. Em La
Salette o seu aviso foi típico: "Se o meu povo não obedecer eu serei obrigada a soltar
o braço do meu filho. É tão pesado, tão premente, que não posso mais contê-lo." O
filho, claro, é Jesus.
Se a Senhora pode prever grandes desastres, porque é que ela não pode prever se o
seu povo lhe irá obedecer, e se o braço do seu filho será solto? Clarividência desta
magnitude pouparia muito tempo e esforço. Parece ser óbvio, portanto, que ela não é
sobrenatural. Guerras, fome, etc, podem ser previstas e até mesmo geradas para
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cumprir uma profecia, mas se milhões de pessoas irão ser convertidas ao
Cristianismo é impossível de prever - até para Deus.
Todas as cerca de dez aparições reconhecidas de Nossa Senhora, ocorreram em
remotas vilas Católicas e os que foram contactados por ela, foram sempre crianças ou
adultos que eram como se fossem crianças - analfabetos, simples, ingénuos. Apesar
do facto de que tais testemunhas nunca fossem questionar como é que acontecia
uma aparição, vale a pena referir que é pouco provável que elas tenham sido
influenciados para imaginar tal acontecimento ao ler ou ouvir de experiências
semelhantes.
Além das semelhanças entre os contactados, tem havido também uma uniformidade
de características discerníveis em todas as aparições: uma intensa, indescritível, luz
que rodeia a figura é sempre reportada; a maior parte das aparições acontecem com
tempo nublado ou chuva; e finalmente um zumbido ou som semelhante é reportado
em vários casos.
Na diocese de Grenoble em França, a 19 de Setembro de 1846, duas crianças,
Melaine Mathieu e Maximin Giraud, viram numa ravina, um círculo de luz que cresceu
muito brilhante ao mesmo tempo que a "Nossa Senhora das Lágrimas" se
materializava no centro. Ela chorou e lamentou que a humanidade não reservasse o
sétimo dia da semana para ela. Ela previu a vinda de fome (chorando durante todo o
tempo), então, envolveu-se no circulo de luz, subiu gentilmente no ar e lentamente
desapareceu no céu.
Para além do facto de que as profecias se tornaram verdadeiras e que curas
inexplicáveis tenham acontecido nos sítios, outras circunstâncias confirmam a
veracidade destas observações. Por exemplo, no incidente em Guadalupe, o casaco
de um Índio Azteca que tivera sido contactado, foi pintado com a imagem da Madonna
(que curiosamente apareceu como Mexicana). A imagem sobrevive até aos dias de
hoje em cores mais vivas do que quaisquer outras conhecidas pelo homem, apesar
do facto de que o material do qual o casaco era constituído, deveria ter-se
decomposto há muito tempo. E não há dúvidas de que a aparição em Fátima em
Portugal em 1917 realmente aconteceu: foi observado por mais de setenta mil
testemunhas.
A pergunta portanto não é Elas aconteceram? mas sim, Como aconteceram? E a
resposta, como será mostrada, é que são manifestações da mesma tecnologia, que é
responsável pelas profecias e "milagres" de Cristo nas escrituras do Antigo
Testamento, e pelos avistamentos de discos voadores de hoje em dia.
Se for possível ser mostrado conclusivamente que uma das aparições foi trabalho de
extra-terrestres, então não fará sentido algum tentar explicar que as outras aparições
foram algo diferente. O incidente da Senhora de Fátima é um caso tão imerso em
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provas circunstanciais de origem alienígena que até mesmo os mais céticos, se forem
familiarizados com os factos, têm que concluir que extra-terrestres foram certamente
os responsáveis.
Na Primavera de 1916, na remota vila de Fátima em Portugal, três criancinhas, Lúcia
dos Santos, com 9 anos, Francisco Marto de 8 anos, e a sua irmã Jacinta de 6 anos,
fizeram o primeiro contacto com a figura luminosa de um homem que afirmou ser um
anjo de Deus.
Deve ser referido que a partir de recentes relatos de discos-voadores parece que os
extra-terrestres também podem brilhar e ter uma aparência luminosa - provavelmente
por um dispositivo de esterilização construído nos seus uniformes. Em 1954 três
criaturas em roupas luminosas foram vistas no Brasil a examinar o chão perto de um
caminho ferroviário. Quando avistados, eles fugiram para uma nave em forma oval
que estava atrás do caminho de ferro e rapidamente desapareceram no céu. Em 10
de Outubro de 1957, ocupantes luminosos de um disco voador que pairava a baixa
altitude, foram reportados por Miguel Español, um oficial naval Espanhol. Ele e uma
companhia observaram 7 das tais criaturas através de uma abertura na nave. E em
Dezembro de 1963 na Argentina, Cesar Tulio Gallardo, um trabalhador nos caminhos
de ferro, reportou que enquanto ele estava sentado num lado do sofá, uma figura
luminosa rodeada por uma luz deslumbrante entrou pelo outro lado do sofá, tirou-lhe
o jornal das mãos e desfez-o em pedaços. A figura a seguir esvaziou o conteúdo de
uma lata de óleo para dentro de um contentor, e foi se embora. Os passageiros de um
comboio reportaram uma figura de um homem "brilhante" a passear pelos caminhos
do comboio.
Embora esta criatura nunca tenha tentado dar a impressão de que era um anjo, o
desfazer do jornal pode ser logicamente interpretado como um gesto simbólico pela
sua consideração pelos eventos mundiais da altura.
Em Fátima foi diferente. Os três jovens, cuidavam das ovelhas nas colinas cobertas
de rocha árida acima da aldeia, tinham rezado o Terço, comido o jantar e começaram
a brincar quando de repente um vento forte varreu a colina. Assustadas, as crianças
pararam o que estavam a fazer e viram a Este uma bola de luz a aproximar-se. Veio
firmemente na direção deles, até que eles foram envolvidos na luz, e então eles viram
uma luminosa figura de um homem que se materializou no brilho. Eles estavam
entorpecidos com o medo, foi então que o homem falou com eles dizendo, "Não
tenham medo. Eu sou o Anjo da Paz. Rezem comigo" e o seu medo foi dissipado.
Tendo os pré-requisitos dos contactados - jovens, analfabetos e ingénuos - os jovens
nunca pensaram em perguntar ao anjo de onde tinha vindo ou porque teve de viajar
distâncias físicas (obedecendo pelo menos a 3 das leis da natureza) para chegar a
eles. Certamente um anjo vindo do céu (um sítio sobrenatural?) poderia aparecer
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instantaneamente no sítio desejado. E se ele foi visto a viajar os últimos quilómetros
da sua viagem, não seria sensato perguntar a distância total percorrida na sua
viagem? Pelo menos iríamos saber o quão longe é o céu.
E acerca do luminescente globo de luz? Era uma nave aérea de algum tipo; e se
estava a obedecer a leis físicas de espaço, tempo e distância, seria desafiar a lógica,
afirmar que tinham essência sobrenatural. Certamente se tivesse sido qualquer outra
coisa diferente do mesmo tipo de nave fotografada em Salem, Massachusetts
(mencionado anteriormente), seria surpreendente.
Quando o anjo se ajoelhou para rezar, as crianças sentiram-se na obrigação, "como
se fossem movidos por uma força invisível", para seguir o seu exemplo, e à medida
que se ajoelhavam com ele, ele ensinou-lhes a seguinte oração: "Meu Deus, eu creio,
adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não
esperam e não Vos amam." Nestas linhas, a forma como foram compostas é
inacreditável que as crianças analfabetas as tivessem inventado. Mas que, com o seu
sabor inconfundível da verdadeira oração Cristã, seria seguro supor que o autor já
tinha um vendedor aqui na terra.
Outra suposição segura, relativamente à força misteriosa que os forçou a ajoelhar e
rezar, era que as três crianças estavam hipnotizadas. O rapaz Francisco, neste e
noutros oito incidentes subsequentes, sempre viu a aparição mas nunca ouviu as
vozes. Faz lembrar a mãe que estava no drive-in, mas não conseguia ouvir o ruído do
OVNI; se Francisco fosse vivo hoje, testes iriam sem dúvida alguma mostrar que a
sua sensibilidade a radiação eletromagnética era muito baixa, se não estivesse
completamente em falta.
No verão em que o anjo visitou as crianças, novamente, na mesma maneira,
conduzindo a sua carruagem luminosa, a sua mensagem foi a mesma novamente:
"Rezem pelo perdão dos pecadores e ofereçam sacrifícios"
Ele informou-os nessa altura que ele era o anjo de Portugal; que se fosse verdade,
indicaria que cada país tem um guardião semelhante.
(Talvez também cada cidade e cada pessoa, como as escrituras apregoam, como um
anjo da guarda.) Assim como na sua primeira visita, as crianças sentiram-se forçadas
a fazer o que ele mandou, e uma vez mais eles estavam atordoados e exaustos
fisicamente após o calvário. Eles até sentiram mesmo que não deveriam falar da
experiência a ninguém. Aqui está a prova de experiência pós-hipnose (igual à que
tinha sido causada em Betty e Barney Hill para esquecerem o seu encontro com as
pessoas do espaço em New Hampshire). Mas nenhuma tentativa foi feita para manter
tais visitas em segredo - e iremos ver, que por uma boa razão!
Os eventos envolvidos na terceira visita do anjo foram tão incríveis como
assustadores. Em Outubro do mesmo ano, ele veio novamente e realizou um ritual
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sacramental conhecido como Comunhão. Com as seguintes palavras ele fez o
Francisco e a Jacinta (mas não a Lúcia) beber de um cálice: "Come e bebe o corpo e
sangue de Jesus Cristo, horrivelmente indignado por homens ingratos. Reparai os
seus crimes e consolai o vosso Deus"
Enquanto eles bebiam, eles foram repentinamente engolidos por raios de luz intensa;
e Lúcia (que por algum motivo foi poupada) diz que eles os três sabiam que a partir
daquele momento que Jacinta e Francisco seriam brevemente chamados para o
"reino do céu". E como previsto pela Nossa Senhora de Fátima que lhes apareceu
seis vezes no ano seguinte, as duas crianças morreram mesmo; apenas dezoito
meses depois da ultima visita, ambos foram vítimas da influenza espanhola, que
estava a varrer o mundo.
Francisco, o rapaz, morreu, em comparação, facilmente; mas Jacinta, tal como a
Nossa Senhora tinha previsto, sofreu incalculável dor de um tumor que se
desenvolveu no peito onde o raio da morte tinha atingido. Hoje sabemos que radiação
radioativa pode causar tumores cancerígenos e que mata e limita a produção de
leucócitos (glóbulos brancos), que são a defesa principal do corpo contra infeções. O
tratamento em pacientes de recentes transplantes de coração, tem incorporado este
princípio, impedir a rejeição do novo coração pelo recipiente.
É um pensamento perturbante, que estas duas crianças inocentes foram
sumariamente executadas ao serem forçadas a ingerir o vírus de uma doença
contagiosa, que acabaria por expor setenta mil "observadores de milagres" de todo o
mundo, ao seu preço devastador. (Durante o ultimo milagre, que foi prometido e
cumprido num dado sítio e tempo, garantindo que os observadores de todo o mundo
se juntassem, existem provas fortes - como iremos mostrar - que foi usada radiação
para enfraquecer a resistência daqueles que lá estavam. Seria esclarecedor se
soubéssemos quantos dos presentes naquele dia, contraíram a influenza espanhola.)
Adicionando um pouco mais de provas circunstanciais ao caso contra o anjo e a
Nossa Senhora é o facto de que eles falharam em prever a epidemia da influenza
uma vez que, fazendo isso obviamente poderia levantar a questão que nós fazemos
agora. Os agentes de Deus não queriam que ninguém os associasse à doença.
No passado, no entanto, Deus nem sempre foi assim tão reservado, pois na bíblia nós
podemos ler:
(1 Crónicas 21:14-15)
O Senhor enviou, assim, uma praga sobre Israel, e setenta mil homens de Israel
morreram.
E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém.[Porque é que deus enviou um anjo
quando facilmente - se fosse sobrenatural - poderia ter dito "Abracadabra estão
cheios de doenças"?] Mas, quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se
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de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: "Pare! Já basta!"
Deus não fica com os louros pela praga que atingiu Fátima porque o método não só
foi enganoso como também não foi nada divino - e também nada sobrenatural. E se
ele tivesse que enviar um anjo para atingir Israel com pestilência, podemos ter a
certeza que o método lá usado, foi igualmente nada sobrenatural. Mas nem tudo pode
ser tão escuro como parece; porque com a sua tecnologia, a possibilidade de que
Deus e os seus anjos possam oferecer vida após a morte no céu, não é nada remota.
Talvez até mesmo Jacinta e Francisco permaneçam como algum tipo de entidades
num estado que chamamos céu.
A dada altura, temos que contemplar a possibilidade de que muito do que atribuímos
ao acaso e à natureza possa na verdade ser resultado de intervenção de Deus e dos
Seus anjos. Coisas como dilúvios, fomes e guerras podem ser uma parte do "grande
plano", e uma vez que estas catástrofes matam de forma pouco selectiva, a única
conclusão que podemos tirar é que a vida e morte não são usadas para recompensar
e punir os homens pela sua conduta na Terra.
Foi na Primavera de 1917 que as três crianças de Fátima tiveram a primeira de várias
visitas da Nossa Senhora de Fátima; mas contrariamente às visitas do anjo, que
nunca foram anunciadas e que, de acordo com o plano que se desenvolvia tinham
objetivo de ser vistas apenas pelas crianças, a senhora na sua primeira visita
anunciou que ela iria voltar ao mesmo sítio à mesma hora no 13º dia de cada mês
durante 6 meses. Parece ser mais do que coincidência que enquanto a Comunhão
era dada, planos estavam a ser feitos para garantir que não existiria audiência, mas
que definitivamente foi feita uma tentativa para ter milhares de espetadores durante
reuniões subsequentes.
A Nossa Senhora fez a sua aparição inicial da mesma forma que o anjo, com um feixe
de luz e um relâmpago, mas ela nunca veio ao chão parecendo sempre flutuar no
topo de uma azinheira. Ela tinha vestido um robe branco que brilhou tão forte que fez
doer os olhos das crianças que para lá olhavam.
Ela falou com as crianças, garantido-lhes, assim como o anjo, que não lhes queria
fazer mal. Lúcia fez-lhe muitas perguntas relativamente a quem estava destinado a ir
para o céu.
"Eu irei para o céu?" ela perguntou,
A senhora respondeu, "Sim",
"A Jacinta irá também?"
"Sim"
"E o Francisco?"
"Sim, mas ele tem que rezar muitos terços."
Então a Lúcia perguntou-lhe acerca de dois amigos que tinham morrido. "A Maria de
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Rosário está no céu?" A Nossa Senhora, aparentemente desprevenida para tal
questão respondeu afirmativamente, e ao fazê-lo contradisse o conceito bíblico do Dia
do Julgamento, de acordo com as escrituras, ninguém vai para o céu antes dessa
altura.
"E a Amélia?" Lúcia perguntou sobre outra amiga falecida.
"Pobre criança!" A Nossa Senhora respondeu, "ela está ainda no purgatório". Depois
após um momento de silêncio ela falou novamente. "Quereis oferecer-vos a Deus
para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos, em ato de reparação
pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores?”
Mesmo para um Deus sobrenatural, tal pedido parece inconsistente com uma filosofia
de justiça e misericórdia. Porque não fazer os pecadores sofrer e deixar em paz as
crianças inocentes?
Não é preciso dizer que, as crianças aceitaram o pedido (o que teria caído sobre elas,
se não o fizessem?), e a Senhora continuou "Então tereis muito que sofrer, mas a
graça de Deus será o vosso conforto”. Dito isto ela levantou as mãos, e delas saíram
raios de luz que as crianças reportaram que pareciam penetrar os seus corações;
mas os raios que caíram em Lúcia, ela reportou serem diferentes dos que caíram em
Francisco e Jacinta. Os raios nestes dois, pareciam ir até ao céu, enquanto que os de
Lúcia pareciam ir para baixo.
Como prometido, no dia 13 de Junho a Senhora voltou novamente. Desta vez, no
entanto, as crianças não estavam sozinhas, uma audiência de cerca de cinquenta
observadores curiosos que tinham ouvido sobre o incidente estavam também
presentes. As crianças novamente viram e falaram com a aparição, mas a multidão
apenas viu uma nuvem estranha a pairar por cima da azinheira durante alguns
momentos e depois lentamente seguiu para cima e finalmente desapareceu a Este.
Este incidente indica que enquanto a nave estava realmente lá, a Senhora era na
verdade uma alucinação induzida.
Na terceira reunião, em 13 de Julho, a multidão tinha inchado para cerca de 3 mil. A
história do incidente tinha-se alastrado rápido. A multidão não estava desapontada:
uma vez mais a mesma nuvem misteriosa e translúcida veio e pairou sobre a
azinheira e os que estavam perto das três crianças reportaram um ruído estranho que
era distintivamente ouvido, fazia lembrar um enxame de abelhas. Uma testemunha,
ainda viva hoje, descreveu o som como o de uma mosca varejeira gigante presa num
jarro vazio. O porquê de uma entidade sobrenatural estar acompanhada do mesmo
tipo de som que acompanha discos voadores é intrigante: certamente nenhum motor
sobrenatural iria fazer tal ruído.
Neste encontro, a Nossa Senhora, que sempre tinha sido visível apenas para as três
crianças, deu a Lúcia uma mensagem secreta, os seus conteúdos não poderiam ser
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divulgados até uma data posterior. Ela também prometeu identificar-se e realizar um
"milagre" em Outubro para que as pessoas realmente acreditassem que ela tinha
aparecido perante as crianças. Então ela mostrou-lhes uma visão com os fogos do
"Inferno" e com "Demónios" e almas angustiadas em tortura, e ela disse às crianças
que para salvar essas almas teria que ser estabelecida devoção ao seu imaculado
coração na Terra. "Se fizeres o que eu digo" ela disse, "muitas almas serão salvas, e
vocês terão paz".
Ela prometeu um fim à Primeira Guerra Mundial, que atormentava na altura, mas
avisou: "Mas se as pessoas não pararem de ofender a Deus, começará outra pior
durante o reinado de Pio XI." Consideração atenciosa sobre este aviso, revela uma
peculiaridade intrigante da natureza de Deus: de acordo com a profecia, guerra seria
a punição, não o crime que o ofende. E podemos ler no Livro de Jó, capítulo 35: "Se
pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que
lhe farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá ele da tua mão? A tua
impiedade faria mal a outro tal como tu; e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem.
(Versos 6-8).
Deve ser claro então, que Deus não está verdadeiramente preocupado como a
maneira como nos tratamos uns aos outros, mas sim como tratamos Deus;
aparentemente a única maneira de o ofender é não acreditar nele.
Mas então, continuando o seu diálogo profético, a nossa senhora contradiz-se a si
própria; ela disse, "Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida,
saibam que este é o grande sinal que Deus vos dá de que Ele vai punir o mundo
pelos crimes de guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Pai." [Ela tinha
acabado de dizer que se o homem não parasse de ofender Deus, outra guerra pior
iria começar, insinuando que as ofensas e a guerra eram duas coisas diferentes.]
Para a impedir, irei pedir consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a
comunhão reparadora aos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a
Rússia converter-se-á e terão paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo,
promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo
Pai terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Mas no fim, o meu
Imaculado Coração triunfará. O Santo Pai irá consagrar a Rússia para mim, e ela
converter-se-á e o mundo aproveitará um período de paz. Em Portugal, os dogmas da
fé serão sempre conservados. Não contes isto a ninguém excepto ao Francisco."
Assim foi o fim da Primeira Guerra Mundial e como previsto, o início da Segunda
Guerra Mundial. E podemos apenas supor se estes acontecimentos ocorreram
naturalmente ou se aconteceram por meios de intervenção.
Será outra coincidência, por exemplo, que a responsabilidade pela Segunda Guerra
Mundial recaia apenas sobre as acções de um homem, Adolf Hitler? Será
coincidência que Hitler, enquanto confinado numa cela de prisão (onde sinais
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eletromagnéticos possam ter sido direccionados para ele), escreveu o Mein Kampf,
delineando os seus planos para a conquista do mundo, nos quais o território Russo
comunista e ateu era o seu alvo principal? Será outra coincidência que muito do que
foi escrito na Bíblia por "inspiração divina" tenha sido feito por pessoas encarceradas
ou imobilizados de outra forma? Sem dúvida que o problema de direccionar sinais
para um alvo escolhido seja simplificado se o mesmo permanecer fixo.
No Mein Kampf Hitler disse: "O grande império a Leste está no ponto para o colapso.
E o fim da governação Judaica na Rússia será também o fim da Rússia como um
estado" Estas palavras escritas em 1924, somente 7 anos após o incidente em
Fátima, são demasiado evidentes para serem coincidência: elas são uma pista sólida
que nos mostra o método que Nossa Senhora planeou para converter a Rússia ao
seu Imaculado Coração. Mas Hitler falhou e não conseguiu derrubar o Império Russo
e portanto os desejos de Nossa Senhora não foram cumpridos. Hoje, tal como
previsto a Rússia espalha os seus erros pelo mundo. Só o tempo dirá qual será o
próximo passo, mas se a profecia se realizar, a Rússia brevemente terá que ser
convertida do ateísmo à crença em Deus.
Relativamente às palavras de profecias de "quando virdes uma noite iluminada por
uma luz desconhecida" etc., uma coisa é certa: a Nossa Senhora não quis dizer que
as três crianças iriam ver este sinal, nem que iria haver uma noite específica e uma
luz, porque ela estava obviamente a falar poeticamente. O que ela estava realmente a
dizer era, "Quando virdes noites iluminadas por luzes desconhecidas, saibam que
este é o grande sinal que Deus vos dá de que Ele vai punir o mundo." Preciso
lembrar-te que a altura é agora; neste mesmo momento, relatos de luzes estranhas
no céu noturno estão a aparecer de 20 em 20 minutos?
A quantidade de outros avistamentos que nunca são reportados podem ser apenas
supostos, mas podemos estimar que combinando os reportados e os que não são,
eles vêm de 15 em 15 minutos. Como mencionado anteriormente, discos voadores,
não fazem quaisquer tentativas para não ser vistos. Eles sabem que até mesmo os
cépticos na Terra que negam a existência de discos voadores, admitem prontamente
que luzes estranhas no céu à noite, são realmente um facto, e eles sabem que estão
a cumprir a profecia.
Como o resto da profecia - punição do homem - irá acontecer, será discutido num
capitulo posterior.
Por razões que não são consequência deste conto, as três crianças não estiveram
presentes no décimo terceiro dia do seguinte mês, para o encontro agendado com a
Nossa Senhora, mas a enorme multidão que se tinha juntado no sitio, foi
recompensada pela exibição "milagrosa" de cores estranhas. Foi como se a cor
branca do sol tivesse sido repartida em todas as suas cores num prisma gigante. As
caras das testemunhas brilharam com todas as cores do arco-íris, mudando num feixe
de pessoa para pessoa. As pedras, os arbustos, tudo na área incluindo o próprio ar se
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tornou um caleidoscópio deslumbrante de cores cintilantes. Sistematicamente e com
precisão calculada, a armadilha era atrair - mais moscas iriam vir para o mel da
próxima vez.
E podemos estar certos de que, acompanhado desta exibição de cores, os agentes
eficientes de Deus introduziram alguns roentgenes de radiação radioativa [nota do
tradutor - Röntgen ou Roentgen (símbolo R) é uma unidade de medida de radiação
ionizante], assegurando assim a baixa resistência ao vírus da gripe espanhola para
aqueles que estiveram presentes nesse dia, e também para os que estiveram
presentes no último dia, quando a radiação foi usada novamente.
O encontro de Agosto foi rotineiro: um pedido para as crianças rezarem mais terços, e
para usarem o dinheiro doado diariamente pelos peregrinos ansiosos, para construir
um santuário e erguer uma estátua da Nossa Senhora no local.
Mas em Setembro, para uma audiência de mais de vinte mil, as típicas características
de discos voadores acompanharam a visita da Nossa Senhora, desta vez o globo
luminoso moveu-se a partir de Este e despejou em cima dos observadores curiosos
uma chuva de cabelos de anjos. Que foi descrita como "suave chuva de pétalas de
flores, descendo como se fossem flocos de neve e desaparecendo à medida que
tocavam o chão" Em todos os aspetos, a substância é descrita exatamente como a
mesma vista em Ohio num jogo de futebol, em Puenye, California; em San Fernando
Valley, California; no Brasil; na Austrália; e em quase todo o lado do mundo. É
realmente apenas uma coincidência que Deus e alguns discos voadores apareçam os
dois em globos luminosos, que por vezes emitem um som que parece um zumbido, e
que exibem o fenómeno de espalhar suavemente cabelos de anjo? É uma
coincidência que os cabelos dos anjos da fonte de Deus, desapareçam quando tocam
no chão exatamente igual aos cabelos de anjo dos discos voadores? Se estes factos
são todos coincidência, então é realmente uma série de coincidências extraordinária!
13 de Outubro de 1917 foi a data do milagre prometido que era provar ao mundo que
a Nossa Senhora realmente tinha aparecido perante as três crianças. Podiam ter
havido outras maneiras mais convincentes de fazer isto, claro, em vez de aparecer
perante setenta mil pessoas como tinha feito com as crianças. Mas para criar uma
alucinação massiva numa área tão grande era ainda impossível, mesmo no tempo de
Cristo, somente umas poucas pessoas o viram erguer-se 4 dias após a crucificação e
ser carregado até ao céu, numa nuvem. Em vez disso, um "milagre" foi realizado, que,
mesmo sendo impressionante, pode ser explicado em termos de tecnologia de discos
voadores, discutida previamente nestas páginas.
Na manhã desse dia o tempo estava nublado e um chuvisco continuou durante as
horas iniciais encharcando a multidão reunida e tornando a terra vermelha abaixo dos
seus pés, em lama pegajosa enquanto eles circulavam à espera do milagre prometido
entre os espectadores, nesse dia, estavam presentes jornalistas, cientistas,
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professores universitários, e sacerdotes de todas as fés, cada um com a sua razão
para estar lá, cada um com os olhos virados para o céu.
Exatamente ao meio dia, a chuva parou e o sol apareceu através das nuvens. Lúcia
gritou, "Silêncio, silêncio, a Nossa Senhora aproxima-se!" e aqueles que estavam
perto das crianças ajoelhadas, ouviram Lúcia, num olhar de êxtase, a falar com a
Nossa Senhora, mas apenas as crianças viram a aparição.
Lúcia pediu a nossa senhora por curas e reconversões para muitos que lhe tinham
pedido; e para isto a aparição respondeu: "Eu curarei alguns, mas outros não, porque
o Senhor não confia neles" isto é uma característica extraordinária de Deus: ter
confiança nuns, mas não em outros. O que é que ele pensa que aqueles em quem ele
não confia fariam se ele os curasse? Se a cura de Deus não fosse apreciada por
alguém que permanecesse pecador, havia sempre o Dia do Julgamento. Será que
Deus confia em Jacinta, que lhe prometeu levar para o céu após sofrer uma morte em
tortura? Uma vez que, ele irá curar aqueles em quem ele confia, para que não sofram
mais, então porque é que a Jacinta tem que sofrer? Se Deus fosse perfeitamente
honesto nesta instância, ele iria admitir que nem tudo aquilo que aflige o Homem é
curável pela sua tecnologia e que a confiança nada tem a ver com isso. Tem que ser
admitido, no entanto, que muitas curas milagrosas realmente aconteceram no sitio, e
ainda ocorrem nos dias de hoje. (Uma leitura com um Geiger [nota do tradutor - O
contador Geiger serve para medir certas radiações ionizantes] neste santuário e
noutros santuários semelhantes deve dar provas cientificas de que a radiação é
usada clinicamente em algumas destas curas.)
Antes de a Nossa Senhora se ir embora, com o seu pedido típico, que o ser humano
emendasse os seus caminhos e que rezasse imensos terços, ela criou uma visão no
céu para as suas crianças escolhidas. Uma figura gigante de São José da cintura
para cima, apareceu no céu ao lado direito do sol. (Uma imagem num ecrã de um
filme normalmente mostra figuras desta forma. Um dispositivo de visão telepática
certamente foi usado aqui, assim como foi quando as crianças viram a aparição dos
Demónios do Inferno, e como foi em templos bíblicos para projectar visões aos
profetas.) Nos seus braços, São José tinha o bebé Jesus, à esquerda do sol, como as
crianças observaram, materializou-se totalmente a Nossa Senhora. O espetáculo
continuou com visões de Jesus em homem, a Senhora das Dores, e finalmente a
Nossa Senhora com um sepulcro na sua mão e vestida como Senhora do Carmo e
Nossa Senhora de Fátima. As crianças reconheceram a cara: Nossa Senhora do
Carmo e a Nossa Senhora de Fátima eram idênticas. Alguns quatro centos anos
antes, a Nossa Senhora apareceu no México como Mexicana; será que isto significa
que a aparição no México da Senhora de Guadalupe está agora morta? Ou será que
a Nossa Senhora agora usa maquilhagem , mudando a sua aparência em
conformidade com a nacionalidade dos sujeitos contactados?
De repente, as visões desapareceram do céu e Lúcia gritou "Olhem para o sol!"
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E eles conseguiam. Setenta mil pessoas viraram os seus olhos para o céu e
descobriram que conseguiam olhar diretamente para o sol sem qualquer desconforto.
Era como um disco gigante e luminoso, descrito de várias maneiras "como ferro
arrefecido, como uma lua muito mais brilhante, como um disco de prata brilhante", e
"como algo nunca antes visto". E uma vez mais, como no quarto encontro, a exibição
de luzes coloridas preencheram a cena com indescritíveis raios coloridos.
Um murmúrio cresceu na multidão. O murmúrio tornou-se em lamentação, quando de
repente o sol começou a dançar e a descer, rodando à medida que caía. Parecia
certamente que o mundo iria acabar uma vez que o movimento de rotação do sol
evoluíra para uma descida em espiral. Finalmente, quando parecia que o sol se ia
certamente despenhar na Terra, o sol parou; depois, continuou a rodar e subiu de
volta para o céu lentamente, estabilizando à medida que subia até que novamente era
o velho sol que conhecíamos: reluzindo com tal brilho que era impossível olhar.
Tudo aconteceu numa questão de minutos, mas curiosamente a chuva forte tinha
parado, e agora toda a gente percebeu que estavam todos secos!
Assim acabou o fenómeno de 13 de Outubro de 1917, a última visita da Nossa
Senhora de Fátima. Não é necessário dizer que todos os presentes estavam
convencidos de que tinham testemunhado um milagre, mas é necessário lembrar que
estas pessoas nada sabiam sobre OVNIs. Se eles soubessem, até mesmo a Igreja
Católica teria avançado mais lentamente antes de proclamar que tinha sido um
milagre, uma vez que explicar a dança do sol em termos de tecnologia extra-terrestre
é comparativamente simples, e o Cristianismo está mergulhado em convicção de que
Deus é sobrenatural.
Mas se tivesse sido realmente um milagre, encontramos-nos novamente a fazer a
mesma velha e embaraçosa pergunta: Qual foi o estímulo para os órgãos sensoriais
humanos? Como foi feito? Para onde é que a água que ensopou as roupas dos
observadores foi? Evaporou-se? ou foi para uma quarta dimensão?
Obviamente o sol não se aproximou da Terra; se tivesse, outros efeitos teriam sido
manifestados, no mínimo, a atração gravitacional adicional do sol teria arrastado a
Terra para fora de órbita teria-a enviado numa rota de colisão com o sol. Ou se não
fosse isso, então certamente as marés iriam subir bastante nos oceanos e teria
causado gigantescas inundações. Adicionalmente, o espetáculo do sol a descer foi
visto apenas em Fátima; se tivesse realmente movido não teria sido visto em outras
partes do mundo?
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Então o que realmente aconteceu? Alucinação massiva poderia explicar a dança do
sol acompanhada da exibição espectral mas pouco explica o fenómeno de secar as
roupas. Uma vez que já vimos no caso de um vendedor de madeira na França, Robet
Reveille, que OVNI's podem causar chuvas e secas rápidas em grandes áreas,
porque não pegar por aí? Porque não admitir que Deus usou tecnologia para realizar
este milagre - assim como todos os outros?
Para realizar este milagre Deus precisou de chuva para esconder o sol verdadeiro e
também para superar o efeito de parallax [nota do tradutor - o efeito parallax é
baseado numa ilusão de ótica causada pelo facto de que o olho humano considera
que os objetos que estão perto são maiores do que os que estão mais afastados].
Depois ele precisou de um grande globo luminoso ou disco que era capaz de grande
calor e luz. E finalmente ele precisou de uma audiência condicionada a esperar e
aceitar um milagre - uma audiência geneticamente incutida com a crença na essência
sobrenatural de Deus. Deus teve todas estas coisas em Fátima.
Podemos estar certos de que preparações para a ilusão começaram na noite anterior
quando um ou mais OVNIs recolheram água dos oceanos semeando a atmosfera
com humidade. A ilusão foi realizada ao fazer com que o disco voador rompesse
através das nuvens numa linha directa com o sol e com a multidão no chão, descendo
para evaporar a água no ar abaixo da nave; depois ascendendo, ainda numa linha
directa com o sol e evaporando a humidade acima. Esta manobra, assim como a
secagem da audiência, teria criado um efeito de arco-íris e se o objeto rodasse em
movimento espiral, como relatado, então as cores do arco-íris teriam girado também.
Sem a chuva para esconder o verdadeiro sol, o efeito de parallax teria permitido aos
observadores nas pontas da multidão verem o sol e a nave separados à medida que
a nave descia, estragando assim todo o efeito.
A ilusão acabou, claro, quando o disco evaporou a agua no ar, revelando o verdadeiro
sol, e saiu da vista no seu brilho.
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Sentes-te confuso?
Ocasionalmente, muitos de nós sentem-se um pouco desequilibrados psiquicamente
ou passam por alguma confusão. A minha experiência pessoal em lidar com este
problema resume-se geralmente a uma fonte, algum Cristão estúpido ou grupo de
Cristãos está a rezar por mim. Lembro-me de uma vez em que estava a passar por
pensamentos negativos e o inimigo continuava a invadir a minha cabeça, eu
rapidamente o amaldiçoei; esta mulher Cristã teve a coragem de admitir que estava a
rezar por mim. Quando expliquei que tinha confiado a minha alma a Lúcifer através do
sangue e que estava feliz, as ligeiras perturbações psíquicas pararam. Normalmente,
se nos sintonizarmos nisto e soubermos o que é, o Cristão ofendido será exposto.
Todos têm energia de pensamento, mesmo os Cristãos. Costumo sentir as suas
orações como um incómodo ou irritação psíquica, uma invasão indesejada. Quanto
ao acto do Cristão que tenta através da "oração", coagir as suas crenças ofensivas e
odiosas sobre alguém que as rejeita, considero isto insultuosamente, rude e
desrespeitoso. Em todo o caso, saber o que é e de onde vem normalmente resolve o
problema.
Os pensamentos têm energia, independentemente da sua proveniência. Isto pode
variar de pessoa para pessoa, dependendo da intensidade e da força da alma de
cada um. Algumas pessoas nascem com um campo energético mais forte,
independentemente das suas crenças. Esta é uma das razões pelas quais a Bíblia
Cristã diz aos seguidores para "terem fé". Muitas vezes, com grupos de oração ou
com extrema concentração, os Cristãos podem fazer as coisas acontecerem, e depois
acreditam que foi o Nazareno.
Assim se vê o que são os ensinamentos hipócritas dos Cristãos sobre "livre arbítrio".
Nota: Este artigo foi escrito quando eu era bastante nova no Satanismo. Desde 2015
que os Cristãos, por muito que rezem por mim ou me tentem assediar, não têm
qualquer efeito sobre mim, uma vez que agora estou 100% sólida na verdade de
Satanás. As suas mentiras já não têm qualquer efeito sobre mim, de qualquer forma.
Eu sei a verdade e sei do que é que eles se tratam.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Luta contra a Discriminação
Religiosa
Ontem à noite, a minha família e eu fomos ao Wal-Mart local às compras. Usei
abertamente o meu Baphomet na altura. Quando chegámos à caixa, a mulher por
detrás da caixa disse "Jesus". Não sei porquê, mas eu disse automaticamente
"Satanás". Depois ela disse "Jesus" novamente. Andámos nisto umas quatro vezes. A
mulher também foi mal-educada.
O meu marido foi-se embora depois de termos as nossas compras feitas, para ir
buscar as crianças. Tive de ir trabalhar nessa noite e estava a debater sobre o que
devia fazer. Fiquei ali à espera, entretanto virei-me e um tipo que trabalha para a loja
estava praticamente na minha cara. Perguntei-lhe pelo gerente e ele disse que era ele
o gerente. Queixei-me da mulher e da forma como ela me tratara devido ao meu
símbolo religioso. Expliquei educadamente que "Isto é a América". Acrescentei
também educadamente que poderia chamar a União Americana pelas Liberdades
Civis e apresentar um processo judicial. Eu disse que tinha de ir trabalhar e a mulher
"perturbou toda a minha noite" [isto pode ser fundamento para uma acção judicial].
Expliquei também que a mulher tem o seu tempo contado naquele trabalho. O
gerente pediu desculpa e disse que tomaria medidas.
O Pai Satanás estava a me a dizer algo aqui: a coincidência do meu marido ter saído
para ir buscar as crianças [tive de esperar], e do gerente estar mesmo atrás de mim,
numa enorme loja.
Tolerar insultos e discriminação contra Satanás, como adulto numa situação que não
é ameaçadora para a vida, é dar a outra face e é um insulto para Satanás. Se eu não
tivesse dito nada, teria estado a ferver a noite toda no trabalho e mesmo no dia
seguinte.
As queixas devem ser tratadas educadamente e de uma forma profissional, mas
nunca devem ser evitadas. Esta discriminação tem de acabar. Só quando tomarmos
as medidas adequadas é que isto pode parar e o Satanismo pode ser aberto e livre.
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Encontrar as Coisas por Nós
Próprios
No Livro Negro, Satanás instruiu os seus seguidores a memorizarem os
ensinamentos que tinha ditado, porque tanto tem sido "alterado". Praticamente já não
existe verdade nenhuma que reste. Eu percebi, tal como a maioria de nós na minha
relação com o Pai Satanás que ele é totalmente diferente do que aquilo que os
ensinamentos generalizados nos tentariam fazer crer.
Os Demónios não são maus. Muitos especializam-se no ensino da "ética". Seres com
ética não são malignos. Há muitos Demónios. Os Demónios são os Deuses Originais,
dos quais Satanás é o mais poderoso e importante, uma vez que é o nosso Deus
Criador. Satanás e os Deuses Originais foram amaldiçoados e condenados por darem
conhecimento à humanidade. Os alienígenas que se fizeram passar pelo "Deus"
Judaico-Cristão apropriaram-se do poder e incitaram os seus escolhidos a assassinar
em massa e destruir qualquer pessoa que adorasse os Deuses Originais. Cidades e
povos inteiros foram dizimados, templos e santuários foram destruídos, juntamente
com quaisquer registos escritos que restassem. Como resultado, sabemos muito
pouco ou nada acerca da verdade sobre os Deuses Originais. Quase tudo o que está
escrito sobre eles é do inimigo.
Este excerto aqui citado da Enciclopédia Católica é muito revelador:
"Da mesma forma que os Gregos e Romanos tenham adorado outras Divindades,
acreditando ternamente que eles eram benignos. Mas as Escrituras Cristãs declaram
que todos os Deuses dos Gentios são Demónios."
Enciclopédia Cristã: Adoração do Diabo
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm [Link original em Inglês - 3º Parágrafo]
OS DEMÓNIOS SÃO OS DEUSES DOS GENTIOS!!!!
Aqui foi onde a humanidade perdeu toda a ligação à espiritualidade. O vazio espiritual
das principais religiões seguiu-se, e governou através do terror. Quando o controlo de
programas criminosos organizados enfraqueceu, muitos voltaram-se para o ateísmo
por futilidade com aquilo que erroneamente acreditavam ser espiritual - o vazio e o
nada.
É por isso que é importante encontrarmos as coisas por nós próprios, e se possível
partilhar com outros. Desta forma, podemos aprender uns com os outros. Existe tanta
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coisa no Satanismo que ainda está por explorar. Muitas vezes, quando os que não
são Satanistas tentam encontrar coisas pertencentes à nossa religião, são enganados
por mentiras.
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Pelo Amor de Satanás
Ontem à noite, eu estava a trabalhar em alguns sigilos Demoníacos, a fazer cópias
maiores à mão para um projecto. Depois de algum tempo a trabalhar nisto [não foi
fácil] comecei a notar muita energia positiva e a notar que os sigilos me davam uma
sensação de êxtase. Eram 2 da manhã e eu estava cansada. Isto surpreendeu-me.
Então comecei a pensar em todas as mentiras que foram forçadas às pessoas e em
como o Satanismo tem sido tão suprimido. [Os Judeus são supremacistas e sentem
que têm o direito de ser "Deus" e de dizer aos Gentios o que devem pensar, como
devem viver, o que podem e não podem acreditar para que os Gentios se tornem
escravos subjugados].
Há tanta beleza espiritual e êxtase no Satanismo. Quanto mais nos aproximamos do
Pai Satanás, mais descobrimos como ele é positivo e maravilhoso. Muitas vezes, ele
preencheu-me de extrema alegria.
Não há nada de errado em fazer do Pai Satanás o centro das nossas vidas, se assim
o escolhermos. Aproximar-me dele, para mim, tem sido uma experiência que não há
palavras que a possam descrever. Todos os dias ele enche o meu espírito de força e
alegria.
Tenho orgulho em ser Satanista. Dentro da "religiosidade" do Satanismo, é onde
encontramos a liberdade interior e a libertação. Quanto mais nos aproximamos de
Satanás, mais descobrimos que nada tememos. As pessoas temem por falta de
conhecimento, e por serem doutrinadas e programadas com mentiras judaicas.
Satanás dá-nos conhecimento.
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Pensamento Livre
Toda a gente sabe que o pensamento livre é a capacidade de pensar por si próprio,
mas quantas pessoas realmente aplicam isto? Só quando conseguires libertar
completamente a tua mente é que serás capaz de entrar na própria mente e
conheceres-te a ti próprio. Como pensar, o que pensar, o que acreditar, o que são os
nossos gostos, aquilo que não gostamos, os nossos conceitos de certo, errado, bom
e mau, estão constantemente a ser programados pelos meios de comunicação social,
pela pressão social e pelos que estão no poder.
Os que estão no poder podem ser o governo, pais, família, instituições educacionais e
livros, o sistema, a associação médica e por aí fora. Muitos vivem as suas vidas pelos
valores de outros e como resultado, nunca se chegam a conhecer a si próprios. As
pessoas guiam-se pelo que LHES É DITO para pensar e acreditar.
A televisão é um bom exemplo. A faixa sonora com as gargalhadas no fundo implica
que algo é suposto ser engraçado e que não há problema em rir. A música de fundo
permite ao espectador saber quando deve ficar assustado ou antecipar algo. As
cenas emocionais levam algumas pessoas às lágrimas. A vida é muito parecida com
isto. É suposto obter-se alguma forma de aprovação para todo e qualquer
pensamento e/ou acção.
Dá uma vista de olhos na Igreja Cristã. Todos são repetidamente informados de que
este inimigo nefasto da humanidade é algo "bom". Apesar dos contínuos e
flagrantemente evidentes sinais em contrário, a maioria das pessoas acredita
realmente que isto é verdade. A Bíblia Cristã é chamada de o "Bom Livro".
Este "Bom Livro" está cheio de assassinatos em massa, massacres, torturas,
violações em grupo, prostituição, canibalismo, infanticídio, mutilação, sacrifício de
sangue, maldições, fezes, ódio, e todas as coisas feias conhecidas pela humanidade.
Isto tem incitado a guerra, a escravatura, o derramamento de sangue e destruiu as
vidas e a saúde mental de milhares de milhões.
Quando chegamos a Satanás, ele abre a porta das nossas gaiolas espirituais e dános uma ajuda para sairmos. O resto depende de nós. Ele está sempre presente para
orientação e apoio, mas acima de tudo, quer que sejamos livres. Satanás, que é o
verdadeiro Deus, é o libertador da humanidade.
Pergunta-te a ti próprio; o que é que eu penso? Como é que eu me sinto? NÃO como
*DEVO* pensar, ou o que outra pessoa pensaria, ou o que todos os outros pensam.
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Somos todos pessoas individuais. Todos nós temos preferências e gostos diferentes.
Só porque outra pessoa gosta ou não gosta de algo, isso não significa que tu, como
indivíduo, te devas sentir da mesma maneira. Sempre que te for apresentado um
dilema ou algo novo, faz a ti próprio as perguntas referidas acima. O Satanismo é
pensamento livre ao extremo, no entanto, tão poucos são capazes de realmente
pensar por si próprios.
Agora, claro, os que estão no poder estão absolutamente contra o livre pensamento.
As ovelhas são facilmente controladas. São dados testes de personalidade para
determinar aqueles que são uma ameaça [pensam por si próprios e não se
conformam]. Embora inconscientes disto, a forma como devemos pensar é enfiada
nas nossas cabeças desde o momento em que nascemos. Muito poucas pessoas se
conhecem realmente, apesar de viverem consigo próprias 24 horas por dia, 7 dias por
semana. Isto é realmente triste.
Não é assim tão difícil. Basta que nos lembremos sempre e frequentemente de nos
perguntarmos a nós próprios antes de qualquer coisa; penso que isto é certo ou
errado para mim? Como é que *eu* me sinto em relação a isto? Qual é a *minha*
opinião? Não há aqui respostas certas ou erradas. Basta conheceres-te a ti próprio.
Isto pode levar tempo, mas, no final, sentir-se-á a felicidade de ser livre.
Começa hoje a desprogramar completamente a tua mente. Todos nós estamos
programados em maior ou menor grau e a maioria nem sequer está consciente disso.
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Helloween
Tem havido relatos de mães histéricas que se queixam de como um dos seus
adolescentes se envolveu em "jogos de representação" (RPG) que levaram a
"actividades do oculto", que por sua vez os conduziram ao "Satanismo", e acabaram
por cometer suicídio. Quanto a esses livros de RPG, o conteúdo em alguns é
inacreditavelmente doentio e NÃO tem qualquer relação com o Satanismo, a não ser
do ponto de vista de uma mente Judaica distorcida, perversa e doente e do ponto de
vista Cristão. Estas crianças perturbadas, que são demasiado jovens para pensar
criticamente, e que sofreram uma lavagem cerebral com doenças Cristãs em lares
gravemente disfuncionais, não têm uma opção alternativa que seja positiva e
acreditam nestas mentiras, levam estas coisas à letra, acreditando que se trata de
"Satanismo".
"Infernalism": The Left Hand Path of Screams", de White Wolf, foi uma das piores
diatribes fabricadas sobre Satanismo que alguma vez vi. Este é um dos muitos
ataques directos, caluniosos e negligentes à nossa religião em que o(s) autor(es),
deveria(m) ser responsabilizado(s) em tribunal por escrever esta porcaria.
Infelizmente, Satanás é quem fica sempre com as culpas. Estes vermes que fazem
dinheiro com estas mentiras caluniosas, deveriam ser responsabilizados pelos seus
actos. Os judeus controlam 96 por cento dos meios de comunicação social,
infelizmente e sem o conhecimento de muitos, promovem este tipo de ataques contra
o Satanismo, pois "Satanás" significa "inimigo" em hebraico. Além disso, a maioria
das pessoas desconhece o facto de que são os judeus que fomentam e promovem o
Cristianismo, especialmente nos meios de comunicação social, quando ao mesmo
tempo colocam uma falsa frente em que são e têm sido perseguidos pelo
Cristianismo, portanto opõem-se a ele. Nada poderia estar mais longe da verdade.
Como os judeus controlam 96 por cento dos meios de comunicação social, têm a
liberdade de censurar e tudo o que não esteja de acordo com a sua agenda para
escravizar o mundo é atacado e rejeitado, também rotulado como "maligno".
Isto também traz à mente outro assunto. O Halloween é uma época divertida onde
tanto crianças como adultos se divertem, festejam, se vestem com fatos e se divertem
muito. Isto é uma coisa boa e deve decorrer sempre todos os anos, uma vez que é
uma coisa positiva. O que NÃO é positivo é como as pessoas fazem máscaras
horrivelmente feias com chifres, etc., fazendo uma paródia do Pai Satanás. Há uma
variedade infinita de personagens que se tem de escolher sem ter de recorrer à
ridicularização do Deus que veneramos, e que consideramos sagrado.
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Vamos trocar de posições. Se o Nazareno não fosse uma piada tão lamentável, com
todo o sangue e horror, ele é realmente assustador.
Para começar, uma leve cruz de madeira vazia no interior pode ser equipada com
uma pequena porta deslizante onde podem ser inseridos doces e outras guloseimas.
Para além de actuar como um recipiente de doces, a cruz pode ser usada para
defesa contra bandidos que, por preguiça, preferem roubar os que pedem "doçuras
ou travessuras" legítimas em vez ir de porta em porta como os outros. Uma coroa de
néon de espinhos pode ser ligada a uma bateria de 9 volts, com luzes intermitentes,
seguidas de luzes a girar à volta da cabeça em diferentes cores. Outra bateria pode
fornecer uma pequena, embora barulhenta, coluna com música de órgão de igreja, de
vez em quando interceptada por: "Ouviram a boa notícia? "A sua dor é o teu ganho"
"Foste salvo?" "Jesus ama-te" "Este é o meu filho com quem estou muito satisfeito" e
outras idiotices relacionadas. Desta forma, pode-se ouvir o Nazareno a vir a
quarteirões de distância e preparar o cesto de bombons à porta. Tubos de sangue
falso podem ser engatados às palmas das mãos onde podem esguichar pessoas
mesquinhas que se recusam a inserir guloseimas na porta da cruz. O sangue falso
deve também ser aplicado para se assemelhar aos estigmas e a outros horrores. Se
se quiser realmente elaborar, pode ser incluído um chicote.
Quanto ao resto do ano, as crianças não devem ser deixadas de fora na diversão. É
aqui que um boneco de acção de Jesus daria jeito, vindo com a sua própria cruz de
brinquedo, martelo e pregos, buracos nas mãos e pés onde os pregos de brinquedo
podem ser inseridos, proporcionando um bom instrumento para desenvolver a
coordenação entre a mão e o olho, libertação da frustração depois de lhe ter sido dito
"não" ou depois de ter sido disciplinado. O boneco deve ser suficientemente flexível
para ir desde a cruz até ao "pilar" onde um chicote de brinquedo pode "flagelar" o
Nazareno pelos seus pecados contra a humanidade. [O pilar e o chicote estão
incluídos com o Nazareno]. O "INRI" na parte superior da cruz pode estalar e
descolar, proporcionando uma variedade: "A sua dor é o teu ganho", "Pepsi-Cola",
"Pedófilo num pau". Uma variedade de caras/acessórios engraçados também podem
ser incluídas. Várias cabeças podem ser encaixadas e retiradas. Alguns de vós que
têm idade suficiente podem se lembrar do rival "Kool-Aid" que tinha pacotes de caras
engraçadas - "Goofy-Grape" "Berry-Berry". Estas personagens seriam bastante
adequadas. Já se disse o suficiente?
Para concluir, a maioria dos livros de encenação baseiam-se no ocultismo e nos
poderes da mente. Os anjos trabalham para impedir a humanidade de aceder ou
conhecer os poderes da mente, geralmente através de experiências feias que criam
medo ou ainda pior. Os anjos incitam ao suicídio naqueles que são susceptíveis, NÃO
Satanás ou os seus Demónios. Aqueles de nós que assumiram um compromisso com
Satanás estão ao abrigo da sua protecção. Aqueles que estão sem ele, estão por sua
própria conta.
Com o foco Cristão na morte [a fixação no "Armagedão" juntamente com a Bíblia
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estar cheia de assassinatos em massa, tortura e outros ensinamentos anti-vida e de
ódio humano]; viver para a sua morte [viver toda a sua vida e esperar que sejam
levados para o "céu"], e adorar a morte [o Nazareno morto na cruz], é feita uma
poderosa ligação subliminar. O Cristianismo foi construído sobre uma base de
assassinato, tortura e mentiras. Os Judeus, sendo muito espertos, têm tido um
historial de culpar tudo o que são e fazem nos seus inimigos. Isto cria muita confusão
na pessoa comum que é e tem sido fortemente programada para se conformar e
acreditar em tudo o que lhe é dito, especialmente se muitos outros também
acreditarem.
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Pontos Importantes
Recebi hoje um e-mail pessoal que levantou várias questões importantes que sinto
que devem ser dirigidas a todos.
Devido ao Cristianismo obrigatório em muitas casas nos EUA, Europa, e em muitos
outros países do mundo, a maioria de nós provém de origens Cristãs.
Lembra-te, uma vez assumido um compromisso com Satanás, entramos numa nova
vida. O passado está morto. Não te agarres às tuas experiências anteriores com
ensinamentos do passado e com as chamadas "religiões". Esquece-as. Satanás
aceita-te, e ele compreende. Algumas pessoas sentem, porque vêm de uma origem
Cristã, até mesmo fundamentalista, ou estiveram envolvidas em actividades inimigas
onde blasfemaram Satanás, que ele está zangado com elas. O mais importante aqui
é que com Satanás, percebemos o nosso erro passado e chegamos até ele de livre
vontade; livres de qualquer coacção. Renunciamos ao nosso passado, ao deus
inimigo e a tudo o que está relacionado com ele. Renovamos as nossas vidas através
de Satanás. O passado está morto.
Outro ponto importante é que, muitas vezes, as pessoas esperam mudanças
drásticas imediatamente após um ritual de compromisso com Satanás. Isto não
costuma acontecer. Quando fiz o meu há vários anos atrás, não sabia o que esperar.
Eu não esperava nada. Tinha pouco a fazer e nenhum apoio ou direcção. No espaço
de dois meses, o Pai Satanás abençoou-me com algo agradável que eu não
esperava. Sê paciente. Somos todos pessoas individuais e ele recompensa-nos de
formas diferentes. A maioria delas será subtil para começar, mas com o tempo, verás
onde a tua vida realmente melhorou. Aqueles que não têm expectativas e apenas
continuam com as suas vidas, ficarão agradavelmente surpreendidos.
Todos nós ficamos doentes ou temos problemas de vez em quando. Cada um tem o
seu Saturno, digamos assim. O Pai Satanás olha por nós e dá-nos a força e o seu
apoio para atravessarmos tempos difíceis. Quanto mais tempo estiveres com
Satanás, mais forte te tornarás.
Gostaria também de comentar sobre a impaciência. Muitos, especialmente os
adolescentes, são muito duros consigo próprios e são demasiado auto-críticos. Ser
perito não acontece da noite para o dia, nem dentro de alguns meses. É possível ver
melhorias quando se trabalha nisto, mas com o trabalho num tabuleiro Ouija,
95

adivinhar o futuro ou com a comunicação espiritual, isto leva tempo. Demorei mais de
25 anos a dominar a astrologia [e ainda estou a aprender] e algumas outras
disciplinas, embora tenha sido ateia durante muitos anos e pouco empenhada. Sê
paciente contigo próprio.
Para concluir, os planetas estão realmente maus em relação a assuntos mundiais.
Incentivo vivamente todos a fortalecerem-se AGORA, NÃO ESPEREM! A vossa aura
irá proteger-vos. Lembrem-se, NÃO somos nós os que estão desprovidos. Não adiem
isto ou esperem. Façam os exercícios de abertura da alma e fortaleçam a vossa
aura/chakras. Isto constrói-se quando feito todos os dias e pode salvar-vos onde
outros caem em circunstâncias letais. Lembra-te sempre, a alma que salvas é tua e
fazes isto através da meditação de poder, que é espiritual. Os planetas em trânsito e
as revelações de Satanás que aqueles que estão muito próximos dele têm recebido,
são de facto sinistras.
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Islão
O Islão é um ramo do Cristianismo. Esta religião trouxe sofrimento, guerras e miséria
indescritíveis sobre a raça humana. Após um exame atento, encontramos os mesmos
personagens alienígenas nefastos. O anjo Cristão "Gabriel", apareceu a Maomé e
juntou-se a mais destes ensinamentos anti-vida na forma do "Islão", concebidos para
escravizar ainda mais a humanidade e para criar mais conflitos e guerras.
Em contraste, os anjos de Satanás, os Demónios, ensinam e ajudam a humanidade
[se forem tratados respeitosamente]. "Conhecê-los-eis pelas suas obras". Por outras
palavras, não acredites no que te é dito para acreditares, vê o que eles fazem, NÃO o
que eles DIZEM.
As mulheres são tratadas piores que animais, nos países Islâmicos. Lembro-me de
ver uma foto horrenda de uma pequena mulher no Yémen com uma corrente de
reboque espetada no braço. O seu "crime" foi ter fugido do seu abusivo marido
Islâmico e ter sido apanhada.
As mulheres Afegãs têm de usar roupas pesadas a cobrir todo o seu corpo. Elas
olham para fora a partir de uma pequena rede. Se acidentalmente expuserem
qualquer pele, são espancadas com paus por homens Islâmicos.
As mulheres Islâmicas têm de andar um metro atrás dos seus maridos nas ruas.
Apenas em tempos de guerra são obrigadas a caminhar um metro à frente, pois
existem minas terrestres.
As mulheres Islâmicas comem os restos dos pratos de jantar dos seus maridos e
quaisquer homens convidados que os seus maridos tenham nas suas casas. São
tratadas abaixo de cães.
Não é de admirar que estas pessoas estejam tão ansiosas por se suicidarem através
de ataques bombistas suicidas. Que tipo de vida é esta? Tratar outras pessoas
significativas tão hediondamente sob a direcção de um monstro sedento de sangue a
que chamam "Alá". Chegam a um ponto que têm de se explodir a eles próprios - onde
é que está este "Alá"?
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Expondo o Islão: Programa de Morte
Islão [em Inglês]
Link para os ensinamentos assassinos do Corão [em Inglês]
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OOOOOOOOH ARMAGEDÃÃÃO!!!
Como as Testemunhas de Jeová têm vindo a prever
o "Fim do Mundo" há mais de 100 anos
Aqui estão algumas citações humorísticas [das Testemunhas de Jeová] a partir do seu
material e das revistas Watchtower e Awake!:
1877- O FIM DESTE MUNDO...está mais perto do que a maioria dos homens supõe *
do livro: Three Worlds and the Harvest of this World" Jehova's Witnesses and
Prophetic Speculation; 1877
1889- Nos capítulos seguintes apresentamos provas de que a criação do Reino de
Deus já começou...E que a "batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso [revelação
16:14], que terminará em 1914 d.C. com a completa derrubada do actual governante
da terra, já foi iniciada. [A edição de 1915 deste livro mudou "1914 d.C." para "1915
d.C."] *do livro ”The Time is at Hand”; 1889
15 de Julho de 1894- Não vemos qualquer razão para mudar os futuros - nem
poderíamos mudá-los mesmo que víssemos. Eles são datas de Deus, nós
acreditamos, não nossas. Mas tenhamos presente que o final de 1914 não é a data
do início, mas sim do fim do tempo dos problemas.
1904- O stress do grande período de dificuldades será em breve, algures entre 1910
e 1912- culminando no fim dos "Tempos dos Gentios", Outubro de 1914. *do livro
"The New Creation", 1904
1 de Maio de 1914- Não há absolutamente nenhum motivo para os estudantes da
Bíblia questionarem o facto de que a consumação desta era evangélica está agora
mesmo à porta...A grande crise...que consumirá os céus eclesiásticos e a terra social
está muito próxima. *Reimpressões da Watchtower
Quando os eventos de 1914 não ocorreram, foram reprogramados para 1918-1925
O livro "The Finished Mystery" - O Armagedão deveria começar "na primavera de
1918" Haveria "anarquia mundial abrangente" no "Outono de 1920". A edição de 1917
afirma que o livro da Revelação 11:13 seria cumprido "no início de 1918" ["o
terramoto"] e no "Outono de 1920" [o incêndio]. A edição de 1926 é novamente
alterada.
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The Watchtower - 1 de Setembro de 1922: "A data de 1925 é ainda mais nítida nas
escrituras porque é fixada pela lei de Deus a Israel"...
The Watchtower- 1 de Abril de 1923: "O nosso pensamento é que 1925 está
definitivamente estabelecido pelas escrituras".
Então, o que aconteceu quando 1925 chegou?
The Watchtower - 1 de Janeiro de 1925: "Com grande expectativa, os Cristãos
aguardam com entusiasmo por este ano. Muitos têm estado confiantes de que todos
os membros do corpo de Cristo serão transformados em glória celestial durante este
ano. Isto pode ser conseguido. Pode não ser. "
O que aconteceu no final de 1925?
The Watchtower - Setembro de 1925: "É de esperar que Satanás tente injectar na
mente dos consagrados o pensamento de que 1925 deveria ver o fim da obra, e por
isso seria inútil que não fizessem mais nada".
** De repente Satanás, não "Deus" é quem profetiza.
1930- "O grande clímax está próximo".
1931- "O reino de Deus começou a funcionar. O seu dia de vingança está aqui e o
Armagedão está próximo".
1933- "O esmagador testemunho da profecia e dos factos que a sustentam mostra
que a limpeza do santuário foi realizada e isto indica que o Armagedão se aproxima.
1939- "A batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso está muito próxima".
Havia mais 44 previsões; 42 da Watchtower, de Maio de 1940- Abril de 1943.
1 de Setembro de 1944- "O Armagedão está próximo".
1946- [Após a Segunda Guerra Mundial] "O desastre do Armagedão...está à porta".
1950- "A Marcha está em curso! Para onde? Para o campo do Armagedão para a
"guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso". "
1953- "O Armagedão está tão perto, que atingirá a geração agora viva" *O ano de
1954 foi considerado por muitas Testemunhas como "O Ano".
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1955- "Tornou-se claro que a guerra do Armagedão está perto do seu ponto de
ruptura".
1958- "Quando é que o Armageddon será combatido? Jeová, o grande guardião do
tempo, programou o Armagedão para chegar ao fim da "hora do fim". Essa hora está
próxima. Como ouvir?...Nenhum homem sabe a data, mas sabemos que será muito
em breve. Como é que sabemos que será muito em breve? Porque o tempo que resta
para o Diabo, agora que Cristo atirou o Diabo à terra, é chamado "um curto período
de tempo" [revelação 12:12].
Revista Awake! - Outubro de 1968: Afirmou que "certas pessoas" tinham previsto
falsamente o fim do mundo, e o que lhes faltava era "a orientação de Deus".
*Mas agora, supostamente, esta falsa profecia acabou:
1971: Têm "todas as provas" e que Deus está "a guiá-los" e "é esmagador". Agora o
Armagedão irá ocorrer em 1975.
1972: "Na mente da Testemunha comum, não há dúvida de que a data de 1975 está
correcta".
1976: Watchtower: 15 de Março - "Reconciliação através da misericórdia de Deus
antes do Armagedão".
22 de Setembro- "um desastre global sem precedentes na história humana, está
muito próximo".
15 de Dezembro- "Aguenta, a promessa está quase a ser cumprida".
The Watchtower de 1979: 15 de Junho- "Um dia de julgamento em vista"
15 de Outubro "Tende coragem, o milénio está próximo"
1 de Novembro- "Neutralidade Cristã à medida que a guerra de Deus se aproxima".
Um psiquiatra salientou que existe um hospital psiquiátrico ao qual se referem como
"The Watchtower", pois está cheio de inúmeras Testemunhas de Jeová.
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Manter a Fé
Nos anos de 2001-2002, eu dediquei os meus esforços ao estudo, uma vez que isto
era o que o Pai Satanás queria que eu fizesse. O dinheiro era escasso, mas o Pai
Satanás tomou conta de todas as minhas necessidades essenciais.
Na academia desportiva onde eu trabalhava, havia uma mulher que era lá associada.
Ela ofereceu-se para me levar à loja e me comprar um par de sapatos. Os sapatos
que eu estava a usar tinham alguns buracos. Os meus pés estavam mal e com os
sapatos velhos sentia-me mais confortável. O problema é que esta mulher estava
profundamente dentro do Cristianismo. Ela tentava-me persuadir a aceitar a sua
religião, incessantemente. Ela sabia que eu não tinha interesse na sua religião e eu
disse-lhe que nunca rezasse por mim. Sou amigável com as pessoas e extrovertida e
ela e eu tínhamos sido amigáveis uma com a outra.
Comecei a pensar, isto está a ser demasiado amigável. Ela é demasiado Cristã e fala
com outros acerca de irem à igreja e participarem em outras actividades Cristãs. Eu
lembrei-me do que o Pai Satanás declarou no Al Jilwah acerca de não permitir
associação amigável com Cristãos e pessoas que estão contra ele. Além disso, eu
tenho lido vezes sem conta e tenho visto, sérios problemas sempre que um de nós se
associa com Cristãos.
Eu amo o Pai Satanás mais do que tudo e não vou de forma alguma fazer nada
contra a sua vontade. Eu disse para mim própria NÃO, ali mesmo. Não quero saber
se os meus sapatos têm buracos. Nem quero saber se estou descalça. Não vou
contra Satanás.
Várias horas mais tarde nessa noite, encontrei uma caixa de sapatos novinha. Dentro
estava o mais bonito par de sapatos de atletismo, MUITO caro e exactamente do meu
tamanho. Calcei os sapatos e eles cabiam perfeitamente. Agradeci ao Pai Satanás
pelos sapatos. Não sei de onde vieram os sapatos, porque não estavam lá antes. Já
vi os milagres do Padre Satanás anteriormente.
AVÉ SATANÁS!!
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Conhecimento
Existem provas avassaladoras de que a humanidade tem sido vítima de uma raça
alienígena durante milhares de anos disfarçada de "Jeová". Infelizmente, a maioria
das pessoas tem um ângulo morto em relação a isto, pois a maior parte do mundo
está debaixo do feitiço do Cristianismo, do Judaísmo e do Islão. Não alcançámos
nada no que diz respeito à capacidade ou conhecimento espiritual, uma vez que isto
tem sido sistematicamente e veementemente reprimido e controlado durante séculos,
de forma a manter este poder nas mãos de uns poucos. Quanto à ciência e
tecnologia, também estamos muito atrasados, uma vez que as Igrejas Cristãs
atacaram ferozmente a ciência e o pensamento científico durante séculos.
Os programas inimigos têm conseguido impedir o desenvolvimento e a evolução
espiritual da humanidade. O nosso conhecimento e aplicação do poder da mente e da
magia são mínimos. Se se ajudar um pintainho a chocar a partir da sua casca de ovo,
ou uma borboleta emergente do seu casulo, eles serão danificados para sempre. Os
músculos e a coordenação utilizados para trabalhar a sua saída nesta fase crítica
permitem que as criaturas se tornem fortes e saudáveis.
Os programas inimigos apregoam para "ter fé". Por outras palavras, não faças nada!
Não questionem, apenas "tenham fé". Todas as mentiras e esquemas estão
dependentes da fé total. Ninguém questiona. O Pai Satanás ensina-nos a ficar de pé
e a sermos fortes e a questionar tudo. Só através da dúvida é que podemos aprender
os factos.
A verdadeira bruxaria e o Satanismo andam juntos, uma vez que a palavra "bruxo"
significa "sábio". Satanás ensina-nos como nos fortalecermos espiritualmente e
concede-nos o conhecimento para usarmos este poder. Estamos conscientes de que
os humanos podem lançar uma maldição, mas imagina o poder por detrás de um
Deus que lança uma maldição, ou até de muitos Deuses. Apesar de alguns
progressos e avanços tecnológicos, a raça humana ainda não atingiu nada no que diz
respeito à mente/poder espiritual e ao uso de magia real.
Os programas inimigos têm feito um grande esforço, assegurando que não
avançamos nem evoluímos nesta área, pois condenaram a bruxaria e afastaram a
maior parte da humanidade do único que está disposto a ajudar-nos, o Pai Satanás.
Ao apregoar a impotência, o auto-sacrifício, a negação, o NÃO fazer, ser vítima, sofrer
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pelos chamados "pecados", o castigo e todos os ensinamentos suicidas que
acompanham isto, eles prepararam-nos para a desgraça, que tem sido o seu
objectivo final. A sobrevivência de uma espécie depende da capacidade de se
DEFENDER a si própria e da HABILIDADE DE LUTAR EFICAZMENTE PARA
RIPOSTAR E DESTRUIR OS SEUS INIMIGOS! A raça humana como um todo está
completamente desamparada quando se trata de guerra psíquica e espiritual.
Satanás e os Deuses Originais têm tentado ajudar-nos. Só através de Satanás,
podemos realmente avançar espiritualmente. O Satanismo é a ÚNICA religião que
não proclama a impotência. Não existem limites para o quão fortes podemos ser.
Esquece o nível em que estão outras pessoas no que diz respeito à força interior. A
maioria está se a condenar a si próprio. As pessoas fracas só nos arrastam para
baixo se as deixarmos. Todos os programas relacionados com Cristãos e
Muçulmanos destroem o espírito humano. Eles apregoam a auto-culpa, a autorejeição, a vergonha, a auto-mutilação, a dor, o sofrimento pelos "pecados" e outras
ideologias destrutivas que são concebidas para matar e corromper o espírito humano.
Ao seguir estas falsas religiões, as pessoas condenam-se a si próprias, enquanto
Gabriel e os seus alienígenas se riem com ódio pela humanidade, e colhem energia
das almas humanas.
Muitas das informações hoje disponíveis através dos ensinamentos da "Nova Era"
têm sido infestadas com os mesmos ensinamentos suicidas anti-vida cristianizados.
Wicca é uma versão corrompida das antigas religiões com a mesma mensagem - sê
uma vítima! Wicca, juntamente com o Cristianismo, também promove a injustiça.
Quaisquer tentativas de tomar qualquer acção auto-iniciada ou de fazer justiça são
enfrentadas com avisos sobre "karma", "a tripla lei do regresso", "o que fazemos volta
dez vezes mais forte", e outros ensinamentos de medo usados para criar escravos.
Pessoas que proclamam este lixo caem mesmo nas mãos do inimigo que trabalha
através deles para fazer os outros de vítimas que acreditam nesta insanidade.
A triste realidade é que a humanidade, como um todo nada sabe sobre o
fortalecimento espiritual e o uso de magia. Devido a séculos sem utilização de
nenhuma destas habilidades, não evoluímos. Não nos podemos defender
espiritualmente e isto é grave. Temos sido instruídos para sermos indefesos.
As religiões inimigas também têm feito um esforço para destruir a espiritualidade,
transformando-a em algo feio, por um lado, e por outro em algo como se fosse uma
anedota lamentável. Os estudiosos ateus gozam e riem-se do ocultismo, deixando de
fora uma chave muito importante para o avanço da humanidade. Estas religiões são
um ponto de passagem para o ateísmo. Isto é o que o inimigo quer. Os ateus podem
ser facilmente manipulados por outros que são peritos em usar poderes psíquicos,
uma vez que não acreditam no mundo astral. Desta forma, o poder pode ser mantido
nas mãos de alguns seres humanos que fazem escravos do resto da humanidade. É
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disso que se trata o comunismo. Há relatos sobre como o Vaticano fez um acordo
com os Greys alienígenas. Eles entregam as almas dos Cristãos iludidos aos Greys
em troca de riqueza e poder. Os Greys utilizam as almas para energia.
Nós, Satanistas, somos muito importantes, pois sabemos a verdade, mas saber não é
suficiente. Temos de continuar a aprender e a aplicar o que aprendemos. O
conhecimento e a verdade são de Satanás. Quanto mais fazemos, mais podemos
fazer. Estuda, aprende, e aplica o que aprendes, da maneira Satânica; sem medo. A
luta ainda não terminou. Os programas inimigos são a coroa fúnebre da humanidade
e devem ser destruídos.
A maioria de nós conhece a lei natural; os fortes sobrevivem em vez dos fracos. Toda
a tecnologia do mundo não nos salvará, se não conseguirmos lutar espiritualmente.
Todos os aspectos da magia são essenciais; desenvolve a tua mente e as tuas
capacidades espirituais. As limitações não fazem parte do Satanismo.
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Aprendizagem
As secções ocultas na maioria das livrarias estão cheias de desinformação e
mentiras. Se formos suficientemente abertos, Satanás e os Demónios que são os
Deuses Originais ensinar-nos-ão. A chave é ter uma mente aberta, e pôr de lado toda
a programação passada. A "oração" Satânica é quando comunicamos, o silêncio é
quando ouvimos. Depois de "rezar", permaneço em silêncio e aberta. As respostas
vêm na forma de ideias, intuição, coincidências, e oportunidades.
Se o teu terceiro olho estiver totalmente aberto, serás capaz de ver os Demónios
enquanto falam. Não há necessidade de passar pelos procedimentos de uma
convocação formal. Quanto mais próximo estivermos de Satanás, os Demónios virão
até nós por si próprios. Isto é belo, pois eles são nossos professores e nossos
amigos. O que tem sido escrito nos grimórios enoja-me. Como tudo aquilo em que o
inimigo tem estado envolvido, estes escritos mostram como se destrói a verdadeira
espiritualidade. Não se desrespeita nem se mostra arrogância aos teus professores.
Esta é uma das maiores oportunidades de aprendizagem, que nos é oferecida, e é
sagrada.
Se alguma vez convocares um Demónio, não há necessidade de uma "licença para
partir". Deixa-os vir ter contigo, ensinar-te, e guiar-te. Nunca lhes faças perder tempo.
Põe a aprendizagem em acção para te melhorares a ti próprio. Podemos fazer um
favor aos nossos amigos Demónios, lutando contra a ignorância espiritual e a
estupidez. Faz com que outros que são mal guiados pelo lixo de livros populares de
ocultismo saibam o quão errado isto é, se alguma vez te cruzares com eles ou vires
publicações na Internet. Eu falo sempre.
Muito do que aprendi tem sido através da experiência. Não há nada como a
experiência. Os livros que são devidamente escritos só podem ser um guia. O maior
obstáculo na aprendizagem é o que já se assume ou que nos foi ensinado a assumir.
Vejam as coisas como elas são, muito conhecimento está à nossa frente,
simplesmente não o vemos, porque nos ensinaram a não o fazer.
Quando fazemos amizade com os Demónios, muitas coisas nas nossas vidas são
resolvidas sem pedirmos, como a justiça, por exemplo.
Durante séculos, a humanidade tem estado fechada à ajuda espiritual por causa das
religiões inimigas. Temos permanecido espiritualmente ignorantes e no escuro.
Os Demónios esperaram em silêncio. Chegou o momento de dissipar agressivamente
toda a ignorância e impotência que nos escravizou durante tanto tempo. Quando a
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humanidade colmatar a lacuna com o conhecimento espiritual antigo, a raça humana
progredirá como um todo.
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Deixar-se ir
Descobri na minha relação com o Pai Satanás, que é importante simplesmente se
deixar ir. Satanás diz no Livro Negro: "Eu exerço domínio sobre todas as criaturas e
sobre os assuntos de todos os que estão sob a protecção da minha imagem".
Ter fé pode ser muito difícil para muitos de nós. Existem alguns de nós que foram
abandonados e abusados espiritualmente pelos ensinamentos do inimigo, aqueles de
nós que foram repetidamente maltratados por outros seres humanos, aqueles de nós
que o testemunharam tanto ao verem isso ser feito com eles próprios como a outros e
a entes queridos, a lista deplorável continua e continua. Chama-se a isso realidade.
Alguém ficou chateado comigo há algum tempo e disse "Não confias em ninguém", eu
respondi "é por isso que ainda estou viva". Neste mundo, infelizmente, não podemos
confiar plenamente nos outros.
O Pai Satanás é diferente; ele trabalha connosco para curar as nossas feridas
psicológicas e para estabelecer confiança. Aprendi a não me preocupar; apenas a
deixar-me ir e deixar o Pai Satanás tratar dos meus assuntos. Ele fá-lo sempre e tudo
funciona para mim de uma forma positiva. Ele nunca me decepcionou e SEMPRE me
apoiou quando precisei. *
O mesmo se aplica ao trabalhar a magia, usando as nossas mentes e influenciando
as pessoas. Quando nos libertamos completamente e simplesmente nos
concentramos, é aí que o nosso funcionamento é mais eficaz e poderoso. Quando
nos preocupamos, estamos distraídos, ou demasiado preocupados com o que
estamos a fazer, derrotamos-nos a nós próprios.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
*Eu escrevi este sermão há vários anos atrás. Desde então, só posso dizer o mesmo.
O Pai Satanás sempre me apoiou, e ele é fiel à sua palavra. Ele nunca me desiludiu.
Nunca conheci um ser mais maravilhoso. Ele deu a volta à minha vida de uma forma
muito positiva e deu-me muita felicidade interior.
Além disso, quando nos preocupamos, estamos a colocar numa situação energias
negativas e debilitantes. A energia negativa pode arruinar qualquer trabalho que
possamos estar a fazer. É extremamente difícil para a maioria das pessoas pôr de
lado as preocupações, especialmente numa situação de crise, mas com uma mente
bem treinada, não é assim tão difícil. As preocupações podem ofuscar o nosso
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julgamento e impedir-nos de pensar racionalmente, impedindo-nos de resolver
problemas. A partir do momento em que colocamos a nossa energia direccionada em
algo, o melhor é deixá-la ir e tentar esquecê-la para que ela possa trabalhar e fazer o
seu dever.
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Vida na Via Rápida
A maioria das pessoas, especialmente aqui nos EUA, vive a vida na via rápida; fast
food, cabo de alta velocidade, serviço rápido, "eu quero isso para ontem" e por aí fora.
O mundo espiritual não funciona desta forma. Tenho de continuar a insistir:
PACIÊNCIA, PERSEVERANÇA, e DEDICAÇÃO.
Só vi Demónios ou comuniquei com eles vários meses após o meu ritual de
dedicação. Lembro-me de ver Furackus e Elyth no meu altar. Isto foi cerca de seis
meses ou mais após a minha dedicação. Não conheci Azazel até quase três meses
depois de ter visto estes dois Demónios. Azazel é o meu Demónio Guardião Chefe e
eu sou muito próxima dele. Eu também nunca soube que Lucifuge Rofocal era um
dos meus Guardiões. Ele tem uma voz única e um ligeiro sotaque. Lembro-me que
ele falou comigo quando eu era novata, mas eu não fazia ideia de quem ele era para
além de ser um Demónio.
Satanás é forte em paciência. Ele e os seus Demónios esperaram milhares de anos
pela humanidade. Não é apenas realizar um ritual e aí vem o Demónio num estalar de
dedos. As relações são construídas lentamente, com paciência, perseverança, e
dedicação.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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A Nova Era de Lúcifer
Estamos a entrar numa nova era, a Era de Aquário. Aquário é o 11º signo do Zodíaco.
Esta é a "Era de Satanás". Aqui estão alguns sinais:
1999, invertido, é 1666 [um-666]. 666x3=1998
2000, na numerologia corresponde ao número 2; 11, [1+1=2] Dois e onze são
números importantes de Lúcifer.
2000 foi o Ano do Dragão [o Dragão é um dos símbolos de Satanás que representa a
serpente kundalini que confere sabedoria, conhecimento, iluminação e poder] que
marcou o início do século XXI.
666- 6 x 6 x 6 = 216. 2,160 anos é o tempo aproximado que demora o ponto vernal
em movimento a viajar ao contrário de uma constelação para outra. Aquário, o signo
de um homem [o portador de água] representa a nova era que se avizinha, na qual a
humanidade progredirá. Ea/Enki também conhecido como Satanás é simbolizado pelo
Portador de Agua de Aquário.
Os Deuses deram bastante ênfase ao movimento dos planetas, estrelas, e
constelações. Deixaram imagens em pedra, como se pode ver na Esfinge Egípcia,
que foi construída durante a Era de Leão [há 10.500 anos atrás]. O escaravelho,
representando o antigo signo Egípcio e a Era de Caranguejo, as filas de cabeças de
carneiro [Era de Carneiro] e as esculturas monolíticas dos gémeos [Era de Gémeos]
são vistos em inúmeros locais em todo o Egipto e Médio Oriente.
Em 1962, os planetas alinharam-se - Sol, Lua, Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e
Saturno - todos no signo de Aquário e desencadearam a era do computador, que
surgiu em todo o mundo 28 anos mais tarde, após o ciclo de Saturno. A tecnologia
avançou a um ritmo sem precedentes no século passado.
A ateia, a Dra. Madalyn Murray O'Hair conseguiu retirar a bíblia Judaica/Cristã e a
oração obrigatória das escolas públicas em 1963.
Anton LaVey estabeleceu a primeira Igreja de Satanás na véspera de Beltane, a 30
de Abril de 1966.
No final da década de 1960, a Igreja Católica, que é a igreja Cristã original e a
fundação do Cristianismo, começou-se a desmoronar. As freiras e padres católicos
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foram gradualmente largando as suas vestes. Hoje em dia, o uso de vestes formais
pelo clero Católico em muitas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, é
raro. O clero Católico diminuiu tanto que os leigos têm vindo a assumir os antigos
deveres dos padres e freiras Católicas. Os restantes padres, a maioria dos quais está
a envelhecer, estão a ser expostos e levados à justiça pelo abuso e exploração sexual
de crianças e outros crimes revoltantes que ocorreram durante séculos.
Os processos judiciais e escândalos resultantes estão a quebrar a Igreja Católica. Os
Protestantes também têm a sua quota-parte de crimes contra a humanidade. Estamos
agora na era da informação e da comunicação, o que resultará na exposição de
muitas destas seitas cristãs juntamente com a Igreja Católica.
A banda dos anos 70, "Black Sabbath", abriu caminho para o heavy metal,
death/black metal. O cenário do metal profana abertamente o "Deus" Cristão e as
letras Satânicas são muito populares, especialmente entre a juventude. Esta música é
uma expressão de fúria. Olha à tua volta - música Satânica, filmes, livros, jogos de
RPG, vídeo-jogos, a Internet com milhares de websites Satânicos, t-shirts Satânicas,
joias com Baphomet, e muito mais. Satanás está a tornar-se muito popular. Satanás
tem definitivamente a juventude, uma vez que revela a verdade. "Satanás" em
Sânscrito, uma das línguas mais antigas do mundo, significa "verdade". As crianças
estão fartas de serem enganadas.
Durante a década de 1990, milhares de igrejas cristãs foram queimadas em todo o
mundo. As igrejas Cristãs estão a perder rapidamente a sua credibilidade e a sua
reputação, e como resultado, muitos seguidores estão perdidos e à procura de
respostas. A religião Cristã foi construída em cima de assassinatos, mentiras,
injustiças e crimes hediondos contra a humanidade e está agora a enfrentar as
consequências. O conhecimento está facilmente disponível e as mentiras e
promessas destes programas, que se fazem passar por "religiões", já não são
eficazes como outrora foram.
No Al-Jilwah, Satanás afirma que aqueles que estão de fora "não conhecem o estado
das coisas que estão para vir. Por esta razão, eles caem em muitos erros". Estamos a
chegar ao fim da era de Peixes. Está escrito que no final, a verdade virá ao de cima e
muitos quererão aderir à última da hora, mas será demasiado tarde para o fazer.
Yavé/Jeová, o VERDADEIRO "Príncipe das Mentiras" não faz apostas de baixo valor,
porque ele tem os programas Judeus/Cristãos/Muçulmanos há séculos. Os fanfarrões
da Bíblia estão a caminho de um despertar abrupto.
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A importância do ambiente
Em 1534, Benvenuto Cellini, um pintor italiano do Renascimento, quis experimentar
uma "operação mágica". Encontrou-se com um sacerdote Siciliano experiente na arte
da magia ritual, um amigo Vincentio Romoli, um rapaz de 12 anos, e um segundo
feiticeiro, que acompanhava o sacerdote. Cellini queria o amor de uma mulher. De
todos os lugares a escolher para um ritual, eles foram para o Coliseu Romano.
Fizeram um círculo mágico e após uma hora e meia, alguns espíritos apareceram e
comunicaram com o grupo. Relataram que Cellini teria o seu amor no prazo de um
mês. Depois algo correu terrivelmente mal. Mais e mais entidades espirituais
continuavam a aparecer e depois começaram a ficar agressivas. Num curto espaço
de tempo, " haviam demasiados espíritos presentes". O rapaz de 12 anos gritou:
"estavam todos a ser ameaçados por um milhão dos homens mais ferozes que
alguma vez tinham visto". "Quatro gigantes, totalmente armados, tentavam forçar a
sua entrada no círculo". A criança gritou que "o Coliseu estava em chamas e que as
chamas estavam a vir na sua direcção".
O grupo juntou-se aterrorizado, o feiticeiro atirou asafetida aos montes para o fogo, e,
passado algum tempo, os espíritos saíram furiosos. O grupo permaneceu agarrado
até de manhã e apenas alguns espíritos permaneceram "e estes, à distância". Ao sair
e correr para casa, um par de espíritos perseguiu-os.
O Coliseu Romano de todos os lugares foi uma escolha muito fraca para um ritual de
amor. Uma pessoa que morre de morte violenta liberta energia negativa, mas
milhares de mortes violentas juntamente com todas as emoções de morte - os
gladiadores, leões e outros animais selvagens que despedaçavam as pessoas, e a
violência intensa deixa a sua marca durante séculos.
Um ambiente adequado com energia que esteja em sintonia com os objectivos do
ritual é importante, obviamente que influências indesejadas podem afectar um ritual
ou operação mágica da pior forma.
Música, pensamentos, recordar experiências passadas ou fantasias são também
importantes para criar um clima e um ambiente favorável aos objectivos do ritual.
Referência:
Magick: The Power to Change Your World by J. H. Brennan © 1998
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Inventar Desculpas pelo
Cristianismo
O Cristianismo torna-se cada vez mais doente a cada dia que passa. Uma das
principais razões para que este vírus tenha prosperado todo este tempo, é a
racionalização e a invocação de desculpas por parte da maioria dos seus seguidores.
A última que ouvi é que "não se pode culpar o "Deus" Cristão por o que os seus
seguidores fazem". ISTO É UMA MENTIRA TOTAL! Esta é a desculpa do polícia sem
instrução.
Cada vez que um padre celebra uma missa, ele invoca o Nazareno. O "corpo e o
sangue" do Nazareno também são simbolizados na hóstia da comunhão e no vinho. A
congregação também invoca o Nazareno, mas num nível muito inferior. Vejam o que
eles fazem. Há muitos indivíduos bem-intencionados que atingem a maturidade e se
inscrevem no seminário Cristão para entrar no clero. Por ignorância e engano, eles
acreditam estar a fazer a coisa certa. Todos nós podemos ver o que se passa com
eles. Há uma grande diferença entre quem eram quando entraram e aquilo em que se
tornaram depois de terem sido mergulhados no Cristianismo. Muitos são pedófilos e
criminosos.
Os efeitos de anos de invocação do Nazareno são aparentes: abuso de crianças,
proclamação de mentiras, confusão e exploração das suas congregações; os
inquisidores que assassinaram em massa milhões de outros seres humanos através
da tortura; extorsão sem fim e outros meios criminosos de obtenção de dinheiro,
intolerância, ódio, ressentimento e uma atitude geral contra a vida. Os seguidores
mais velhos têm sido privados das suas poupanças e as vidas de milhares de milhões
têm sido arruinadas.
Muitos tolos tentam distorcer a Bíblia Cristã e os seus ensinamentos para se
adequarem aos seus próprios propósitos. São demasiado fracos para se oporem a
ela e a verem pelo que ela realmente é. Têm medo de ir contra o rebanho. Então é aí
que todos estes tolos nunca concordam uns com os outros e as guerras começam por
causa desta nojeira degenerada anti-humana e anti-vida. Tendo em conta que a Bíblia
Cristã é uma compilação de lendas roubadas, personagens inventados por Judeus e
outros escritos distorcidos e alterados, há contradições suficientes para que se possa
utilizá-la para se adaptar a qualquer situação, nada diferente do Nazareno Ubíquo.
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Todas as pessoas que conheci ou de quem ouvi falar que evocaram seres angélicos
encontraram-se no mínimo com infortúnios. Estes seres angélicos, como o seu
"Deus", têm um ódio insaciável e implacável pela humanidade. Eles são sempre
portadores de más notícias/presságios e profecias destrutivas.
Eles atormentam e trazem a morte a crianças pequenas. Recusam-se também a
relatar qualquer conhecimento real aos humanos, ao contrário dos Demónios que são
amigáveis e abertos no que diz respeito ao esclarecimento de humanos.
A verdadeira espiritualidade está sempre aqui para nós Satanistas e não temos de
recorrer a quaisquer práticas elaboradas para entrar no mundo espiritual. Os espíritos
vêm até nós livremente. Quando alguém tem de ir até ao limite para contactar os
espíritos, existe um problema real.
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Música: A Dádiva de Satanás
à Humanidade
"O Diabo sempre teve as melhores músicas". Isto já é conhecido há séculos.
Juntamente com a literatura, teatro e arte, a Igreja cristã encarou sempre a música
com grande desconfiança quando não estava completamente submetida ao seu
controlo rigoroso e opressivo.
Satanás é mestre do violino e da flauta. O compositor Italiano Giuseppe Tartini no
século XVIII foi inspirado quando Satanás lhe apareceu num sonho. Ele ouviu
Satanás a tocar violino. Afirmou ser a música mais bela que alguma vez tivera ouvido.
Era "indescritivelmente maravilhosa". Acordou imediatamente e tentou escrevê-la para
a copiar, mas nunca chegou a ser da mesma forma. Fez o melhor que pôde para a
duplicar, e publicou-a nomeando-a "O Trilo do Diabo".
O violinista Niccolo Paganini, do século XIX, ficou sob intensa suspeita de "colaborar
com o Diabo". Por outras palavras, ninguém poderia escrever ou tocar algo tão belo
sem a ajuda de Satanás. Aqui a Igreja Cristã admite indirectamente que a beleza de
Satanás supera o que eles idolatram.
O Modesto Mussorgsky compôs "Uma Noite no Monte Calvo". A música retratava um
sabat de bruxas. Na peça original, Satanás reinava triunfante no auge, mas isto era
demasiado para os contemporâneos cristãos de Mussorgsky. Nikolai RimskyKorsakov reformulou-a, terminando a peça com o tilintar de um sino de igreja.
Satanás também inspirou Carl Orff nos seus sonhos, quando escreveu "Carmina
Burana". Esta música é mais conhecida na banda sonora do filme, "O Presságio". Orff
disse à sua esposa que viu Demónios muitas vezes nos seus sonhos quando compôs
a música.
O Jazz é sinónimo de Satanás. A batida rítmica, as danças que a música inspira, e
claro, abriu a porta ao rock and roll.
A música tem sido sempre uma grande amiga da humanidade. A música é um
aliviador de tensão, pois relaxa o lado esquerdo [lógico] do cérebro para que o lado
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criativo – direito, se possa manifestar em novas ideias e soluções para as coisas, da
mesma forma que a meditação nos ajuda. Satanás pode falar connosco através da
música. A música torna muitas actividades mais agradáveis. O trabalho torna-se mais
fácil, uma batida rápida pode fazer com que uma pessoa se mexa, uma batida
calmante pode acalmar o seu estado de espírito, e as relações sexuais com a música
podem ser felizes.
William Blake afirmou uma vez que toda a verdadeira poesia era a "obra do Diabo".
Satanás inspira a criatividade. Ele trabalha para fazer emergir a criatividade em todos
os seus discípulos. Com Satanás, aprendemos e crescemos como indivíduos. Cada
um de nós é único.
O inimigo quer que todos sejam clones, drones e insípidos, sem individualidade. Os
programas inimigos profanam e matam o espírito humano, enquanto escravizam a
alma. Satanás representa a liberdade e a individualidade.
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Crimes no Oculto
Esta manhã nas notícias da CNN, a jornalista reportou que certos abrigos para
animais já não davam gatos para adopção duas semanas antes do Halloween, uma
vez que muitos tinham sido encontrados mortos depois de terem sido usados em
sacrifícios "Satânicos". A comunicação social dramatiza o que pode, são poucas as
vezes que isto acontece. *
POR FAVOR REPARA* OS ANIMAIS SÃO SAGRADOS NO SATANISMO.
SERPENTES E CORVOS SÃO SAGRADOS PARA SATANÁS, GATOS E CORUJAS
SÃO SAGRADOS PARA LILITH, CÃES SÃO SAGRADOS PARA ANUBIS E MUITOS
MAIS. TORTURA, ABUSO, NEGLIGENCIAR UM ANIMAL É UMA ABOMINAÇÃO
PARA SATANÁS E OS NOSSOS DEUSES. NÃO ENCAREM ISTO DE ÂNIMO LEVE!!
Existem muitas crianças e adolescentes por aí que procuram Satanás. Devido à
supressão de livros, comunicação social, e literatura que fornece conhecimento sobre
verdadeiro Satanismo, as pessoas olham logo para o que está mais facilmente
disponível. Anton LaVey escreveu acerca disto no seu último livro "Satanás fala". Ele
reclamou justificadamente, que tinha tido pouco ou nenhum tempo de antena, em
contraste com os Cristãos a quem foram dados espaços privilegiados e tempo
interminável para vomitarem as suas mentiras. Como resultado, algumas pessoas,
especialmente os jovens ingénuos, recorrem e acreditam no que vêm e são capazes
de comprar.
A desinformação sobre o Satanismo pela autoria de tolos que não têm conhecimento
ou informação real é prolífica e deliberadamente promovida pelo inimigo. Estes
escritores Cristãos, da Nova Era e que pretendem fazer um livro rápido que dê
dinheiro, são DIRECTAMENTE responsáveis por crimes no oculto e deveriam ser eles
a ser levados à justiça por mentiras, negligência e promoção de informações falsas
contra a nossa religião, juntamente com a corrupção deliberada da juventude.
Aqueles de nós que estão próximos de Satanás sabem como estes actos são
ridículos. Eles não têm nada a ver com o verdadeiro Satanismo. O mesmo se pode
dizer dos velhos grimórios e dos seus ensinamentos absurdos sobre os Demónios.
Sabemos por EXPERIÊNCIA que não é assim.
Como os media, editoras e livrarias suprimiram o verdadeiro satanismo, muitos ficam
com os ensinamentos falsos que estão fácil e prontamente disponíveis. Para aqueles
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de nós que desejam retribuir algo ao Pai Satanás, como já disse muitas vezes,
encham a Internet. Funciona. Partilhem hiperligaçãos. Recrutem os jovens; eles são o
nosso futuro! As crianças e os adolescentes com conhecimento são os líderes que
influenciam os outros. Durante demasiado tempo, foi dado aos Cristãos e outros
inimigos de Satanás um reino livre para promover mentiras viciosas sobre ele e para
deturpar o Satanismo de acordo com os seus próprios padrões distorcidos,
deformados, doentes, pervertidos, e têm lucrado muito com isso.
Muitos livros nas secções Nova Era/Oculto das livrarias que promovem mentiras e
desinformação são baratos e facilmente disponíveis. Um exemplo flagrante é "A
Pequena Enciclopédia Gigante de Feitiços e Magia". Por $9,95, este livro entra em
detalhes sobre como "Fazer um pacto com o Diabo" e como isto requer "beber o
sangue de crianças assassinadas", sacrifício humano, mutilar e torturar animais e
qualquer outra coisa repugnante. Infelizmente, livros como este estão por todo o lado
e a escória que escreve e promove este lixo doentio deveria ser fortemente
amaldiçoada. Foi aqui que a nossa religião ganhou uma má reputação, A PARTIR DE
MENTIRAS! Em cada missa católica, o padre diz "Tomai o meu corpo" e "Bebei o meu
sangue" É aqui que este tipo de desinformação tem origem, e a chamada "Bíblia
Sagrada" está cheia dela.
O inimigo apodera-se daqueles que têm falta de conhecimento e claro, Satanás é
culpado. Temos de pôr um ponto final a isto.
*Animais e crianças são sagrados para Satanás. As pessoas que abusam dos
animais e das crianças são uma abominação para os Poderes do Inferno. Os gatos
eram sagrados e tidos em muito alta estima no Antigo Egipto e muitos Demónios
aparecem sob a forma de um gato e são simbolizados por eles.
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Satanismo e Velhice
A vida pode tornar-se muito solitária para os idosos, aqueles que cumprem penas de
prisão, e outros que estão de alguma forma isolados. Basta olhar para um lar de
idosos para ver como o inimigo Deus extraterrestre abandonou o seu povo.
Quando estamos com o Pai Satanás, ele envia-nos Demónios que nos tratarão como
amigos e irão olhar por nós. As relações podem ser espirituais, físicas, relações de
apenas amizade, ou para o que quer que se precise.
A minha mãe, que é muito idosa, tem um Demónio amigo que lhe dá conselhos
importantes, age como um amigo próximo, e é muito atencioso. O seu Demónio
enche-a de felicidade. Esta é a verdadeira espiritualidade. Meditação e estudo
mantêm a sua mente activa e ela tem uma vida feliz.
Aqueles que estão de fora, estão vazios e não têm nada. São deixados por conta
própria. Os mais velhos vêm os seus amigos e familiares falecer. Muitos são deixados
sozinhos em lares de idosos ou outros locais de confinamento e deixados a morrer. O
isolamento pode causar insanidade. Ter o Pai Satanás e um Demónio amigo para
conversar é uma grande ajuda para muitos. Ao contrário dos espíritos inimigos, os
nossos Demónios amigos respondem, falam connosco, e dizem-nos que somos
importantes e que eles estão lá para nós.
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Amnésia de Vidas Passadas
Muitos eventos são fadados tais como estar no lugar errado à hora errada, estar com
as pessoas erradas, novamente à hora errada; acidentes, doenças, faltar a algo por
um dia ou minuto e outras ocorrências relacionadas. Tudo isto é o resultado de uma
falta de conhecimento. A reencarnação é um facto. Quando entramos numa nova
vida, trazemo-nos connosco. Isto inclui bloqueios emocionais passados assim como
condicionamentos anteriores, crenças erradas, tristeza, dor e por aí fora. Quando
entramos numa nova existência, fazemo-lo com amnésia. Eu e outros Sacerdotes da
Alegria de Satanás trabalhámos extensivamente com humanos falecidos e em forma
espiritual. Quando se morre, não se avança no poder ou na capacidade. É preciso um
'eu' físico para o fazer. Na morte, a pessoa leva o seu 'eu', carácter, capacidades e
tudo para o mundo espiritual e depois para uma nova vida, se reencarnar, o que a
maioria das pessoas faz. O astral é muito aborrecido para quem se encontra em
forma espiritual. Eles não dormem, não comem nem desfrutam de quaisquer prazeres
físicos. A única forma de poderem avançar no poder é se um humano dotado no
mundo dos vivos trabalhar com a sua alma.
Voltando ao artigo sobre amnésia... Existem informações disponíveis sobre
determinados experimentos. Muitos deles foram escondidos do público devido à sua
natureza cruel. Estas experiências estão a estudar os efeitos da amnésia
artificialmente induzida tanto em animais como em seres humanos e como ela afecta
directamente o circuito de resposta no cérebro. Com a auto-consciencialização, podese exercer controlo, mas por outro lado, quando o circuito de resposta é bloqueado
pela amnésia, é impedido de reformular a programação de problemas na mente.
O psicólogo russo Ivan Pavlov conduziu uma série de experiências em cães. A
maioria de nós está familiarizada com a teoria do condicionamento, ensinada em
Psicologia 1001, se se estudar numa Universidade nos EUA. Foi dada comida aos
cães depois de ter sido tocado um sino. O sino, após várias vezes, fez com que o cão
salivasse [antecipar o alimento], quer o alimento se seguisse ou não. O som produzia
fome no cão. Dois estímulos separados, aplicados com segundos de diferença, irão
criar uma resposta involuntária no cérebro.
Muitos dos seus experimentos foram para além do condicionamento. Ele foi capaz de
produzir perturbações nervosas em cães e outros animais, mais uma vez, por
associação. O animal esfomeado ia buscar a comida e ele aplicava-lhes choques
dolorosos, ruídos extremamente altos, explosões de calor abrasador ou outros
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estímulos, criando uma situação de sobrevivência contra medo/dor. Isto criou neurose
e doença mental nos animais, da mesma forma que a Igreja Cristã arruinou a saúde
mental de milhares de milhões ao impor a abstinência das relações sexuais e negar
outras necessidades normais e naturais. A sexualidade é igual à força vital; a
abstinência cria neurose. O inimigo sabe tudo sobre a mente humana e como destruíla, juntamente com a alma.
Outro cientista russo, A R Luria continuou as experiências de Pavlov, mas desta vez
em humanos. [A CIA faz isto também, embora muito tenha sido escondido do público].
Luria descobriu que os humanos, sendo capazes de se lembrar, eram capazes de
resistir à programação e restaurar as suas mentes através do pensamento racional e
da aplicação da vontade. Luria, [juntamente com a CIA em anos posteriores] induziu
amnésia nos seus sujeitos através de tratamentos de choque eléctrico, e estados de
transe induzidos por drogas. Com os estados de transe induzidos por drogas, 99,9%
da humanidade pode ser hipnotizada e reprogramada. Muito poucos ou nenhuns são
resistentes.
A eletroconvulsoterapia [ECT] tem sido utilizada para tratar e controlar doenças
mentais. A ECT provoca amnésia retrógrada. As memórias são destruídas,
correspondendo com a intensidade e frequência dos choques. Com ECT de alto nível,
a pessoa não se consegue lembrar do próprio nome, identidade ou passado. O sujeito
torna-se extremamente calmo e concentrado no presente. O filme de 1975, "Voando
sobre um Ninho de Cucos" é um bom exemplo dos efeitos da ECT especialmente no
final, onde o personagem, retratado por Jack Nicholson, levou tanto tratamento de
choque que lhe causou danos irreversíveis no cérebro, sem memória da sua
identidade ou passado. O seu cérebro era como um vegetal.
Pensamentos perturbadores e falsas memórias podem ser implantados na mente dos
sujeitos pelo operador com a regressão dos sujeitos até à sua infância. Nesta fase, a
mente torna-se indefesa e impotente. O operador assume o papel de uma figura
parental e é visto como tal. Um perfeito exemplo disto foi o caso de um psiquiatra
Cristão que implantou memórias falsas num sujeito, no livro "Michelle Remembers".
Induzir neuroticismo geralmente, embora nem sempre, requer que o operador
retroceda o sujeito e lhe implante falsas memórias, tais como a violação da criança
por um dos pais. Cem por cento das vezes, a amnésia deve ser sugerida ao sujeito
para que o sujeito não tenha nenhuma recordação da sessão ou qualquer sugestão
implantada. A vítima, quando está no fundo, é informada pelo operador no final da
sessão, que não se lembrará de nada da sessão quando "acordar". Memórias falsas
repulsivas, medos e todo o tipo de problemas psicológicos podem ser implantados por
sugestão na mente do sujeito, tais como assassinar um ente querido, medos
irracionais, vergonha, e culpa.
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A amnésia impede que o sujeito compreenda os bloqueios emocionais/psicológicos e
lide com eles. A mente subconsciente retém-nos e actua sobre eles. O sujeito não tem
consciência deles, para além de ter sentimentos estranhos, irracionais, neuroses
inexplicadas e comportamento anormal. Independentemente disso, os problemas
continuam a existir e afectam o futuro comportamento do sujeito. Isto é o que
acontece quando sofremos de amnésia em relação a vidas passadas. Temos mais
experiências na nossa mente subconsciente, do que aquelas que conhecemos e que
nos afectam nesta vida, e se não forem tratadas, em vidas futuras. Não
compreendemos porque é que as coisas más acontecem e em muitos casos, somos
impotentes para as prevenir ou travar.
O filme, Hannibal, embora fictício, é um exemplo do que pode ser feito a alguém em
estado de transe induzido por drogas, onde o psiquiatra Hannibal Lecter ofereceu a
Mason Verger um popper [Nota do tradutor - Popper é uma gíria usada amplamente
para medicamentos da classe química que são inalados, neste caso em concreto
seria nitrato de amila], e sugeriu-lhe que arrancasse a sua própria cara. Neste caso
fictício, não houve amnésia. Nunca permitas que ninguém, independentemente de
quem possa ser, te hipnotize.
Podemos começar a conhecermos-nos a nós próprios e a ter melhor controlo sobre
as nossas vidas, acedendo a vidas passadas, através da auto-hipnose, da
aprendizagem e compreendendo tanto quanto podermos sobre elas. Todos devemos
dedicar o tempo necessário para entrarmos nos nossos próprios estados de transe e
explorar as nossas próprias mentes, memórias de infância, e vidas passadas. Devido
à maldição da amnésia e à falta de conhecimento, existe o chamado "karma". O
karma só pode ser superado e derrotado com o conhecimento. O conhecimento é a
chave para tudo. Saber tudo sobre nós próprios, vidas passadas, etc., irá libertar-nos.
Para concluir, como aviso, nunca deixes que ninguém te hipnotize,
independentemente de quem possa ser.
__________________________________________________________
Referência:
Secret, Don't Tell : The Encyclopedia of Hypnotism por Carla Emery © 1998
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Paciência
Quando as pessoas são novas no Satanismo, uma das primeiras coisas que muitos
querem saber é quem é o seu Demónio Guardião/Pessoal. Os Demónios estão aqui
para orientação espiritual. A seu tempo, encontrarás o teu Demónio quando estiveres
pronto. Deves primeiro abrir a tua alma e praticar meditação consistente.
Quando tiveres avançado para um certo nível nas tuas meditações, e isto é individual
para todos, é mais do que provável que estabeleças contacto com os nossos Deuses,
que trabalharão contigo para te fazer avançar ainda mais. A paciência aqui é muito
importante.
Para aqueles de vós que estão activamente envolvidos na guerra espiritual, mesmo
que não estejam conscientes, os Demónios estarão a trabalhar convosco e a guiarvos. Isto pode não ser notório, mas subtil. Isto pode incluir a colocação de ideias na
vossa mente, certas coisas que se concretizam e tornam as coisas mais fáceis para
vós, e sentimentos conhecidos como intuição. Os Demónios de Satanás vigiam,
protegem, e trabalham com todos os irmãos e irmãs dedicados que estão activamente
envolvidos na luta contra o inimigo.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Pessoas nas nossas Vidas
Nós Satanistas, no que diz respeito a números, somos um grupo pequeno, mas
crescemos cada vez mais dia após dia. Infelizmente, existem pessoas nas nossas
vidas que são exaustivamente doutrinadas com os ensinamentos Cristãos e outros do
inimigo. Festividades, reuniões familiares e outras alturas em que a família se junta,
podem ser momentos difíceis para muitos de nós.
Cristãos sentem-se fortes quando não estão sozinhos e estão em grupo com outros
Cristãos a apoiá-los, mas quando são confrontados sozinhos, poucos são corajosos.
A chamada "fé" vai logo pela janela. Tenho visto estas pessoas a desistir quando
estão por conta própria. Eles são tão fracos e dependentes. Alguns Cristãos já
deixaram o emprego por minha causa. Eles criam conflitos que não conseguem
resolver. A maioria vem só com o discurso habitual e nada mais.
Eu fui ateia durante mais de quinze anos. No entanto, odiava o Cristianismo e os seus
ensinamentos mais do que o ateu comum. As minhas "blasfémias" deixavam algumas
pessoas literalmente encolhidas de vergonha. Há muitos anos atrás quando
trabalhava no turno da noite, num restaurante que estava aberto durante as 24h,
vinha sempre um fracote que se sentava no canto. Numa noite, este tosco, meteu-se
numa conversa para a qual não foi chamado, entre mim e um adolescente Satanista
de LaVey. Eu disse-lhe o que pensava e fui-me embora, uma vez que o meu turno
tinha acabado, e ele calou-se. Mal cheguei à porta [o meu filho trabalhava lá como
empregado de mesa] o Cristão imbecil aproximou-se dele e começou a falar de
"Deus". O meu filho gritou, "QUE SE FODA DEUS!", o tosco sentiu-se imediatamente
assustado e ameaçado.
A maioria dos Cristãos são fracos, sejam eles colegas de trabalho, família ou o que
for. Raramente verás algum que mantém a postura perante muitos de nós. Claro que,
quando os Cristãos estão em grupo contra uma única pessoa, muitas vezes a
situação é diferente.
Já fui ameaçada de violência por três Cristãos que me abordaram à saída de uma
biblioteca pública. Eu disse-lhes o que pensava a respeito do seu Nazareno. Claro
que se seguiu uma discussão acesa, e todos eles continuavam repetidamente a
papaguear as mesmas frases loucas sem qualquer lógica ou argumento racional. A
única coisa que tinham para oferecer era potencialmente violência física e nada mais.
Um destes palhaços era pastor. Descobri isto depois, quando o reconheci num
anúncio televisivo a fazer propaganda à sua igreja. Recusei-me a desistir e quando
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viram que o confronto não levava a lado nenhum, foram-se embora. Eu já discuti com
Cristãos que cheguem, deixando-os sem palavras, todas as vezes. Eles começam
argumentos que não conseguem terminar, dado que não têm respostas.
A maioria destes Cristãos não vão chegar a lado nenhum. Satanás confere-nos força
que eles não têm. Eu olho para eles e vejo o quão fracos a maioria deles são, como
são carentes e dependentes da aprovação dos outros. Este tipo de coisas, foi o que
os levou ao Cristianismo inicialmente. Satanás, pela sua natureza caminha sozinho.
Não há cá mesquinhices nem andamos a lamber o cu a ninguém, nem vivemos em
conformidade com as "expectativas" e padrões dos outros. Somos um grupo de elite.
Não nos ajoelhamos perante ninguém. Temos o poder para os despedaçar e eles
também sabem disso.
Cristãos dizem que vão rezar por mim, eu digo-lhes que vou devolver o favor ao rezar
por eles também e eles ficam preocupados. Eu vi em primeira mão o que aconteceu
aos idiotas que foram suficientemente estúpidos para "rezarem" por mim. Satanás e
os Demónios castigam quem nos assedia, nem sempre imediatamente, mas dá-lhes
apenas algum tempo.
Por aqueles de quem gostamos e por quem realmente nos preocupamos,
lembrarmos-nos deles durante os nossos rituais pode fazer maravilhas.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Reverência e Respeito
Eu aprendi muito diretamente de Satanás e dos nossos Deuses Originais. Tudo o que
publiquei neste website acerca de contactar e estabelecer um relacionamento com
Demónios veio directamente dos próprios Demónios. Eu não obtive esta informação
ao ler um livro. Tudo o que eu li em livros a respeito de Demónios foi informação
errada. A maior parte desta informação em livros populares acerca dos Demónios foi
retirada de antigos grimórios escritos por Judeus rabinos e alguns Cristãos.
Azazel veio falar comigo e disse-me que os Demónios estão realmente chateados
acerca do desrespeito que o Pai Satanás tem recebido, mesmo do seu próprio povo.
Eles não estão impressionados com "Satanistas" de LaVey [a maioria são ateus] nem
com aqueles que tentam usar o Pai Satanás como se fosse algum tipo de escravo.
Infelizmente, muitas pessoas vêm até Satanás após passarem pelas influências
negativas e espiritualmente destrutivas das chamadas "religiões".
Não temos que realizar um ritual completo quando queremos contactar o Pai Satanás.
Eu rezo-lhe todos os dias e agradeço-lhe por tudo o que fez por mim. Ele ouve-me
sempre e responde. Nunca é demais sublinhar a importância de estabelecer uma
relação muito próxima com Satanás, pois é aqui que irás aprender e crescer. Quanto
mais me aproximo do Pai Satanás, mais me sinto inspirada e admirada por ele. Existe
tanta riqueza espiritual e satisfação quando fazemos de Satanás o centro das nossas
vidas.
Para aqueles que são novatos é importante pôr de lado todo o teu passado e passar
a conhecer o Pai Satanás sem qualquer tipo de presunções.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Sermão sobre a Cura
Satânica
Um autor escreveu sobre as suas interacções com anjos. Pediu-lhes ajuda para que
se pudesse curar a ele próprio. Os anjos não lhe deram qualquer conhecimento ou
informação a não ser contar-lhe que o seu problema era "emocional".
A verdade é que a maioria das enfermidades físicas não são emocionais, mas
nutricionais. O próprio Satanás disse-me o que tomar para uns problemas que eu
tinha. Os problemas estão agora totalmente sob controlo. Satanás e os seus
Demónios são muito abertos e úteis quando se trata de nos dar informação e
conhecimento. Tenho outro problema que ele quer que eu cure sozinha; ele disse-me
como e o meu Demónio deu-me alguns bons conselhos.
A maioria das pessoas que vão ter com os anjos só sai de lá com auto-depreciação e
culpa. O anjo costuma dizer ao indivíduo miserável que ele é de alguma forma
responsável pela sua situação e que precisa de ser mais "amoroso" ou que "não deve
ter qualquer ódio ou raiva". A negação dos próprios sentimentos não é definitivamente
boa para a saúde emocional, física, ou mental. Ao reprimir as chamadas emoções
mais básicas, na realidade, favorecemos o aparecimento de doenças. Outra dádiva
de anjos é a recusa em partilhar qualquer informação que valha a pena.
Graças ao Pai Satanás, dois grandes problemas que eu tinha já desapareceram. O
que ele me disse, nem eu própria lá chegava. AVÉ SATANÁS!!
Também quero acrescentar aqui sobre como ouvimos relatos de seres extraterrestres
em documentários, filmes e livros citando avisos sobre o que a humanidade fez à
terra e como toda a gente está podre. Mais uma vez, estes seres são do inimigo. Esta
terra foi atacada mais do que provavelmente pelos mesmos seres, que trabalharam
através dos seus próprios escolhidos para destruir a civilização e a humanidade
juntamente com ela. A humanidade encontra-se nesta situação horrível devido às
influências do Cristianismo, do Islão e da sua raiz do Judaísmo. Tudo o que estes
programas têm feito é criar caos dentro da mente maciça que tem sangrado até à
destruição extrema. Estes programas concentram-se intensamente na morte e vivem
para a sua morte. O inimigo cria o problema e depois culpa aqueles que nada tiveram
a ver com isto. Depois, o inimigo promove a sua solução. Note-se que tudo o que
estes seres nefastos alguma vez fazem é criticar severamente e culpar. Eles NUNCA
dão qualquer conhecimento razoável ou oferecem quaisquer soluções.
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Sobre Buracos na Aura
Ao praticar meditação de poder todos os dias, fortalecerás a tua aura e isto, por sua
vez, dar-te-á o poder necessário para manifestar os teus pensamentos direccionados
e desejos na realidade. Uma aura poderosa também resultará numa forte imunidade e
na cura de vários problemas físicos.
O verdadeiro Satanismo consiste em transformar, crescer e evoluir. No início, Satanás
e os seus Demónios dão-nos ajuda quando precisamos dela. O objectivo do
Satanismo é que nos fortaleçamos a nós próprios. Isto é análogo a uma criança
crescer e tornar-se independente dos seus pais e ter a força, conhecimento e
confiança para agir por conta própria como um adulto saudável e bem equilibrado.
Idealmente, uma pessoa deve tornar-se forte, confiante, independente, e assumir o
controlo da sua própria vida, destino, e objectivos de vida.
O inimigo quer nos manter ignorantes e presos. Um bom exemplo é um autor que é
exaltado e elogiado pelo trabalho de anjos que entrariam nele e o ajudariam a curar
os seus clientes que sofriam de doenças e ferimentos. Gabou-se de como tanto ele
como o cliente sentiriam as mãos do anjo e "a sua maravilhosa capacidade de cura" a
trabalhar em áreas problemáticas.
Em primeiro lugar, o que é que isto *realmente* está a fazer? Está a fazer com que
AMBOS sejam uns aleijados dependentes. Nenhum conhecimento é dado. Nenhum
nível superior de poder pessoal é alcançado para fazer isto sozinho, por si próprio. Na
realidade, está a condená-los, tanto ao praticante como ao paciente a uma existência
de dependência de entidades externas; estar à mercê de caprichos de algo exterior a
ambos que está a dar todas as ordens e a tomar as suas energias sob a forma de
louvores por algo que cada um poderia fazer sozinho, se lhe for dado o conhecimento
e instruções para aplicação do mesmo.
Muitos problemas devem-se a buracos e fugas no campo energético da aura. Estes
podem ser provocados por traumas de infância, físicos ou emocionais, onde se foi
vítima de alguma forma, ou mesmo como adulto; de cirurgias ou acidentes. Os
buracos na aura podem abrir a porta a entidades indesejadas, doenças e problemas
de saúde.
Os hieróglifos e esculturas em muitos dos templos egípcios e pirâmides estão lá para
nos dizer algo. A pose clássica com os braços cruzados sobre o peito tem uma razão
de ser- para proteger o chakra cardíaco. Isto alerta para a simpatia com as coisas
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erradas, ou para ajudar aqueles que não merecem qualquer ajuda. Ter simpatia por
um inimigo ou inimigos e os seus programas em caso de guerra espiritual só resultará
na queda do próprio, isto estendeu-se a povos e nações inteiras ao longo dos
milénios.
Os seres humanos prosperam no amor e na aceitação. Uma criança privada de amor,
muitas vezes não prosperará e se o fizer, a maioria será prejudicada para toda a vida,
mentalmente, emocionalmente, e mesmo fisicamente.
O amor é uma parte essencial da nossa constituição. As entidades que desejam
destruir-nos, sabem disso. O foco ilusório do movimento Nova Era no "amor
incondicional" [não existe tal coisa na realidade, independentemente de como
racionalizam e se mentem a si próprios], é MUITO perigoso e abre aqueles que
seguem este conselho, tornando-os em fáceis vítimas para todo o tipo de entidades.
Este é o esquema do parasita Nazareno que é quase sempre retratado de braços
abertos, expondo o chakra do coração, incentivando a vitimização.
O vampirismo psíquico, na maioria dos casos, alimenta-se de emoções. Por vezes há
certos membros da família que são abusivos e outros que sabemos serem maus para
nós, no entanto permitimos que abusem de nós ou nos manipulem devido a uma
vulnerabilidade emocional incontrolável que temos para com eles.
A pessoa abre-se e fica vulnerável, permitindo-lhes a entrada. Eles agarram-se,
conectam-se e controlam. Nós abrimos as nossas emoções e deixamo-las disponíveis
para eles, de alguma forma. O Nazareno e outras entidades indesejadas ganham a
entrada da mesma forma. Uma pequena criança é levada à igreja e à catequese e é
continuamente coagida a "Amar Jesus". É nos dito que "Deus é Amor". As mesmas
mentiras se aplicam ao Nazareno.
Isto abre uma das áreas mais vulneráveis do ser humano, para que possa ser
controlado por entidades indesejadas e malignas. A energia do amor é explorada e
usada por estas entidades assim como um parasita se alimenta do seu hóspedeiro e
o seca até à morte. Como todos vós podem ver, estas entidades ganham controlo e
trabalham através das pessoas ligadas aos movimentos da Nova Era.
Além disso, o amor pode jogar com o julgamento e o raciocínio de cada um.
Alienígenas inimigos e os seus seres humanos escolhidos sabem disso e fazem uso
desse conhecimento.
Uma aura fraca com buracos deixa a pessoa vulnerável a todo o tipo de coisas.
Lembra-te, entidades negativas alimentam-se do MEDO e de outras emoções
humanas. Isto é mais uma razão pela qual as doutrinas Cristãs, maximizam a emoção
do medo ao doutrinar os seus seguidores com ameaças de eterno "fogo infernal" e
"condenação". Isto faz com que seja muito mais fácil estes parasitas se agarrarem às
auras destas pessoas sem que elas tenham conhecimento disto, usando a sua
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energia. Tudo isto se torna um ciclo vicioso. Para selar os buracos na aura, é
necessário possuir um forte campo energético. Normalmente, após nos tornarmos
competentes na meditação de poder, podemos sentir onde estão localizados os
buracos. Ao direccionar energia para lá repetidamente, e expandir a aura para dentro
e à volta das áreas com buracos, com o tempo eles irão fechar.
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Amor Satânico
Com toda a euforia do movimento Nova Era, todo este ênfase no amor, amor, amor.
Amor é uma emoção. Sim, é essencial para a felicidade humana e para o próprio bem
estar, mas todo este ênfase no "amor" rebaixou-o e fez dele algo que não é. TODAS
as emoções são igualmente válidas e essenciais.
A verdade é - amor é algo que todos têm de conquistar. É claro, existe amor não
merecido, tal como em situações onde uma pessoa fica apaixonada ou até mesmo
obcecada por outra pessoa e este amor não é correspondido. Isto são emoções fora
de controlo e pode ser muito feio e doloroso.
Satanismo consiste em ser-se livre e viver com a natureza. E não amar só por amar,
ou amor que é desperdiçado em ingratos que abusam desta emoção. Cristãos idiotas
são ensinados a amar os seus inimigos. Este ensinamento é suicida. Quanto tempo é
que durariam os nossos corpos se o nosso sistema imunitário desse a outra face,
digamos assim, a vírus invasores? Estes ensinamentos doentios acerca do amor
podem fazer com que uma pessoa acabe no psiquiatra. É aqui que muitas destas
pessoas acabam por ir a dada altura nas suas vidas.
Abuso do amor, tal como os outros ensinamentos do Nazareno, leva a confusão e
caos. Amor verdadeiro é algo que é merecido com base em mútua empatia, gentileza,
confiança e boa vontade entre duas pessoas. Amor é uma via de dois sentidos. Amar
inimigos, doenças e tudo o que não for justo, só por amar, não é natural e muito
pouco saudável.
O Pai Satanás ama aqueles de nós que vão até ele com sinceridade. Ele não
desperdiça o seu amor em Cristãos e outros idiotas iludidos que o rejeitam. Satanás
toma conta dos seus. Isto é o verdadeiro significado do amor. Amor é uma estrada de
dois sentidos.
Quanto ao amor próprio, é definitivamente algo como a auto-estima, que é
conquistado. Quando estás a superar e a ultrapassar, e sabes que és o melhor que
podes ser, estarás orgulhoso de ti próprio. Verdadeiro orgulho e amor próprio andam
de mãos dadas. Não estou a falar de arrogância sem sentido, mas sim de
reconhecimento por ti próprio e pelos esforços para um trabalho bem feito, e uma
sensação de concretização. Pessoas que trabalham para se melhorarem a elas
próprias de uma forma ou de outra irão colher as suas recompensas. As recompensas
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são orgulho pessoal e amor próprio saudável.
Aqueles que não se importam consigo próprios não tem com que se orgulhar, e
muitas vezes, estas pessoas têm baixa auto-estima.
Todos estes ensinamentos da Nova Era, com o seu foco no amor, são prejudiciais à
saúde mental, à saúde emocional, ou pior. Devemos nos concentrar na realidade.
"Amar" tudo e todos só prepara o terreno para se ser uma vítima, para ter baixa autoestima e coloca-nos no caminho da decepção.
__________________________
Nota Importante 22/Fevereiro/2015:
A situação é muito pior do que o que eu escrevi acima há uns 10 anos atrás. O chakra
do coração é um chakra neutro. Não é o "assento das emoções" como muitos livros
convencionais e a comunicação social promovem. O assento das emoções é no
chakra da garganta e o chakra do coração é um chakra conector com forma de yoni.
Para mais informações consultar a página:
Alinhamento de Chakras
Uma vez que o chakra do coração é o principal chakra conector da alma, podem-se
aproveitar disto. O inimigo sempre soube disto e utilizou-o de forma perversa. A
maioria de vós já viu pinturas e outras imagens daquele Nazareno e de outros males
Cristãos com os braços abertos, expondo o coração. Esta é uma forma importante de
o inimigo se ligar à alma da pessoa; através do chakra do coração.
Para além de tudo isto, o ênfase da Nova Era no amor promove simpatias
descabidas, que podem ser letais. Muitos ensinamentos da Nova Era estão infestados
de anjos Cristãos e um ênfase no hexagrama, vulgarmente conhecido como a
"Estrela de David", que foi roubada da Estrela de Vishnu. O hexagrama tem sido
utilizado para simbolizar o chakra do coração, uma vez que funde os símbolos
elementais para o fogo e a água. Se olharmos atentamente durante a meditação
profunda, descobriremos que este chakra tem a forma de um yoni. O yoni foi roubado
e corrompido pelos cristãos, ao virá-lo de lado com aquele irritante símbolo de peixe.
Ver "Something Fishy" [Artigo em inglês] para mais informações sobre esse estúpido
símbolo de peixe Cristão e como foi roubado e corrompido.
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Satanismo Espiritual
A literatura popular de ficção, filmes e meios de comunicação social têm tanta
compreensão de Satanás e Satanismo, como os Cristãos. Um dos conceitos errados
mais difundidos é que ao assumir um compromisso com Satanás, pode-se esperar
todo o tipo de benefícios gratuitos, como uma viagem pela Disneylândia, por assim
dizer, juntamente com fortunas e riquezas extremas.
As pessoas que acreditam nisto terão um despertar desagradável. O Satanismo é a
elite das religiões. Tal como as Forças Especiais no exército, nós somos aqueles que
têm capacidades especiais; aqueles que são temidos e respeitados por muitos. O
objectivo do Satanismo é o de nos tornarmos um Deus. Ao contrário de todas as
outras chamadas "religiões" que reprimem o espírito humano, o Satanismo liberta e
fortalece a alma.
Depois de realizarmos o ritual de dedicação, Satanás começa a investir em nós.
Descobrimos talentos e capacidades criativas que nem sequer sabíamos que
tínhamos. Tornamo-nos muito mais fortes e mais confiantes através do esforço para
os utilizar e para nos melhorarmos a nós próprios.
Ao contrário do que Anton LaVey escreveu na Bíblia Satânica, Satanás não aprova a
preguiça, o comodismo, a apatia [não se preocupar com nada], o abuso de drogas, e
ser desmotivado. O próprio LaVey, trabalhou arduamente. Isto não quer dizer que não
sejamos livres de fazer o que nos apetece no nosso tempo livre, mas Satanás espera
que façamos algo de nós próprios.
Satanás é um bom Pai para os seus filhos. Ele vem até nós quando estamos a fazer
algo destrutivo ou prejudicial para nós próprios. Ele motiva e guia-nos para sermos o
melhor que podemos ser.
A força interior e a confiança provêm do conhecimento de que somos capazes de nos
defendermos a nós próprios e não temos de depender dos outros. Ser um
especialista em todos os aspectos da magia requer tempo, esforço, e dedicação.
Controlar as nossas próprias mentes, em vez de as nossas mentes nos controlarem a
nós, não é fácil. As nossas mentes foram concebidas para nos comprometer. Isto é
óbvio. As nossas mentes estão estruturadas para nos manter na ignorância e como
escravos, impedindo-nos de nos tornarmos como os Deuses. Somos amnésicos no
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que diz respeito a vidas passadas. A educação e os talentos que em tempos tivemos
em vidas anteriores estão perdidos e temos de reaprender tudo de novo, vezes sem
conta. Uma mente descontrolada pode levar-nos a preocupações desnecessárias,
stress, pensamentos perturbadores e, nos piores casos, insanidade. As pessoas
fracas sofrem mais com isto a longo prazo. Medos, inseguranças, e emoções
descontroladas ficam livres para nos atormentar de dia e noite.
Aqueles que se recusam a melhorar a si próprios estão à mercê do destino. O destino
pode ser cruel e impiedoso. "Hoje NÃO é o primeiro dia do resto da sua vida". Cada
acção que tomaste até este momento estabeleceu um alicerce e um padrão na tua
vida. Isto não quer dizer que isto seja permanente, pois todos podem mudar, mas a
mudança não virá sem muito esforço.
Ao contrário daqueles que estão de fora, temos o Pai Satanás para nos dirigir e
orientar. O Pai Satanás sabe tudo sobre nós, por dentro e por fora e para onde nos
dirigimos. Ele é omnisciente, e pode nos salvar de cometer alguns erros muito graves,
mas aqueles que não se importam e não se esforçam por melhorar, podem-se
encontrar sem ele.
O Pai Satanás está sempre presente para ajudar e guiar aqueles de nós que fazem
um esforço para se melhorarem a si próprios.
Satanistas são incentivados a viver a vida ao máximo, a crescer, a evoluir, e a
fortalecer. Esta é a verdadeira espiritualidade, ao contrário das outras religiões que
destroem a alma ao defenderem que os seus seguidores nada façam e se abstenham
de viver. Como resultado, eles não são nada e acabam por mergulhar na decadência
espiritual.
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Segredos
Satanismo é o caminho do conhecimento. Quanto mais próximos de Satanás, mais
ele nos revela e mais aprendemos. Juntamente com o conhecimento vem o
entendimento, e consolidamos o conhecimento que temos. No Al Jilwah, o Pai
Satanás diz-nos para mantermos os seus segredos; ele revela-nos coisas ocultas
quando estamos prontos.
O Pai Satanás, tem me testado; testes de fé. Eu não o sabia na altura, mas eu passei
os testes e a minha fé é mais forte do que alguma vez foi. Para mim, estes testes
envolvem jogar com os medos. Na altura, eu estava com receio, mas continuei, no
entanto. Eu escolhi ter fé em Satanás, não importa o que acontecesse. Isto foi há
muito tempo.
Nota de 23/Fevereiro/2015:
Haviam muitas coisas que eu não sabia ou compreendia quando era nova e mesmo
depois de estar alguns anos com Satanás. Agora, eu compreendo muito mais e sei
*porque* certas coisas aconteceram na minha vida da forma que aconteceram. Eu
tenho também um conhecimento muito mais profundo de espiritualidade e eu sei o
que o Verdadeiro Satanismo realmente é.
Satanás também diz que, "Quando a tentação vier, eu dou a minha aliança àquele
que em mim confia". Confiança é tão importante como manter a fé e permanecer forte
perante adversidades. As recompensas são grandiosas e inestimáveis.
Todos nós temos o livre arbítrio. Quando mostramos ao Pai Satanás a nossa
dedicação, ele recompensa-nos amplamente com profundo entendimento e
habilidades espirituais. É como subir de nível, onde o fraco é deixado para trás e o
forte permanece e continua. É aqui que aprendemos diretamente com Satanás e os
seus Demónios. As respostas a alguns desses testes são agora fornecidas.
Quando alcançamos este nível, apenas podemos continuar. Com o conhecimento e
iluminação que temos, nunca voltaremos atrás, continuamos a crescer tanto em
sabedoria como em habilidade. Conhecimento faz que a regressão seja impossível. É
aqui que todas as peças se encaixam, formando uma imagem nítida, e tudo começa a
fazer sentido.
Cada nível do Satanismo é mais uma revelação da verdade e um teste onde os fortes
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e os destemidos sobrevivem, e os fracos ficam para trás. Com conhecimento, quando
passamos pela porta, ela é permanentemente fechada nas nossas costas, e a única
direção possível é em frente.
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Sermão sobre Halloween
Halloween *é* o feriado de Satanás. As pessoas vestem trajes, usam a sua
criatividade pessoal, vão a festas, fazem guloseimas e doces, assistem a filmes de
terror e divertem-se imenso. O Dia das Bruxas é o único grande feriado que não foi
sequestrado e infestado com o Nazareno.
Em contraste com o Natal, que foi sequestrado e corrompido a partir da Temporada
de Yule Pagã, a influência negativa do Nazareno mancha este feriado com a morte. O
número de suicídios ultrapassa os do resto do ano. O Natal seria completamente
miserável se não fosse o Pai Natal, as árvores de Yule, a oferta de presentes e a festa
de Ano Novo. O Nazareno lança um manto podre de feitiçaria sobre todo o feriado.
Quantos desses cristãos prefeririam ficar em casa do que ter de ir às suas igrejas,
como os escravos espirituais que são? Na verdade, tudo o que está relacionado com
o Nazareno é muito negativo e drenante.
O Halloween é divertido porque dispensa qualquer lugar para o Nazareno.
Tudo o que está ligado ao Pai Satanás é divertido e positivo.
AVE SATANÁS!!
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Arrependido de quê?
Um padre Católico levou um rapaz de 12 anos a comer um gelado, mesmo após o
seu pai ter cometido suicídio. O padre usou a oportunidade para o violar. Tudo o que
ouvimos de Cristãos são desculpas, e mais desculpas... Até na sua Bíblia podemos
ler: "Por seus frutos os conhecereis". Não há nada de bom que tenha vindo do
Cristianismo ou da Igreja Cristã. Coisas que pareçam ser boas, estão sempre
contaminadas de alguma forma. Tudo o que tem a ver com o Cristianismo é negativo
e os Cristãos não o conseguem esconder. Quanto à chamada "caridade" Cristã - os
departamentos da Cruz Vermelha, das Nações Unidas e da Assistência Social, só
para referir alguns, fizeram muito, muito mais, sem o proselitismo obsessivo e a
exigência da própria alma em troca de necessidades básicas de sobrevivência.
Ouvimos histórias de horror acerca de como as pessoas voltam para o Nazareno. Há
quase sempre medo, proximidade da morte, desespero ou algum outro factor
negativo envolvido que as persuade a fazer isso.
Os profetas e anjos cristãos trazem sempre maus presságios e mensagens de
infortúnio. Os anjos são notórios por se aproveitarem de crianças, depois as crianças
acabam mortas. O incidente de Fátima é igualmente mau, com a puta da virgem
alienígena a prever a destruição da humanidade e a morte prematura de uma das três
crianças. *
Satanás entrou na minha vida quando as coisas estavam a correr bem [e ainda estão]
e eu estava feliz. Ele sempre foi e continua a ser uma presença muito edificante e
positiva na minha vida. Até hoje, não tenho sequer uma coisa negativa a dizer sobre
ele. Todos os seus trabalhos são positivos, úteis e amorosos.** O mesmo posso dizer
dos Demónios com quem tenho estabelecido relações.
Há algum tempo atrás, ia a descer a rua a pensar na inútil religião Cristã. Quem
conhece o Pai Satanás sabe que ele tem sentido de humor. O Pai Satanás disse-me
sarcasticamente na minha cabeça: "Toda a gente tem que estar sempre arrependida".
Isto fez-me rir. A vítima profissional, o Nazareno, espera sempre que todos se
arrependam. Na verdade, é o Nazareno quem se deve arrepender.
Há coisas que fiz na minha vida que lamento, mas lamento àqueles contra os quais
cometi actos errados, *não* ao estúpido do Nazareno e à nefasta companhia
alienígena! O que eu tinha feito nessa altura foi feito devido a uma falta de
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conhecimento. Eu não faria nada disto agora porque TENHO MAIS
CONHECIMENTO. A razão pela qual as pessoas têm falta de conhecimento é devido
à forma como o Cristianismo removeu todo o conhecimento espiritual e o substituiu
por mentiras e nos afastou dos nossos próprios sentidos espirituais.
Quem é o responsável pela ignorância da humanidade? Quem é responsável por
privar a humanidade de conhecimento quando Satanás queria que tivéssemos
conhecimento? No final, quem é realmente responsável por todo o sofrimento, crimes
e miséria? Não é a humanidade. Quando nos arrependemos do passado e de como
deveríamos ter feito algumas coisas de forma diferente, a principal razão é porque
não tínhamos o conhecimento na altura. Se tivéssemos, nada disto teria acontecido e
as coisas teriam corrido bem para todos os envolvidos.
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
______________________________________________
*Os extraterrestres que estão por detrás do programa do Cristianismo fazem parte de
um movimento chamado "A Federação Intergaláctica". A agenda da FIG é de "nãointerferência". Eles tencionam ficar de braços cruzados enquanto a humanidade se
explode a si própria e se desfaz em pedacinhos com armas nucleares.
A visita da virgem puta é típica da FIG. Há um tema de profecia negativa enquanto os
alienígenas sádicos ficam a assistir, não levantando um dedo para ajudar. Na maioria
dos casos, as crianças estão envolvidas e são perseguidas. Os Greys alienígenas e
os Nórdicos inimigos [anjos], que têm um ódio insaciável pela humanidade, trabalham
com a FIG.
Satanás e os Deuses Originais são do Império de Orion. A FIG está em guerra com O
Império de Orion. A FIG trabalha através de muitas pessoas da "Nova Era" e outros
místicos para Cristianizar tudo. Os alienígenas da FIG não se preocupam em ajudar
os seus lacaios humanos quando estão a ter problemas e, além disso, são sádicos e
contam-lhes os seus infortúnios antes de ocorrerem. Os humanos dotados estão
proibidos de usar livremente os seus poderes, mesmo que isso signifique salvar as
suas próprias vidas ou a vida de um ente querido. Após a sua morte, são absorvidos
pela "luz". A luz é também chamada "O deus único" e é uma massa de almas
humanas colhidas utilizadas pelos Greys alienígenas. Houve relatos de que o
Vaticano fez um acordo com os Greys - riqueza e poder em troca de almas. Isto
explica porque é que a Igreja Católica trabalha incansavelmente para suprimir o
avanço espiritual humano e não passa de um materialismo morto desprovido de
qualquer espiritualidade.
Satanás e os seus Demónios não dão profecias negativas. Se alguma vez tiveres
alguma entidade a dizer-te que algo de mau vai acontecer, podes ter a certeza de que
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não se trata de Satanás ou de qualquer um dos Demónios.
Satanás não fica de braços cruzados a ver-nos sofrer desnecessariamente. Ele
salvou a minha vida literalmente mais do que uma vez. Ele próprio interveio por mim.
Sempre que sofria ataques severos por parte de anjos, Azazel apareceu
imediatamente e expulsou-os. Todos nós sofremos contratempos, pois assim é a vida,
mas quando as coisas se tornam sérias, ele está mesmo lá para os seus discípulos.
Tive um ano devastador do ponto de vista astrológico em Julho de 2004- Junho de
2005. Na noite de 30 de Abril de 2004, Satanás falou-me longamente durante o meu
ritual. Manifestei as minhas preocupações sobre o próximo ano. Há mais de dez anos
que via este ano chegar. Era o ano em que eu iria morrer, pois posso prever a morte
astrologicamente. Ele informou-me que iria lidar com as energias do ano seguinte e
que não me preocupasse. Disse-me que eu iria sofrer alguns contratempos e para
"não perder o ânimo". Os contratempos foram bastante pequenos dada a magnitude
dos meus aspectos planetários e, em muitos termos, o ano acabou por ser um ano de
alegria para mim. Isto foi um milagre. Não há palavras que consigam descrever a
minha gratidão.
** Escrevi o sermão acima há vários anos. Até hoje, Satanás tem sido sempre muito
positivo em todos os sentidos para mim. Ele é o ser mais amável que alguma vez
conheci.
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Abuso Espiritual
Eu escrevi este sermão há muito tempo, quando era novata. Muita coisa aconteceu
desde então. Este sermão tem a ver com abuso espiritual. Os Demónios já não estão
presos. Cinco Sacerdotes dedicados a Satanás realizaram trabalho energético em
cada um dos Demónios, ligando as nossas almas às deles durante um período de
quatro meses. Descobrimos que os Demónios Goéticos não são monstros, mas sim
Deuses Pagãos populares e importantes, muitos dos quais são do Antigo Egípto.
Qualquer um que seja idiota o suficiente para convocar um Demónio através dos
métodos abusivos ensinados nos Grimórios populares escritos por Judeus, tal como a
"Chave de Salomão", irá acordar para a vida de forma desagradável.
Existe muita lixeira literária a encher as prateleiras das lojas de livros, no que diz
respeito ao oculto e prática de magia. Muitas das chamadas ordens e sociedades
esotéricas não são nada mais do que Cristãos, uma vez que honram e trabalham
directamente com os anjos de Jeová, usam símbolos Cristãos e Hebraicos e praticam
o abuso espiritual.
Eu li um destes livros sobre a convocação Goética.* Enquanto fazia os preparativos
para "chamar um Demónio", o autor, que não é nada mais do que um feiticeiro
abusivo, descreve com grave seriedade todos os rituais sem sentido, rezas a "YHVH",
juntamente com dietas especiais, celibato, banhos ritualísticos e "fumigação". Além
disso, este indivíduo idiota está aterrorizado pelo Demónio que tanto tenciona abusar,
por isso, é claro, tem de pedir ajuda aos anjos.
Após as repetidas e exaustivas tentativas do indivíduo abusador, o Demónio
finalmente aparece, alguns meses depois, gritando e assustando completamente o
indivíduo abusador e o seu parceiro. "Seus Idiotas!" gritou o Demónio. Este autor é
tão estúpido e tão espiritualmente ignorante; ele nem consegue perceber que o
Demónio está a gozar com ele. O autor espiritualmente abusivo treme e remete-se ao
seu círculo mágico, juntamente com o seu parceiro.
O livro continua, e após várias tentativas usando a coacção, ameaças, etc., o autor é
capaz de assegurar mais algumas visitas e torna-se suficientemente ousado para
exigir assistência financeira. O Demónio responde que é "incapaz de passar", pois
não tem "nenhum poder sobre a economia nos dias de hoje". Tudo o que o autor
conseguiu retirar da experiência foram mentiras, conversa fiada e muito desperdício
de energia. O autor disse que a experiência "tirou-lhe tudo", envelhecendo-o
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fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Ele teve o que merecia! Estes idiotas
nunca param para pensar que na morte, não existe nenhum circulo mágico protector,
e assim que a alma de alguém sai do corpo permanentemente, os Demónios que se
tinham tornado seus inimigos, estarão à sua espera. A energia do espírito humano é
incomparável ao poder de um Demónio. Eu sei porque eu já invoquei tanto os
Demónios como almas de falecidos humanos.
Quando vamos até Satanás com um coração puro [honestidade total], nós somos
recompensados com conhecimento e sabedoria espiritual que poucos alguma vez são
capazes de receber. Os Demónios aparecem-me no meu altar, falam comigo em
várias ocasiões, e dão-me conselhos e apoio com muita frequência. Eles
simplesmente aparecem. Eu nem tenho de pedir, já nem falando de dinheiro. Eu não
sei quantas vezes é que eu encontrei, ou andei mesmo em cima de dinheiro. Nunca
fiquei sem dinheiro. É também reconfortante para mim, saber que tenho amigos
espirituais verdadeiros que olham por mim. Eu encontrá-los hei quando a morte vier.
Eu trato sempre os Demónios com extremo respeito e tento sempre dar algo de volta
por gratidão.
Eu percebi através da minha relação com o Pai Satanás, que uma das coisas mais
importantes para ele é a honra. Satanás odeia impostores, hipócritas, mentirosos,
fracos, cobardes e pessoas cuja palavra não é boa. Satanás é forte no empenho e,
acima de tudo, na honestidade. Se fizeres uma promessa a Satanás ele irá fazer com
que a cumpras, cumprindo também a sua parte do acordo.
Eu fiquei surpreendida por ter Demónios amigos que nunca sequer tinha conhecido
ou convocado, oferecendo a sua assistência quando eu estava com problemas.
Andras, que tem uma reputação de matar aqueles que o tentam convocar, apareceu
diante de mim e ofereceu-se para me ajudar.
A razão pela qual ele tem estado tão chateado é devido ao extremo desrespeito e
abuso espiritual que ele e outros Demónios têm recebido durante séculos por idiotas,
tais como o autor do livro mencionado acima.
Para além dos Demónios que sofreram abusos horríveis [pior que o acima referido],
às mãos de escória Judaica durante séculos, estes abusadores estendem os seus
abusos a outros seres como elementais, pixies e outros seres astrais. Feiticeiros
abusivos são odiados por seres astrais em todo o lado, e irão pagar na morte e em
vidas futuras.
Satanismo é o único caminho para a verdadeira espiritualidade. Para concluir,
gostaria de acrescentar que existe pouca ou nenhuma necessidade para adereços,
PARA ALÉM, claro, daqueles que são apresentados por respeito, tais como o incenso
para adoçar o ar, velas, um altar e outros símbolos de respeito, se a pessoa desejar
realizar rituais cerimoniais. Eu tomo sempre banho antes dos rituais, por respeito ao
Pai Satanás e visto roupas lavadas.
143

Demónios não precisam de uma "licença para sair". Isto é tão insultuoso como o
círculo mágico. Lembra-te, somos Satanistas e os Demónios são nossos amigos.
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
*Goetic Evocation: The Magician's Workbook Volume 2 by Steve Savedow, second
printing, 1999
O autor escreveu sobre a sua experiência na convocação de Bim/Bune. Muitos
Satanistas conheceram Bune. Ela é amigável e útil quando lhe é mostrado o devido
respeito e convocada através de Satanás.
A parte triste é que estes Demónios são seres amigáveis e têm sido violentamente
abusados durante séculos sob a direcção daqueles anjos alienígenas e das entidades
alienígenas relacionadas que operam como sendo o fictício Jeová, e que trabalham
através de feiticeiros abusivos que usam magia parasitária, principalmente Judeus.
Libellus Magicus
Este é o Livro Negro utilizado pela Ordem Católica dos Jesuítas [Companhia de
Jesus]. A página web ligada contém mais links para grimórios escritos por Judeus na
parte inferior.
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Não existem mediadores no
Satanismo
Eu estou a escrever este sermão para responder a uma publicação feita no grupo
online Adolescentes por Satanás, relativamente a alguém que estava a usar o
Satanismo e uma relação fingida com Satanás, para manipular outras pessoas. As
vítimas eram novas e não tinham conhecimento.
O MINISTÉRIO SATÂNICO ESTÁ AQUI APENAS PARA ORIENTAÇÃO E APOIO NINGUÉM SE METE ENTRE ALGUÉM E A SUA RELAÇÃO PESSOAL COM
SATANÁS DE FORMA ALGUMA. NÃO HÁ MEDIADORES NO SATANISMO!
Basta apenas alguém com um pouco de inteligência e capacidade de manipulação
superior à da pessoa comum. Capacidade de manipulação pode ser obtida ao cumprir
pena na prisão. O ex-presidiário assim que sai, vai à procura de pessoas novas e
vulneráveis que possam servir de presa. Ele/ela, muito provavelmente usa drogas,
embora menos que os seus seguidores por quem mantém um controlo relativamente
ao que estes indivíduos defendem, se ainda não foram para a prisão, será lá que
muito provavelmente irão acabar. Drogas fazem parte do controlo. Charles Manson
aprendeu isto na prisão e aplicou aos seus seguidores. Ele consumiu pequenas
quantidades de drogas enquanto os seus seguidores ficam completamente pedrados
e fora de si. Esta foi uma forma usada para os manipular. Muitos deles estão agora na
prisão para o resto das suas vidas.
Uma outra carta enviada para o grupo dos Adolescentes hoje. A miúda é virgem. Ela
sente-se confortável com isto. O seu amigo estava a pensar se ela "teria que perder a
sua virgindade para se tornar Satanista" ou não.
O importante aqui é - lembra-te que o Satanismo é seres tu próprio e seres livre. Não
é esperado que ninguém faça nada com o qual não esteja confortável, ou algo que
não faça parte da sua natureza.
Eu permito que todos sigam os ditames da sua própria natureza
- Satanás [Al Jilwah]
Há livros escritos sobre a prática da magia, creio que alguns por Aleister Crowley.
Estes ensinamentos instruem os leitores de que devem fazer certas coisas para
145

quebrar barreiras. Isto é uma grande treta e eu equiparo isto a ir para frente de um
grande camião para ver como é que é ser atropelado [se alguém sobreviver]. Eu sou
especialista. Nunca tive de recorrer a nenhuma destas desinformações e nojeiras.
Nem ninguém o deveria sequer fazer.
Existem muitas formas diferentes de a pessoa se fortalecer a si própria e ultrapassar
limites, tanto físicos como psíquicos, sem ter que recorrer a acções prejudiciais. Por
exemplo, treino avançado de artes marciais confere uma enorme quantidade de
poder. Isto, quando direccionado e aplicado adequadamente pode alcançar todo o
tipo de proezas. Grande parte dos artistas marciais não têm o conhecimento de como
aplicar este poder fora do combate físico. Nós Satanistas temos.
Pessoas que usam crianças ou que digam que estão em contacto com o Diabo, de
forma a manipular os outros e se alimentarem das suas energias, são na verdade
muito fracos. A ÚNICA iniciação que se precisa é entre o indivíduo e Satanás.
Nenhum "Sumo Sacerdote/Sacerdotisa" ou qualquer outra pessoa deve ter qualquer
controlo ou poder sobre outra pessoa. O Clero Satânico apenas oferece orientação e
apoio - só isso. Membros do Sacerdócio Satânico são pessoas dotadas que podem
agir como intermediários na transmissão de conhecimento, mas se alguma vez tiveres
dúvidas dirige-te pessoalmente a Satanás. Se algo não te parece bem, então não o
aceites.
Lembra-te, como Satanista, o único com autoridade é Satanás o próprio. Não
respondemos a nenhum ser humano.
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Pensar por ti Próprio
Aqui está um excerto do livro "Hoaxes" [Tradução: Embustes] escrito em 1940:
"Uma moeda do tamanho de uma de cinquenta cêntimos foi passada por todos numa
turma de 48 miúdos dos 14 aos 17 anos de idade, que tinham instruções para a
examinar cuidadosamente. Num fim da aula, o formador pediu a cada rapaz que
desenhasse uma imagem da moeda, indicando a posição do buraco que a moeda
tinha. Apesar de a moeda não ter nenhum buraco, todos os alunos excepto quatro,
referiram um buraco, alguns até desenharam dois buracos. Dos quatro, apenas um, o
mau da turma, desacostumado a obedecer a ordens, estava certo de que não havia
nenhum buraco."
Aqueles que são desobedientes e que não se conformam são sempre rotulados de
"maus", "um problema", "malignos" e por aí fora. As pessoas são doutrinadas a não
pensarem por si próprias. As pessoas que não conseguem pensar por si próprias são
frequentemente enviadas para a morte ou pior, por obediência.
Satanás e os seus Demónios têm tentado chegar à humanidade durante séculos.
Acontece que tudo está ao contrário. Nós é que salvamos as nossas próprias almas
ao pensarmos por nós próprios. Tudo *está* ao contrário na espiritualidade, e quase
todos os ensinamentos espirituais originais foram corrompidos. Cristianismo, Islão, a
Bíblia Sagrada e outros programas relacionados são vistos como "bons", "a palavra
de Deus", "a verdade" e por aí. Tudo isto é mentira. O Cristianismo e a sua coorte são
puro mal. Cristianismo é a invenção Judaica para Gentios, assim como o Islão. Não
existe nada de espiritual nisso, uma vez que todos as doutrinas Pagãs originais assim
como conceitos, juntamente com festividades Pagãs, tal como o Yule foram
sequestradas à força e substituídas por personagens Judaicos fictícios, e outros
temas Judaicos, para os Gentios adorarem de forma servil, criando um elo subliminar
muito poderoso. A "Bíblia Sagrada" não é nada mais do que uma poderosa ferramenta
subliminar, por isso está cheia de versículos numerados. Para mais informações
sobre isto, por favor verifica a página abaixo:
A Bíblia Sagrada: Um Livro de Feitiçaria Judaica
O inimigo não promove nada mais do que mentiras de forma forçada. Para que se
possa ser enganado, é se dissuadido de questionar ou pensar por si próprio. O
conformismo é de estrita importância para que se possa escravizar e amaldiçoar o
rebanho.
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Estas pessoas são palermas. Estão tão cegos pelas mentiras do seu próprio "Deus".
Têm uma parede na mente.
Algumas pessoas acordam através de tragédias pessoais e muitas voltam-se para o
ateísmo. Os cristãos nunca se calam com a "escravidão", "baixa auto-estima",
"morte", "suicídio", "confusão", o "Príncipe da decepção e da mentira"... O que eles
não conseguem ver é que é o seu próprio "Deus". O seu próprio "Deus" é o mestre da
decepção. Tudo está ao contrário.
Os Símbolos Satânicos são mais do que apenas a representação dos elementos, a
sua mensagem é muito importante para os poucos que a irão ouvir. Pensa sempre
por ti próprio.
Tudo aquilo de que os Cristãos acusam o "Diabo", é realmente do seu próprio Deus.
"Um Assassino e um Mentiroso desde o Princípio".
"Ódio pelos Humanos"
"Ele engana todas as Nações"
A Missa/Culto Cristão: Uma Simulação de Sacrifício de Sangue Humano:
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Aqueles Que Estão de Fora
Ontem à noite, no trabalho, comecei a falar com um homem que vai lá fazer exercício
regularmente. Descobri que este homem é muito talentoso. A nossa conversa
centrou-se no ocultismo e no misticismo. A força da aura deste homem era incrível.
Ele disse que praticava meditação frequente, visualização e outras disciplinas
psíquicas.
Revelou-me que a sua vida está uma desgraça e praticamente fora de controlo. Ele
tem tanto potencial, e mesmo assim com todo este potencial está em baixo,
desanimado e deprimido, uma vez que os seus problemas atingiram a fase
avassaladora.
Independentemente do poder cru que um indivíduo possa ter, quando se está por si
só, ele/ela só poderá atingir um certo limite, e é só isso.
Talento é inútil se não se souber como o aplicar, como o usar e se não se souber
como trabalhar para o evoluir.
Satanás confere-nos tudo isso. Ele mostra-nos o caminho para a transformação.
Cada um de nós tem diferentes habilidades. O Pai Satanás trabalha connosco
individualmente para evoluir as nossas habilidades e talentos e mostra-nos como usar
estas habilidades para transformarmos as nossas vidas em algo melhor.
Existem muitas pessoas envolvidas em disciplinas e estudos do oculto. Só quando
uma pessoa faz um compromisso sincero com Satanás é que o conhecimento e a sua
aplicação lhe serão fornecidos. Nós Satanistas somos muito mais evoluídos que o
resto.
AVÉ SATANÁS!!
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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A Árvore do Conhecimento, a
Maçã e a Serpente
O livro escrito por Edward Kelly, "Vision of the Round House" ¹ - adiciona ainda mais
credibilidade aos textos escritos pelos estudiosos que defendem o conceito da criação
da humanidade por extraterrestres através engenharia genética. Não havia hipótese
de o Dr. John Dee e Edward Kelly terem qualquer conhecimento sobre isto no século
XVI. No livro "Vision of the Round House" é idêntico: a humanidade foi criada por
extra-terrestres que precisavam de trabalhadores para as minas. Ao retirar o óvulo de
um primata Cro-Magnon e usar inseminação artificial com espermatozoides de um
dos Nephilim, foi assim que fomos criados.
Aquele que é conhecido como Satanás, criou-nos e desenhou-nos. Ele queria dar-nos
o conhecimento e fazer de nós Deuses, mas ele foi impedido de o fazer e foi
amaldiçoado pelos outros Deuses. Nós não evoluímos naturalmente, contrariamente
aos animais, que têm uma saúde e imunidade melhores. Satanás desejava dar-nos a
perfeição, mas alguns dos outros Deuses queriam que fossemos destruídos após a
nossa missão estar completa, e uma vez que nós estávamos a começar a ser um
problema, tentaram-nos afogar na inundação.
Satanás foi contra os outros Deuses e deu-nos genética mais avançada. O "sopro de
Deus" é a alma. Os chakras são centros de energia psíquica que são activados ao
respirar de certas formas que permitem a ascensão da Serpente Kundalini. Quando a
Serpente Kundalini ascende, é alcançada a iluminação/Divindade. Isto é um grande
passo no trabalho para o Magnum Opus que nos confere perfeição tanto física como
espiritual, juntamente com imortalidade.
A Árvore da Vida tem a sua origem no Egípto Antigo. É
na verdade um padrão, tanto vertical como invertido,
para a genética da vida. Conecta-se com a Flor da
Vida que foi gravada em tantas paredes em templos
Egípcios e também nas pirâmides. A Flor da Vida é o
desenho técnico, o esquema, a base para todos os
seres vivos. Além disso, a "Árvore da Vida” é um mapa
para a alma humana, com o tronco a simbolizar a
coluna, os ramos os 144,000 nadis e os frutos
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simbolizam as recompensas da meditação - trabalho na própria alma. Vivemos dos
"frutos" da nossa alma.
Idiotas dizem que Satanás é uma "invenção Cristã". Todos os Deuses Antigos foram
transformados em Diabos e Demónios de forma a destruir as suas relações com os
humanos. Estes são os Deuses que estiveram presentes durante toda a vida da raça
humana e tentaram dar-nos conhecimento e nos ajudar em tempos de necessidade.
Cidades foram destruídas; bibliotecas e outros sítios que continham livros, foram
queimados e destruídos. Foi declarada guerra que se seguiu de genocídio a todas as
culturas que adoravam outros Deuses, tais como os Filisteus. Os Filisteus adoravam
Beelzebub. Ele era o Deus da cidade Filisteia de Ekrom e Zebulon. Baal [Senhor]
Zebulon. Há poucos ou nenhuns vestígios da verdade sobre estes Deuses.
Este excerto aqui citado da Enciclopédia Católica é muito revelador:
"Da mesma forma que os Gregos e Romanos tenham adorado outras Divindades,
acreditando ternamente que eles eram benignos. Mas as Escrituras Cristãs declaram
que todos os Deuses dos Gentios são Demónios."
Enciclopédia Cristã: Adoração do Diabo
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm [Link original em Inglês - 3º Parágrafo]
Os Deuses antigos mantiveram-se como Diabos e Demónios apenas para sobreviver.
O "Deus" Judaico-Cristão deseja a destruição da humanidade. Tudo o que a Bíblia
acusa Satanás de ser é na verdade o que realmente é o "Deus" Judaico-Cristão...
"Um assassino e um mentiroso desde o inicio". O verdadeiro mal engana. A maior
parte da "Bíblia Sagrada" é constituída por banhos de sangue atrás de banhos de
sangue, ódio, genocídio e crueldade excepcional. Esta influência pode ser observada
na inquisição, ensinamentos contra a vida, especialmente no que diz respeito à
abstinência de relações sexuais para nos impedir de procriar. Moisés fez guerra e
massacre desenfreados quando desceu do monte sob o comando de "Jeová". O
incidente em Fátima onde a virgem puta revelou o seu desprezo alienígena pela
humanidade na expectativa esperançosa de nos explodirmos em pedaços com armas
nucleares, se leres entre as linhas.
Com a abertura das torres de vigia houve um pequeno incremento, a humanidade tem
sido inundada com conhecimento durante os últimos 100 anos incomparável com
nenhuma outra altura em toda a história. Nós não tivemos tempo para nos adaptar.
Esta era a única intenção dos anjos que comunicaram a informação ao Dr. John Dee
e Edward Kelly. Que este conhecimento servisse para destruir a humanidade num
curto período de tempo. 100 anos não é nada para os Deuses. O facto de que são
anjos é retratado pela sua arrogância e atitude condescendente para com os dois
homens. Os Demónios são bastante amigáveis e compreensivos quando tratados
com respeito. Nunca conheci os Demónios como arrogantes.
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A maior parte das pessoas ou estudam ciência física ou conhecimento oculto. Quase
ninguém estuda os dois. Era aqui que as pessoas iam beneficiar, ao estudar os dois,
pois no fim, tudo se encaixa. O Satanismo apoia e defende fortemente o avanço das
ciências físicas. Tudo do chamado "sobrenatural" e oculto pode ser explicado
cientificamente. Infelizmente, as ciências físicas ainda não avançaram o suficiente
para explicar completamente o espiritual. É por isso que as Igrejas Cristãs têm
atacado veementemente a ciência durante séculos. A humanidade foi travada de
forma perigosa.
Referências:
¹ Enochian Magic by Donald Tyson, First Edition, Second Printing, 2002
Páginas 353-364
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Verdadeira Espiritualidade
A verdadeira espiritualidade não precisa de triliões e triliões de euros. O patético
"Deus" Cristão e companhia pode-se gabar dos seus milhões de ovelhas
escravizadas, mas Satanás tem algo que eles não têm; algo que eles nunca terão.
O povo de Satanás vem ter com ele de bom grado. Sobrevivemos séculos sem toda a
riqueza e materialismo das religiões inimigas. Uma reunião na floresta, na praia, ou
na casa de um amigo. Seguidores de Satanás estão aqui porque queremos estar.
Fizemos uma escolha.
Viemos para adorar por amor, NÃO por coacção, ameaças, doutrinação, pressão da
sociedade, ou da família. No final, Satanás venceu. Mesmo os rituais solitários são
feitos por livre arbítrio e devoção. Satanás é amado. O "Deus" Cristão confia no
medo. Lembra-te: "O dinheiro não te pode comprar amor verdadeiro". Isto é tão óbvio,
uma vez que as religiões inimigas estão espiritualmente vazias. AVÉ SATANÁS!!
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A Verdade Sobre
Extraterrestres
Quando eu era nova no Satanismo, eu perguntei a Satanás durante um ritual "Quem
és tu?", dado que não fazia a mínima ideia. Eu acreditava que ele fosse alguma
espécie de espírito, mas as vozes na minha cabeça e a minha interação com ele
indicavam que ele seria um ser real. Pouco tempo depois, em menos de 24 horas
após o ritual, eu deparei-me com o site Luciferian Liberation Front. Eu soube logo que
isto era uma resposta à minha questão.
Eu passei anos a estudar uma grande variedade de assuntos do oculto. Além disso,
eu tive muitas experiências e aprendi com a experiência de outros, tanto de
Sacerdotes/Sacerdotisas da Alegria de Satanás como com os membros. A evidência
de extra-terrestres alienígenas é avassaladora. Nos monólitos e imagens Egípcias, as
pirâmides estão espaçadas e direccionadas à constelação de Orion* e os espaços
entre as pirâmides estão correlacionados com a distância das estrelas no Cinturão de
Orion.¹
*Satanás e os "Poderes do Inferno" são do “Império de Orion". O.R.I.O.N. que
também representa o conhecido slogan "Our Race Is Our Nation" [A Nossa Raça é a
Nossa Nação"]
A Bíblia Judaico-Cristã está cheia de actividade OVNI FLAGRANTE. Muitos
indivíduos iludidos acreditam que o "Deus" Cristão é uma força perfeita, acima da
compreensão de qualquer ser humano. A verdade é que a Bíblia Judaico-Cristã
descreve REPETIDAMENTE um ser ciumento, enfurecido, rancoroso e com ódio
conhecido como "Yaweh/Jeová" com emoções nada diferentes das de seres humanos
psicologicamente desequilibrados, embora ainda mais depravados em comparação. A
indiferença pelo sofrimento indica crueldade. A entidade alienígena está consciente
das emoções humanas de fúria, raiva, ódio e inveja que resultam em guerras,
assassinatos e genocídio que a maioria dos seres humanos se esforçam por evitar. O
conceito de "amor" aqui não é compreendido e está ausente. Para a entidade Cristã,
é apenas uma palavra usada para controlo, nada mais. A entidade, é obviamente
desprovida de quaisquer emoções sublimes, e não compreende o conceito de "amor".
Por um lado, a entidade proclama "amor" pelos seus seguidores, e por outro lado,
com a mínima ofensa, este "amor" pode condenar alguém a ser torturado e arder
eternamente num "lago de fogo". Isto é, no mínimo, muito alienígena. Os livros do
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Antigo Testamento, especialmente Génesis e Êxodo, estão cheios de crimes contra a
humanidade, tais como o assassinato em massa que esta entidade perpetrou mesmo
contra os seus, por capricho.
Para informações mais detalhadas, verifica a página abaixo:
Jeová: Um Assassino e Mentiroso Desde o Princípio
Praticamente toda a gente que tenha conhecimento de OVNIS e aliens, sabe que as
raças de Greys e Reptilianos tem poucas ou nenhumas emoções. Além disso, está
registado na Bíblia Judaico-Cristã, que quando "Moisés" pediu para ver a cara de
"Deus", o alienígena respondeu que ninguém poderia ver a sua face [Êxodo 33: 2023]. Obviamente, este ser não se parece com um ser humano. Isto também inclui o
programa do Islão onde os seus seguidores são proibidos de pintar, desenhar ou
sequer usar imagens dos personagens na sua arte.
Muitos de nós têm visto Satanás. Ele não tem nada a esconder. Satanás e os seus
Demónios, [assim como alguns dos "anjos" da Bíblia Cristã e as suas coortes] são da
raça alienígena conhecida como os "Nórdicos". O livro "Illustrated Goetia" de Aleister
Crowley, publicado por DuQuette, Hyatt e Wilson, segunda edição © 2000, tem muitas
ilustrações. As ilustrações de "Lucifuge Rofocal" e "Vassago" demonstram seres com
grandes cabeças e em forma de bolbo. Eu já me encontrei com Lucifuge Rofocal e já
o vi. Ele tem uma cabeça volumosa em forma de bolbo. Ele é obviamente um híbrido
de Grey. Ele é amigável e tem emoções, uma vez que uma mistura híbrida é única.
Lilith disse-me que Lucifuge Rofocal está com eles há mais de 10,000 anos. Valefor é
também híbrido Grey-Nórdico. Ele tem a cabeça grande, com uma tonalidade
esverdeada. Clistheret, que é feminina, é igual. Nunca vi Vassago, mas a ilustração
no livro suporta o que muitos de nós já viram. Existem alguns Greys híbridos que se
aliaram a Satanás, mas regra geral, nunca se deve confiar em Greys, a não ser que
se saiba com certezas que eles estão com Satanás, tendo em conta que os Greys
são inimigos da humanidade.
Os Inimigos Nórdicos são frequentemente vistos acompanhados por Greys. Estes
Nórdicos são hostis para com a humanidade. Azazel disse-me "eles são abomináveis"
[referindo-se aos Greys], quando perguntei sobre eles ao comunicar com ele através
da tábua Ouija].
Sugiro vivamente àqueles de vós que são cépticos a ler: "The Day After Roswell" do
Coronel Philip J. Corso, Exército dos EUA, aposentado © 1997. O autor expõe toda a
história, com nomes, datas, factos e documentos divulgados ao abrigo da lei da
liberdade de informação. Foi pessoalmente responsável pelos ficheiros de Roswell no
âmbito da Investigação e Desenvolvimento do Exército no Pentágono, directamente
sob o comando do Tenente-General Arthur G. Trudeau.
Corso explica a realidade por detrás da "Guerra Fria" onde os EUA e a URSS
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acumularam armas nucleares capazes de destruir a Terra cinco vezes. Se ambos os
lados as utilizassem, o resultado seria o suicídio mútuo para todo o planeta. A
verdade é que ambas as potências mundiais estavam bem cientes da ameaça
alienígena, que na realidade é uma ameaça hostil que ameaça a vida de tudo e de
todos neste planeta. Esta é a razão pela qual as tentativas dos humanos em
estabelecer qualquer contacto significativo com estas entidades não foram bem
sucedidas.
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Tanto os EUA como a URSS trabalharam nos bastidores para desenvolver tecnologia
de defesa, não para serem utilizados um no outro, tal como os meios de comunicação
social falsamente afirmaram para moldar a opinião pública e iludir as massas, mas
para serem utilizados em defesa da Terra, num potencial ataque alienígena. Esta foi
também a principal razão para a Missão Lunar Apollo em 1969. Esta missão não foi
apenas para exploração espacial. O Departamento de Defesa estava interessado em
estabelecer uma base na Lua que funcionasse como um posto de reconhecimento
para a Terra. O grande número de satélites em órbita da Terra também serve o
mesmo propósito, para protecção.
A questão é - fomos bem sucedidos em dissuadi-los fisicamente, mas não
psicologicamente. A sua forte influência telepática é sentida. A religião Cristã e as
suas coortes fornecem a estas entidades a energia psíquica de que necessitam. Um
exame minucioso da nave de Roswell e das autópsias realizadas nos cinco Greys que
pilotaram o OVNI em forma de delta revelou a sua natureza parasitária.
A descrição da entidade chamada "O deus único" no livro "The Watchers" de
Raymond E. Fowler, também apoia a natureza parasitária destas criaturas que na sua
maioria são desprovidas de emoção e apoia a ideia sobre como se alimentam da
energia das almas. Estas criaturas foram adulteradas através de alteração e
engenharia genética para um nível onde já não têm quaisquer órgãos genitais e não
se podem reproduzir normalmente através de relações sexuais. Também adulteraram
os seus cérebros e carecem de emoções e força física. No entanto, são altamente
competentes em comunicações telepáticas. As suas bocas estão muito atrofiadas,
pois já não as utilizam.
O exame da nave alienígena não revelou nenhum controlo, nenhum interruptor on/off
ou circuitos visíveis, apenas depressões com a forma das mãos dos alienígenas,
como se fosse uma estampa de mão em cimento molhado fora do Teatro Chinês de
Mann, em Hollywood. Era aqui que os extraterrestres colocavam as suas mãos,
tornando-se uma parte integrante da nave. Eles navegavam a nave utilizando a sua
própria bioelectricidade, poderosa telepatia e telecinesia. As bandas ajustáveis que
colocavam nas suas cabeças para navegar a nave funcionavam como amplificadores
de pensamento.
Os oficiais do exército ao examiná-los, colocaram-nos em posição sobre as suas
cabeças e os dispositivos induziram cores vivas, alucinações e resultaram em "dores
de cabeça abrasadoras". Além disso, descobriram que estas bandas estimulavam
várias áreas do cérebro.
Em relação a bombas nucleares e este tipo de tecnologia avançada, a agenda destes
aliens que odeiam humanos [eles estão por trás dos programas Cristãos e
Muçulmanos e da raiz do Judaísmo] é que a humanidade seja aniquilada através da
guerra nuclear. Eles trabalharam incansavelmente para destruir a Raça Branca
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que descendeu de Satanás e dos Deuses Pagãos Originais quando tiveram parceiros
sexuais humanos. Qualquer avanço na civilização a favor da humanidade resultou em
os Greys tentarem corromper e destruir esse avanço.
O livro "The Watchers" por Raymond E. Fowler é bastante revelador, no que diz
respeito ao envolvimento dos Greys alienígenas na farsa Cristã e expõe o "deus
único" *Verificar a página "Jesus de Borg".
A maior parte das pessoas não está ciente do propósito superior do Satanismo. A
terra tem sido alvo de exploração de almas. ² Satanás é o "Libertador da
Humanidade".
O Cristianismo e os seus programas relacionados são um embuste. Satanás e os
seus Demónios estão aqui para nos ajudar a sair desta posição em que somos
utilizados como gado energético num matadouro para consumo alienígena. Os
Nórdicos inimigos que não viram qualquer utilidade para a humanidade, após a
conclusão do projecto de extracção mineira, procuraram seguir um plano para nos
destruir a todos. Os "Nefilins" que "obtiveram esposas" e ensinaram a humanidade,
como Azazel e Set, foram banidos, amaldiçoados e condenados.

[A ilustração acima mostra Set a ensinar um humano a usar um arco e flecha].
Estamos a lidar com entidades que têm extremo poder psíquico, tecnologia muito
avançada, e conhecimentos superiores e muito mais inteligência do que nós. Elas não
envelhecem como nós, uma vez que têm tanto o conhecimento como a tecnologia e
algumas modificaram o seu ADN. Satanás tem mais de meio milhão de anos de
idade. Só podemos imaginar que ao continuar a aprender, viver a vida e a fortalecerse durante mesmo 1000 anos, o nível de conhecimento e capacidade que seria
alcançado. Basta combinar isso com tecnologia extremamente avançada para se ter
uma ideia de onde eles se encontram.
Para aqueles que acreditam em assombrações e são cépticos, sugiro vivamente que
leiam os livros acima mencionados, juntamente com "Extra-Terrestrials Among Us" de
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George C. Andrews. "The Day After Roswell" revela tudo, desde o encobrimento, à
promoção de histórias de jornalismo amarelo até à verdade real por detrás da "Guerra
das Estrelas" da Administração Regan e alguns aspectos da "Guerra Fria".
Durante muitos anos, estes idiotas da Nova Era, espiritualmente ignorantes e iludidos
têm-se queixado repetidamente dos "pecados" da humanidade e de como somos uma
ameaça para o universo com as nossas armas nucleares e a nossa agressão,
enquanto todos esses extraterrestres são tão imaculados e maravilhosos. Eles
alegam que os ETs espiam as nossas bases militares e as bases de armas a título de
"preocupação altruísta por toda a vida no universo", uma vez que nos tornámos uma
ameaça para eles resultante dos nossos "modos pecaminosos". ERRADO.
Estes aliens têm mantido os nossos sistemas de defesa debaixo de olho para ver
onde é que estamos e o quão vulneráveis somos perante uma invasão maciça. Os
líderes de topo, tanto dos EUA como da Rússia, ambos sabem disto. Estes
alienígenas têm agido de forma contínua e agressiva para nos impedir de explorar o
espaço, encravando os nossos veículos de lançamento, satélites, causando
problemas mecânicos e até mesmo impedindo que alguns deles sejam empurrados
para a órbita. Bloquearam os nossos sinais com zumbidos e outras intervenções
electrónicas. Têm disparado através dos nossos detectores de radar, criando pontos
no radar, potenciais alvos, e incentivando a nossa força aérea a segui-los, uma vez
que estão a testar a velocidade dos nossos aviões e a nossa capacidade de manobra.
Eles querem saber exactamente onde estamos tecnologicamente. Estes Greys
jogavam jogos de gato e rato, e aproximavam se cada vez mais até haver uma
resposta. Tentaram também perturbar a comunicação mundial e as nossas defesas
através de interferências de campos eléctricos e magnéticos.
O seu recurso a dispositivos de visão nocturna teria sido uma vantagem. O
Departamento de Defesa dos EUA tem agora estas e muitas outras tecnologias
militares que constituem uma ameaça para eles. Os EUA e a Rússia planearam que
no caso de um ataque alienígena, apenas metade da Terra seria sacrificada, se uma
nação fosse derrubada, a outra poderia-se abrigar.
O General Douglas McArthur comentou para o New York Times em 1955 que "a
ameaça vem de fora". "As nações do mundo terão de se unir porque a próxima guerra
será uma guerra interplanetária".
Também quero acrescentar aqui que os Greys alienígenas, que são controlados pela
raça ET conhecida como "Reptilianos" têm aqui o seu próprio povo que trabalha para
eles, muitos inconscientemente, mas podem ser identificados. Devido aos programas
do Cristianismo e do Islão, a capacidade psíquica da população humana atrofiou e
tornou-se adormecida. Aqueles que possuem alguma desta aptidão têm sido
rotulados ao longo dos séculos como "bruxas" e têm sido fortemente perseguidos e
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muitas vezes torturados até à morte e assassinados em grande escala. Com a
capacidade psíquica pode-se ver que há uma enorme diferença nas almas. Nem
todas as almas são iguais e com a "segunda visão" é possível detectar uma alma
inimiga.
Durante a Segunda Guerra Mundial, as naves espaciais alienígenas foram prolíficas.
Muitos combatentes da força aérea de ambos os lados relataram tê-las visto
frequentemente. As Potências do Eixo contra as Potências Comunistas. Nunca antes,
na história da humanidade, a guerra tinha atingido tal nível. O Cristianismo é um
ponto de partida e uma preparação para o comunismo. Satanás perdeu uma batalha,
mas não a guerra. Isto está longe de ter terminado.
Uma base alienígena foi vista na Lua pelo astronauta Neil Armstrong durante o
sobrevoo e aterragem da Apollo 11. Os astronautas da Mercury 7, tal como muitos
outros, foram seguidos por OVNI's. "Eles não se limitaram a fazer sombra ou seguir
os nossos aviões em órbita; eles criaram interferências, zumbidos nos rádios e
tentaram criar tal caos com os nossos sistemas de comunicações que a NASA teve
de repensar a segurança dos astronautas nos programas Mercury e Gemini, mais do
que uma vez". O programa Apollo de aterragem na lua foi finalmente abandonado
porque não havia forma de proteger os nossos astronautas de ameaças alienígenas.
"As naves espaciais alienígenas estavam também a atrapalhar agressivamente as
nossas defesas da linha da frente na Europa Oriental, quer procurando pontos cegos
ou fraquezas; sondando o nosso radar para ver a rapidez da nossa resposta".
Embora nunca o divulgando publicamente, os analistas da inteligência militar
apoiaram a opinião de que a Terra já estava a ser alvo de alguma forma de ataque
por sonda por uma ou mais culturas alienígenas que estavam a testar tanto a nossa
capacidade como a nossa determinação de nos defendermos.”
"As únicas vezes que tivemos sucesso em nos defendermos deles, foi nos anos 1950
e 1960, estas ocorreram quando fomos capazes de estabelecer uma fixação firme na
sua posição através do radar de monitorização. Depois quando fixamos os radares de
localização, os sinais que os misseis deveriam seguir até ao alvo, interferiram de
alguma forma com a sua capacidade de navegação, e o voo dos veículos tornou-se
errático. Se fôssemos especialmente sortudos e capazes de impulsionar o sinal antes
de eles fugirem, poderíamos de facto tê-los derrubado. Por vezes, tivemos realmente
a sorte de acertar com um míssil antes de o OVNI poder tomar qualquer acção
evasiva, o que um batalhão de defesa aérea do Exército fez com um míssil anti-aéreo
perto da base da força aérea de Ramstein, na Alemanha, em Maio de 1974. A nave
espacial conseguiu despenhar-se num vale. A nave foi recuperada e levada de volta
para a Base da Força Aérea de Nellis, no Nevada. O acidente de Roswell foi
diferente. Havia muita especulação de que se tratava de uma combinação da
tempestade de relâmpagos no deserto e dos nossos persistentes radares de
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localização em Alamogordo e o 509º que ajudou a derrubar o veículo alienígena
sobre o deserto do Novo México em 1947".
Quanto ao foco da Nova Era no amor, amor, amor e na parvoíce da lei tríplice, serve
apenas para promover ainda mais a injustiça, [que eventualmente causará o colapso
da civilização se continuar] e tudo o resto que cheira a Cristianismo, deixa todos os
que são estúpidos o suficientes para o seguir, completamente indefesos. Isto afecta
também toda a gente como um todo. O sistema da justiça é rapidamente destruído.
Os escravos têm de tolerar abuso e injustiça.
Em 2003, Amdusias disse ao JoS:
"Tal como o inimigo tem pessoas que não nos conseguem ver, nós não os vemos a
eles. No entanto, manifestar-se-ão flagrantemente quando nos aproximarmos do
auge da nossa causa."
Eles já o fizeram, e para aqueles que são novos, Amdusias é um dos Deuses Pagãos
Originais, é um Amigo da Humanidade e está com Satanás.
Satanás e os seus Demónios estão nos a tentar ajudar. Satanás é o Libertador da
Humanidade. Os Greys possuem tremendas capacidades de telepatia e os
dispositivos para a amplificar. O programa Cristão e os relacionados são uma fraude.
As pessoas precisam de acordar para a verdade antes que seja tarde de mais.
Referencias:
¹The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids
by Robert Bauval and Adrian Gilbert.
² The Gods of Eden by William Bramley © 1993
“Extra-Terrestrials Among Us" by George C. Andrews © 1992
The Day After Roswell by Colonel Philip J. Corso, US Army, retired © 1997
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A "Guerra no Céu"
Houve uma "guerra no céu", ou seja, no espaço. Satanás e os Deuses Anciãos
perderam uma batalha nesta guerra porque estavam em desvantagem numérica. Em
mundos mais avançados, a guerra é espiritual e envolve o uso de energia psíquica e
a alma. Satanás e os Deuses Anciãos foram amaldiçoados pelos ETs que odeiam a
humanidade e a querem destruir.
O inimigo prosseguiu directamente para o Egípto, o centro de conhecimento espiritual
e aprendizagem, após a destruição da Atlântida, e atacaram as pessoas que lá
estavam. Isto numa tentativa de destruir a antiga ordem religiosa. Bibliotecas foram
queimadas e outros sítios de conhecimento foram dizimados, templos, escolas e
outros lugares idênticos foram queimados com a intenção de destruir todas as
memórias dos Deuses Anciãos.
Sacerdotes e Sacerdotisas Pagãs foram assassinados em massa. A Bíblia JudaicoCristã surgiu na cena a seguir a isto.
A Bíblia foi escrita para criar e forçar um passado fictício e foi infundida com uma
quantidade incrível de poder psíquico para que acreditassem nas mentiras. Seres
humanos com dotes espirituais foram rotulados de "bruxos" e "hereges" e
assassinados em massa juntamente com as suas famílias uma vez que este poder
era geralmente hereditário. Aqueles com habilidades espirituais podem ver através
das mentiras.
Para que o Cristianismo e os seus programas relacionados possam prosperar e
florescer, todo o conhecimento espiritual tem de ser substituído por o material. Isto
não é diferente do comunismo, que remove fanaticamente qualquer coisa espiritual.
Verdade seja dita, o Cristianismo e os seus programas relacionados, embora
desencorajados, são autorizados a operar em regimes comunistas, uma vez que há
muito pouco ou nada de espiritual que permaneça neles, para além das festividades,
como o Natal, que foi roubado e corrompido do Yule Pagão. Estes ainda se mantêm e
é por isso que, idealmente, os regimes comunistas procuram remover a Bíblia, uma
vez que esta ainda transporta bagagem no que diz respeito a conceitos espirituais
corrompidos e roubados. Para mais informações a este respeito, por favor ver a
página "O Ano Roubado".
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Existe muita evidência sobre flagrante actividade de OVNIS. Existem pinturas de
Greys em alguns templos e pirâmides do Egipto.
Quanto ao Islão, os seguidores do Nazareno não fizeram um trabalho suficientemente
rigoroso para destruir o passado. Gabriel [que tem sido um visitante extraterrestre
frequente na Terra] com uma agenda para a destruição da humanidade, apareceu a
Maomé e ditou os ensinamentos do Islão. Gabriel instruiu que todos deveriam ser
convertidos ao Islão. Isto resultou em mais derramamento de sangue e massacres,
guerras e miséria do que todas as guerras políticas juntas. Os Cristãos foram
ensinados a resistir aos ensinamentos exteriores e a estar conscientes de falsos
profetas. Isto serviu mais do que um propósito para os alienígenas. Não só condenou
as pessoas tecnológica e espiritualmente, mas também incitou ao assassinato em
massa e ao derramamento de sangue resultante das guerras que se seguiram, e
pode-se ter a certeza de que estas guerras foram psicologicamente influenciadas
pelos alienígenas que controlavam aqueles que sucumbiram aos seus falsos
ensinamentos. Temos força em número contra as almas inimigas. É por isso que eles
trabalham incansavelmente para nos manterem divididos em todos os sentidos.
Lucas 12:53
"Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra
mãe, sogra contra nora e nora contra sogra.”
Mateus 10:21
“O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o seu filho; filhos se rebelarão contra
seus pais e os matarão."
Mateus 10:35
"Pois eu vim para fazer que "o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a
nora contra sua sogra".
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Não existe nada de espiritual nos versos Bíblicos acima referidos. Não existe de todo,
nada de espiritual na Bíblia. É apenas uma poderosa ferramenta subliminar usada
para destruir a humanidade. Seguidores que desconhecem isto, conectam-se a esta
energia e através deles e da mente das massas, manifesta-se. A Bíblia é o alicerce de
todo o sofrimento, miséria e fealdade no mundo.
Aqui está mais evidência de actividade de OVNIS vista em pinturas antigas do
Nazareno e da sua laia.
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Destruição do nosso Passado

Quantas mais pessoas terão de ser abatidas?
Quantos mais países e cidades terão de ser destruídas?
Quanto mais do nosso passado antigo vamos perder para manter a MENTIRA do
cristianismo a decorrer?
Ao longo dos tempos após a manifestação do Judaísmo e do Cristianismo, foram
feitas todo o tipo de tentativas, desde o assassinato em massa até à destruição e
dizimação de cidades inteiras, incineração de antigas bibliotecas e centros de
aprendizagem e o genocídio de povos inteiros para não destapar esta mentira.
Aquele que é conhecido como o "Diabo" foi o criador da humanidade. *Não* o "Deus"
Judaico/Cristão.
Aqui a maior parte de nós, sabe que o Cristianismo é uma farsa, mas até que ponto o
é, é outra história. É um embuste de proporções catastróficas. Um estudo das
Pinturas Medievais revela um pedido de ajuda. Muitos dos artistas desse período
deixaram mensagens nas suas obras. Existem bastantes pinturas - todas de material
Cristão religioso (isto não era por opção do artista, uma vez que a Igreja Católica
tinha todo o controlo, e quase todas as peças de arte desse período tinham de ser
sobre temas religiosos Cristãos, ou o artista seria acusado de "heresia" que
significava tortura e morte) que revelam discos voadores a pairar sobre o Nazareno e
outros sinais de que esta religião podre seria uma farsa e as pessoas sabiam disso,
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mas eram fortemente oprimidas. Núvens de cor cinza a ofuscar o Sol na pintura
"Chamando os primeiros Apostolos" por Domenico Ghirlandaio, 1481, revela uma
atmosfera sombria que indica uma ocasião triste e é muito reveladora. A pintura de
Carlo Crivelli sobre a Anunciação, em 1486, revela de forma flagrante um OVNI a
pairar sobre a virgem e a transportar uma corrente de luz para a sua cabeça. Muitos
artistas aludiram a discos voadores, ao pintar nuvens lenticulares nos céus das suas
obras.
A famosa pintura, a "Ultima Ceia" de Leonardo, demonstra os apóstolos do Nazareno
em quatro grupos de três, indicando os signos do zodíaco, implicando que ele sabia
que o Cristianismo era uma farsa. Muitas outras pinturas da altura, se forem
estudadas com calma, é possível verificar que têm mensagens escondidas em
relação ao embuste do Cristianismo.
Houve vários relatos, dos quais afixei links com os detalhes no fundo da página, do
Instituto Smithsonian a despejar barcaças cheias de artefactos antigos no Oceano
Atlântico. Muitos destes eram de origem Egípcia e foram encontrados nos Estados
Unidos. Qualquer coisa que conteste a religião Cristã é alvo de intenso escrutínio.
Uma vez que os Judeus, Cristãos e Muçulmanos afirmam que o mundo tem apenas
cerca de 6.000 anos, sempre houve um conflito com a verdade na promoção desta
mentira.
Qualquer pessoa com mesmo meio cérebro sabe que não existiam "Armas de
Destruição Maciça" no Iraque. Apesar de centenas de protestos mundiais contra a
invasão e de as Nações Unidas terem dado ao Iraque um relatório limpo, George W.
Bush insistiu incansavelmente no ataque ao Iraque. É claro que é bom para Israel e
para os EUA ter todas as armas de destruição maciça que lhes agradam, sem
qualquer interferência externa. Todos sabemos que o Sr. Bush é um Cristão "nascido
de novo".
A verdadeira razão por detrás de tudo isto parece apontar para a destruição de
importantes relíquias e documentos antigos que *provam* que o Judaísmo, e o
Cristianismo, são mentiras. Saddam Hussein acreditava ser ele próprio a
reencarnação de Nabucodonosor. Com esta crença, ele gastou cerca de 500 milhões
de dólares durante a década de 1980 a tentar reconstruir a Babilónia Antiga, a capital
de Nabucodonosor. Mais de sessenta milhões de tijolos foram criados para substituir
as paredes da Babilónia com a gravura "Para o Rei Nabucodonosor no reinado de
Saddam Hussein". ¹

167

Haviam muitos templos antigos e relíquias enterradas por baixo das areias do Iraque
que eram prova das origens da humanidade. Desconhece-se se ainda lá estão, dada
a invasão. Os serviços secretos Americanos e Britânicos tiveram autorização para
avançar a partir do topo para destruir e/ou saquear o que lhes agradou nos museus
Iraquianos.
Saddam Hussein estava também a trabalhar na restauração da Biblioteca Antiga de
Ashurbanipal , que era a mais antiga biblioteca conhecida, recolhida e catalogada do
mundo. Os textos nela contidos tiveram origem anterior à inundação. Arqueólogos
Britânicos em meados do século XIX em Nineveh desenterraram cerca de 25.000
tabuletas cuneiformes montadas pelo Rei Ashurbanipal, as quais se encontram agora
quase todas no Museu Britânico.
Em Abril de 2002, os arqueólogos Iraquianos perguntaram ao Museu Britânico se
permitiriam que se fizessem moldes das tabuletas. Embora no passado se tivessem
feito cópias de certas tabuletas, esta teria sido a primeira vez que qualquer número
significativo teria sido disponibilizado como cópias.
A biblioteca reconstituída proposta em Nineveh teria conservado cópias de todas as
tabuletas do Museu Britânico e foi planeada para ser um centro para académicos e
uma atracção turística. Ao lado da biblioteca deveria ser um centro de estudo
cuneiforme. Foram também feitos planos para escavar uma das alas do Palácio do
Rei Ashurbanipal em Kuyunjik Mound, onde se esperava que milhares de outras
tabuletas enterradas fossem encontradas.
Existem uns 10,000 sítios arqueológicos espalhados pelo Iraque e a maior parte deles
nem foram sequer tocados. De acordo com os arqueologistas, ladrões invadiram
Museus Iraquianos repetidamente e roubaram os artefactos Sumérios (isto ocorreu
também antes da guerra). Joias e ornamentos caros em ouro foram deixados para
trás. O que eles estavam à procura eram os antigos registos na forma de cilindros e
tabuletas em cuneiforme.
Os trabalhadores humanitários e diplomatas estrangeiros da ONU foram várias vezes
acusados pelo governo iraquiano de contrabandear estes artefactos para fora do país.
No Verão de 2002, um senhorio Iraquiano estava a limpar um apartamento vazio em
Bagdade, anteriormente ocupado por um diplomata estrangeiro. O senhorio encontrou
duas caixas de fragmentos arqueológicos. O governo Iraquiano nunca revelou o
nome do diplomata ou qual o seu país.
"Saddam sabe certamente que a divulgação de documentação que prove o Judaísmo
e o Cristianismo como derivados ou cópias de uma antiga religião Suméria poderia ter
um efeito devastador nos assuntos globais" ².
"Quando George W. Bush se apresentou perante o Monumento de Washington em
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Janeiro de 2001, durante a sua inauguração, pediu emprestada uma surpreendente
imagem do passado. Referindo-se à América, disse duas vezes: E um anjo ainda
cavalga os remoinhos e dirige esta tempestade".
Ao longo dos tempos após a manifestação do Judaísmo e do Cristianismo, foram
feitas todo o tipo de tentativas, desde o assassinato em massa até à destruição e
dizimação de cidades inteiras e o genocídio de povos inteiros para não destapar esta
mentira. O "Diabo" foi o criador da humanidade *não* o "Deus" Judaico/Cristão,
Partes das informações acima foram retiradas do livro:
¹ "Cloak of the Illuminati" de William Henry, 2003. O autor tem muita informação útil se
se conseguir ler nas entrelinhas, mas está seriamente iludido quanto ao Nazareno. O
Nazareno, como todos sabemos, é fictício. Quanto à virgem, esta entidade roubou
tudo a Astaroth enquanto Astaroth estava amarrada.
² Ibidem.
Excertos dos links abaixo relativos a Encobrimento Arqueológico:
"O Smithsonian, em tempos, tinha de facto levado uma barcaça cheia de artefactos
invulgares para o Atlântico e atirou-os ao oceano".
"O historiador e linguista Carl Hart, editor do WORLD EXPLORER, obteve então um
mapa do Grand Canyon a partir de uma livraria em Chicago. Ao percorrer o mapa,
ficámos surpreendidos ao ver que grande parte da área do lado norte do desfiladeiro
tem nomes Egípcios. A área em redor do riacho de nome ‘Noventa e Quatro Milhas‘ e
do Riacho Trindade tinha áreas (formações rochosas, aparentemente) com nomes
como Torre de Set, Torre de Ra, Templo de Horus, Templo de Osiris, e Templo de Isis.
Na área do Desfiladeiro Assombrado havia nomes como a Pirâmide de Cheops, o
Claustro de Buda, Templo de Buda, Templo de Manu e Templo de Shiva. Havia
alguma relação entre estes lugares e as alegadas descobertas Egípcias no Grand
Canyon?"
"O Smithsonian".
"O artigo de 1909 afirma claramente que o Smithsonian está envolvido no estudo e
escavação do local. Contudo, o Smithsonian nega que qualquer descoberta deste tipo
tenha alguma vez ocorrido. Isto levanta a grande questão de que se esta fosse uma
história verdadeira, porque teria o Smithsonian encoberto o que certamente seria uma
das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX? Acredite-se ou não,
há precedentes para o Smithsonian perder informações sobre descobertas que são
consideradas como não sendo compatíveis com o dogma actualmente aceite sobre a
história da América e a sua interacção ou falta dela com outras civilizações antigas".
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LINKS EM INGLÊS:
Relatório sobre a destruição e pilhagens desenfreadas de artefactos ancestrais
insubstituíveis, no Iraque
Destrução sistemática do Museu de Bagdade
Mais provas da destruição
Encobrimento arqueológico
Prova de Supressão do Passado no Grand Canyon
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A Verdade Acerca de
"Profecias Bíblicas"
Escrevi este sermão há muitos anos atrás, em 2005. Desde então, Satanás e Lilith
levaram-me à verdade sobre as "profecias bíblicas". A verdade é absolutamente
chocante. A maior parte da humanidade tem estado sob um poderoso feitiço. Os
seguidores dos programas Cristãos e Muçulmanos estão tão programados e
doutrinados que não conseguem ver a verdade e acreditam no que lhes é dito,
incontestavelmente. O Satanismo é muito espiritual. "Bruxaria" também conhecida
como os poderes da mente e da alma é sinónimo de Satanismo. A Bíblia JudaicoCristã não é nada mais do que uma ferramenta subliminar muito poderosa. A verdade
é que... todas as chamadas "profecias" da Bíblia Judaico-Cristã são feitas pelo
homem. Isto não é de "Deus". É por isso que era tão importante que o inimigo
retirasse à força todo o conhecimento espiritual da população. Com todo o
conhecimento espiritual sistematicamente removido, todos se tornam escravos
daqueles que têm e utilizam esse conhecimento no topo. É por isso que o ateísmo é
tão importante para o sucesso do comunismo. A Bíblia usa números porque é um livro
de feitiçaria que é usado pelo inimigo, e não a "Palavra de Deus". Além disso, não há
nada de espiritual na "Bíblia Sagrada". Isto pode ser facilmente visto na tragédia do 11
de Setembro e em muitas das chamadas "catástrofes naturais". Para mais
informações [que recomendo vivamente a quem quer que visite esta página, a ler],
POR FAVOR CLICA AQUI PARA UMA SÉRIE DE ARTIGOS QUE PROVAM ISTO!
Eu recebi bastantes e-mails, um de um padre Cristão e alguns outros de pessoas sem
conhecimento; maioritariamente Cristãos que usam as previsões no livro bíblico da
Revelação/Apocalipse como uma desculpa para aderir ao Cristianismo [novamente o
medo é usado, tal como é o caso com todos os programas do inimigo]. Eu publiquei
um artigo há algum tempo, relativamente às testemunhas de Jeová e como eles
durante os mais de 150 anos passados, previram que o "Armagedão" fosse ocorrer
dentro de um ano ou dentro dos próximos cinco ou dez anos. Quando foi provado que
estavam errados, claro que eles culparam tudo no "Diabo" e inventaram outras
desculpas estúpidas. Torna-se mesmo uma piada patética.
Na verdade, estamos nos últimos dias da Era de Peixes e irão haver mudanças
drásticas. Exatamente o que estas mudanças serão, permanece em aberto. A Era de
Aquário no entanto, irá apenas vir a meio do próximo século.
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Agora, relativamente a estas profecias. Sempre houve terramotos, fome, pestilências
e afins. Só no século passado é que as ciências como geologia, química e física
avançaram ao ponto onde se pode determinar a magnitude e epicentro de um
terramoto, a intensidade de um tornado e cálculos de outros desastres naturais. Com
as capacidades dos media, é agora possível que estas ocorrências sejam
transmitidas pelo mundo todo em minutos. Há 1,000 anos atrás, um terramoto
massivo apenas iria ser registado localmente e não pelo mundo todo, uma vez que
obviamente não havia televisões, jornais e rádios.
A maior parte destas profecias foram escritas por um motivo apenas - criar medo e
uma humanidade sem conhecimento, e através desse medo, escravizar e impor
obediência de seres humanos. As profecias bíblicas não são baseadas em nenhuma
parte de clarividência destes deuses, mas em informação. A humanidade foi privada
de conhecimento antigo, através dos séculos de controlo Cristão, e permanece
ignorante, sendo vítimas ao acreditar nestas previsões ameaçadoras. Para além
disto, muitas pessoas põe a sua fé no Cristianismo e no Islão porque acreditam
nessas profecias e acreditam que elas sejam uma revelação de "Deus" e nada mais.
Eles são amedrontados e levados a acreditar, e estão a ser enganados porque
carecem do conhecimento necessário para ver que tudo isto é feito pelo homem.
Deixa-me explicar. Sim, houve sinais no céu, como o grande sextil, que nunca tivera
sido antes visto em toda a história escrita. O grande sextil é uma estrela com seis
pontas. A sua origem é a "Estrela de Vishnu" Hindu. A "Estrela de David" hebraica, foi
roubada daqui. A Estrela de Vishnu existiu milhares de anos antes da "Estrela de
David". A dada altura, quando alguém tem conhecimento, é possível fazer essas ditas
previsões, que têm grande probabilidade de ocorrer. Isto não é diferente de quando
um médico faz um diagnóstico ou quando um meteorologista prevê o caminho de um
furacão porque eles conseguem ver a partir de imagens de satélite e sabem para
onde está a ir. Ambos os exemplos, são resultado de ter informação suficiente,
conhecimento e experiência.
O mesmo pode ser dito para os Deuses. Seres com uma duração de vida de milhares
a até mesmo milhões de anos, alguns como o Pai Satanás e os seus Demónios são
imortais, e obviamente, viram muito, muito mais do que o ser humano, devido à
duração das suas vidas, tecnologia avançada, conhecimento e inteligência. Eles
viram alinhamentos planetários e como os sistemas solares em que estes
aconteceram, foram afetados durante milhares de anos. Por exemplo, um
alinhamento planetário apertado, de sessenta graus (stellium) precedeu a peste negra
no século XIV. Este alinhamento ocorreu um ano antes da eclosão da primeira grande
peste em 1348. O mesmo tipo de alinhamento ocorreu em 1982 e com isto a SIDA
entrou em cena e ambos levaram um grande número de vidas.
Os Deuses mapearam as Linhas de Ley quando viviam na Terra. Isto foi feito para
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prever com precisão a magnitude e localização de futuros terramotos e outros
desastres naturais. Os Deuses eram muito mais avançados do que são os nossos
sismólogos de hoje em dia. As informações da rede da Terra também proporcionaram
conhecimento suficiente para prever com precisão o deslocamento dos polos e outros
eventos potencialmente catastróficos. Estas previsões não foram baseadas em
clarividência, mas no conhecimento e tecnologia ultra-avançada.
Cristóvão Colombo sabia de um iminente Eclipse Lunar e a data em que o eclipse iria
ocorrer. Ele foi feito prisioneiro pelos nativos numa ilha nas Caraíbas e obteve a sua
libertação ao afirmar que podia fazer a lua desaparecer. Isto assustou os nativos que
nada sabiam sobre eclipses e quando eles testemunharam o desaparecimento da lua,
eles deixaram-no ir imediatamente. Lembra-te que falta de conhecimento = medo!!
Medo = submissão, obediência e eventual escravidão. Uma falta de conhecimento é
essencial para criar e manter um estado esclavagista. É por isto que o conhecimento
é tão condenado na "Bíblia Sagrada", e Satanás, aquele que representa o
conhecimento é tão condenado e blasfemado pelo inimigo.
Um inseto que vive apenas 2-3 meses durante a temporada do verão nunca irá
conhecer o inverno, mas o inverno ocorre de qualquer forma. Nós sabemos disto por
experiência porque temos vivido durante muitos, muitos Invernos. Muito pode ser feito
para manipular o ignorante. Agarra na verdade e mistura-a com mentiras terás os
ignorantes a acreditar em mentiras também. Isto é o que o inimigo tem feito.
Portanto, da próxima vez que te deparares com um Cristão amedrontado e
escravizado, que delira e proclama que as previsões apocalípticas estão a acontecer,
fica ciente do como e do porquê de estas serem feitas. Lembra-te, o Cristão é
agarrado por estas mentiras através de uma falta de conhecimento ou apenas
estupidez. Com informação e experiência suficientes, estas previsões não são difíceis
de fazer. Adicionando as mentiras sobre Satanás e eles irão a correr até ao Nazareno
com medo.
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A Verdade sobre
Sacrifício Humano
O Cristianismo tem um longo historial de culpar e acusar Satanás e Satanistas de
tudo o que eles próprios fazem e promovem. Isto é muito falacioso e cria uma
poderosa distracção, uma vez que a maioria das pessoas não investiga os factos. O
Nazareno é um sacrifício de sangue humano que eles celebram repetidamente
durante cada missa ou culto Cristão.
A Igreja Católica, sendo fiel à sua missão de destruir e remover todo o conhecimento
espiritual, empenhou-se numa impetuosa série de assassinatos em massa e torturas
inigualáveis em toda a história registada até à vinda do Comunismo, que é o ponto de
partida para o Cristianismo. Ver "Inquisição", e Malleus Malficarum [Inglês]; também
conhecido como "O Martelo das Bruxas".
Exemplos incluem: Os Cristãos provaram que um ser humano, esfolado vivo, pode
sobreviver até que a pele seja removida até à cintura. Muitas pessoas inocentes
foram lentamente fervidas até à morte, para prolongar a tortura. Esta lista hedionda
continua assim sucessivamente. A dor extrema pode levar qualquer pessoa a fazer ou
a dizer qualquer coisa. Infelizmente, muitas "confissões" obtidas sob tortura extrema
são até hoje consideradas válidas e utilizadas pela Igreja Cristã como um instrumento
para assustar as pessoas e impor as suas mentiras, nada diferente do comunismo e
das tácticas utilizadas pela NKVD e pelo seu sucessor, o KGB.
Tantos conhecimentos de natureza espiritual foram sistematicamente removidos,
afastando a humanidade das suas origens. Este conhecimento foi substituído por
falsas doutrinas que incitaram ao medo e serviram para virar todos contra a verdade.
Elaborar histórias de horror e informação distorcida e doentia tornou-se a norma, uma
vez que estas foram deliberadamente amontoadas em cima de religiões Pagãs fora
do Cristianismo.
A memória racial e cultural é uma realidade. Aqueles que procuram alternativas
encontram pouco ou nada de positivo em relação a Satanás. Qualquer coisa que não
esteja em conformidade com o conceito Judaico/Cristão de Satanás é fortemente
suprimida nas principais livrarias e meios de comunicação social. A desinformação
sobre Satanismo, sobre sacrifício de sangue vivo, mutilação de si e dos outros, abuso
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de drogas e auto-degeneração está fácil e prontamente disponível, e é atribuída a
Satanás, mas se se ler a Bíblia, tudo está lá, e é na realidade, o tema fundamental do
Judaísmo/Cristianismo. Escravidão, violação em grupo, genocídio, canibalismo,
perversão sexual, ingestão de fezes, assassinato em massa, injustiça e tortura são
uma parte importante da Bíblia Judaica/Cristã. As pessoas que acreditam na escória
doentia escrita sobre Satanás cometem frequentemente os chamados "crimes do
oculto". O Cristianismo é responsável por todos os "crimes do oculto", NÃO Satanás
ou os seus Demónios!
Como se pode ver com a Inquisição, a tortura foi suficientemente severa para forçar
qualquer um a dizer qualquer coisa. Um abominável acusador e interrogador de
"bruxas", Benedict Carpzov, leu a Bíblia Cristã "53 vezes". Foi também autor de um
manual "Practica Rerum Criminalum" que defendia o uso de tortura extrema para
"suspeitos". É mais do que óbvio de onde é que vêm todas estas ideias doentias.
Textos espirituais antigos que nos foram dados pelos Deuses foram destruídos e
substituídos por esta imundície literária doentia, sem sentido e concebida para manter
o poder psíquico nas mãos de uns poucos seleccionados.
Quanto ao verdadeiro sacrifício, isto aplica-se à atribuição do teu próprio tempo,
esforço e criatividade para o avanço da própria alma. A alegria de servir Satanás vale
bem qualquer sacrifício do nosso tempo. Quanto mais fazemos pelo Pai Satanás,
mais ele faz por nós. O estigma do sacrifício humano deve ser afastado do
Satanismo. Isto nada mais faz do que fazer Satanás parecer indesejável e perpetuar
o estereótipo do nosso povo ser visto como louco e psicopata, quando isto está tão
longe da verdade. Os crimes do oculto não fazem parte do Satanismo. Satanás, o
próprio referiu-se à pequena percentagem de tolos que fazem isto como "lunáticos".
A Missa Cristã e Como Ela se Conecta ao Assassinato Ritual Judaico
Sacrifício Humano na Bíblia
Jeová: Um Assassino e Mentiroso Desde o Princípio
A Inquisição: Uma História Cristã de Tortura, Assassinato em Massa e Destruição da
Vida Humana
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"O Exorcismo de Emily
Rose"
Esta é uma carta aberta ao público, nomeadamente aos Cristãos. Para se conhecer
realmente a verdade, é necessário conhecer ambos os lados sem preconceitos. As
Igrejas Cristãs têm trabalhado ao longo do tempo para manter a humanidade
apavorada e distante daquele que é conhecido como "O Diabo" durante séculos. A
verdade é que elas têm muito a esconder e isto envolve o sítio para onde a tua alma
irá. A verdade é que estas Igrejas têm abusado do poder oculto durante séculos e
este é o alicerce do seu poder e da sua riqueza. A tua ignorância espiritual depende
disso. Devido a séculos de destruição sistemática do conhecimento, as Igrejas Cristãs
têm tido a liberdade de ditar o que Satanás e Satanismo são, e com a sua riqueza,
poder e controlo dos meios de comunicação social, silenciaram qualquer oposição.
O filme, "A possessão de Emily Rose" é mais uma táctica usada pela Igreja Cristã e a
alegada história por detrás disto é um exemplo horrível de abuso do Ritual Cristão,
que prevalece de forma alarmante, mas tal como a recente exposição da pedofilia
desenfreada, estes foram suprimidos pelos meios de comunicação social, dada a
riqueza, poder e controlo das Igrejas Cristãs. As vítimas de eleição são as crianças e
os jovens.
Diz-se que os joelhos da rapariga vitimizada
rebentaram "devido às 600 genuflexões que ela
realizou obsessivamente durante o exorcismo diário".
A "genuflexão" Católica foi roubada aos Antigos
Egípcios. Isto pode ser visto nos hieróglifos e
verdade seja dita, tudo o que existe na religião Cristã
foi roubado e corrompido de religiões que a
precederam entre centenas a milhares de anos em
todo o mundo.
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Eu sou uma Sumo Sacerdotisa de Satanás e estou muito próxima daquele que é
conhecido como "Satanás". Eu conheço Satanás e os seus Demónios como seres
reais. Acontece que também sei que Satanás é o nosso Verdadeiro Criador e eu
posso prová-lo se dedicares algum tempo a ler o material fornecido pelos links no final
deste artigo.
Alegações de "possessão" são sempre dirigidas a Satanás. Após um exame
minucioso e com a evidência daqueles de nós que estão próximos de Satanás e que
são Satanistas há muitos anos, podemos afirmar com confiança que aquele a que as
Igrejas Cristãs chamam "O Diabo" não tem nada a ver com "possessão".
Efectivamente, se fossemos a pensar com lucidez e se aplicássemos alguma lógica,
tornar-se-ia bastante evidente quem está por detrás de tudo isto. Para além disso,
esse filme estava completamente cheio de mensagens subliminares para assustar as
pessoas.
Tudo aquilo de que os Cristãos acusam o "Diabo", é na verdade o seu Deus.
•
•
•

"Um Asssassino e um Mentiroso desde o Início"
"Odeia humanos"
"Ele Enganara todas as Nações"

Para mais verificar: Jeová: Um Assassino e Mentiroso Desde o Princípio, este artigo
contém imensas escrituras bíblicas que provam isto. Pelo facto de os Cristãos e
Muçulmanos estarem sob a influência de um poderoso feitiço, muitos não conseguem
ver isto.
Vamos analisar alguns pontos chave do filme:
O motivo da possessão no filme foi para "Deus" dar a conhecer à humanidade que
"temos um lado espiritual". Ok, agora, que raio de de forma é esta para dar a
conhecer a alguém que têm um lado espiritual?? Tudo na religião Cristã cheira a
negatividade: medo, terror, mutilação física, ignorância, desconhecimento,
canibalismo [Jesus é uma mensagem subliminar para sacrifício de sangue vivo. Para
que isto seja provado, verificar: A Missa Cristã e Como Ela se Conecta ao Assassinato
Ritual Judaico] e o ser humano petrificado é deixado indefeso, sem conhecimento e é
lhe dito que ele/ela "tem que sofrer". Na verdade, alienígenas que odeiam seres
humanos, estão por detrás disto.
Gostaria ainda de acrescentar que após estudar as posições planetárias [sou uma
Astróloga profissional] na data de nascimento desta falecida mulher, ela corria risco
extremamente elevado de ter doenças mentais e medos irracionais com um Neptuno
bastante pronunciado. Conjunção de Saturno/Neptuno, conjunção exacta de
Venus/Neptuno bem como outros factores astrológicos que contribuíram. Anneliese
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Michel não era uma personalidade estável e dada a sua doutrinação intensa no
Catolicismo durante toda a sua vida, não é de admirar que estes problemas tenham
vindo à tona. Ela era muito vulnerável e era a vítima perfeita.
Para aqueles que não estão familiarizados com o Satanismo Espiritual, Satanás
mostra-nos que temos um lado espiritual através da meditação de poder e
conhecimento num sentido muito positivo. Isto é verdadeira espiritualidade. O
espiritualismo no Cristianismo é falso. O Cristianismo, nomeadamente a Igreja
Católica tem sido uma poderosa ferramenta para remover todo o conhecimento
espiritual da população e substituí-lo por praticas e lendas que foram roubadas,
deturpadas e contaminadas, a partir de outras religiões de todo o mundo que
existiram desde centenas a milhares de anos antes. Isto é um facto e através da
devida investigação, foi provado. O objectivo era, e sempre tem sido, manter este
conhecimento espiritual nas mãos de alguns "escolhidos", uns poucos que mandam
no mundo e se acham no direito de serem Deuses. [Ver a referência no fim do artigo]
Aqueles de nós que estão próximos de Satanás e se recusam a adorar os falsos
deuses do Corão e da Bíblia, não têm medo de nada. Nós temos também o
conhecimento e autoridade espiritual para lidar com ataques psíquicos e para
sabermos de onde vêm.
Satanás, que é o Verdadeiro Criador da humanidade, dá-nos poder, auto-confiança e
força para sermos resistentes contra tais coisas. Os alienígenas que representam o
falso "Deus" ficam de braços cruzados e observam sadicamente o horror e o tormento
total daqueles que odeiam – os seres humanos inocentes. Estas entidades não
conseguem esconder o seu verdadeiro carácter daqueles de nós que abriram os
nossos centros espirituais e conseguem ver. Tudo o que eles são e fazem é feio e
negativo. A "Virgem Maria" apareceu à rapariga no filme e sadicamente incentivou-a a
sofrer. Estes seres degenerados que odeiam o ser humano são sádicos e atormentam
as crianças inocentes. Neste caso, mesmo para os mais estúpidos dos idiotas
iludidos, isto deveria ser um aviso.
Agora, logicamente, pensem por um minuto sobre esta chamada " possessão". Qual é
o objectivo da chamada "possessão Demoníaca"? O que é que isto alcança? O que é
este tipo de coisa trás de bom a Satanás e os seus Demónios? Este tipo de coisas
deixou as pessoas com tanto medo de Satanás; poucos foram capazes de o conhecer
sem preconceitos.
Por outro lado, é evidente o que isto alcança para a Igreja Cristã. Este tipo de coisas
espalha o terror e esse terror baseia-se na ignorância espiritual e no desespero da
maioria da humanidade. A Igreja Católica assassinou em massa, e torturou até à
morte milhões de seres humanos inocentes na Inquisição, que tinham conhecimento
espiritual, e queimou e destruiu completamente centenas de bibliotecas onde o
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conhecimento espiritual era guardado. Parte disto está guardado na Biblioteca do
Vaticano, da qual certas secções só estão abertas ao clero Católico no topo. O
Cristianismo e o Islão são preparações para o comunismo. O comunismo [um estado
de escravidão total] tem torturado, massacrado e destruído centenas de milhões de
vidas e, na verdade, não é diferente dos programas Cristãos. Naturalmente, ambos
são controlados e promovidos pelas mesmas pessoas identificáveis e fingem estar
um contra o outro... inimigos. Isto funciona muito bem e a maioria das pessoas são
enganadas por isso. Se alguém olhar mais de perto, verá as infinitas semelhanças
entre os dois.
Com a utilização de tácticas de medo como as acima referidas, isto favorece a
agenda inimiga.
1. Os Cristãos mais suaves e outros que não praticam regularmente são assustados
de forma a regressarem regularmente à igreja e isto dá às igrejas mais riqueza
material e poder e, acima de tudo, a energia psíquica de que necessitam para
canalizar para os seus objectivos de escravizar o mundo.
2. O poder espiritual é mantido nas mãos de poucos, em detrimento de todos. Os
Jesuítas que dirigem o Vaticano, sem que o Cristão comum saiba, são plenamente
capazes de prejudicar espiritualmente outro ser humano, especialmente os seus
próprios Católicos devotos que se ligam às crenças [magia de simpatia]. Esta ordem é
especializada no que diz respeito à magia negra e a pessoa comum é impotente
contra ela. Isto é demonstrado através de toda a riqueza e poder que eles têm. Os
protestantes gostam de apontar o dedo à Igreja Católica, no entanto recusam-se a
olhar para os seus próprios culpados e ligam-se às mesmas mentiras na Bíblia [um
livro composto de material corrompido roubado às religiões de todo o mundo que o
antecede], e após um exame aprofundado é uma farsa infundida com poder oculto
com um objectivo muito sinistro para aqueles que acreditam nela. Este é um caso
clássico de magia por simpatia em que deve ser feita uma conexão de alguma forma.
A conexão com as religiões originais está na memória racial de todos. Satanás, que é
o nosso verdadeiro Deus Criador, não se contradiz a si próprio.
3. Eles nunca se calam sobre como "O Diabo engana e é o 'Mestre das Mentiras'", no
entanto para que qualquer esquema seja bem sucedido, a(s) vítima(s) deve(m) ser de
alguma forma ignorantes. O conhecimento espiritual vem de Satanás. Tanto os
Padres Cristãos como os ministros estão perdidos no que toca a dar respostas e
soluções para muitos problemas que afligem a humanidade. Em contraste, os
Satanistas Espirituais têm a capacidade de se curarem a si próprios e aos seus entes
queridos, projectar as suas almas à vontade [isto permite que se navegue no astral e
se familiarize de modo a que, após a morte, não se perca nem fique espiritualmente
desamparado], obter as necessidades e confortos da vida através da meditação de
poder, detectar problemas espirituais e curá-los em si próprio e nos outros. Satanás
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deu-nos conhecimento da anatomia da alma e de como preservá-la e mantê-la
saudável para que problemas como os acima mencionados nunca aconteçam.
4. Estas são dádivas de Satanás que é o nosso verdadeiro Deus e Criador. Não há
nada de espiritual nas igrejas Cristãs. Os Cristãos estão submersos num poderoso
feitiço de proporções catastróficas e aqueles que não acordarem enfrentarão a sua
própria perdição por falta de conhecimento.
É triste que tenham pegado em Belial e o tenham acusado de tais coisas nesse filme.
Belial tem feito muito para ajudar aqueles que estão sob a sua protecção e
orientação, a avançar espiritualmente. Belial nunca permitiria que um discípulo seu
sofresse desnecessariamente e quando um Satanista dedicado está em apuros
espiritualmente [sim, somos atacados pelos mesmos anjos que estão por detrás
destas possessões que são imputadas nos Demónios] outros Demónios e por vezes
até o próprio Satanás virá em auxílio do humano vitimizado e não lhe fará mal.
Para finalizar, os demónios estiveram presos durante séculos. Anneliese Michel (o
verdadeiro nome de "Emily Rose") foi supostamente "possuída" em 1968. Posso vos
assegurar que os Demónios, incluindo Belial, estavam amarrados e só muito
recentemente é que foram libertados. Eu sei porque estive envolvida na sua
libertação. Só agora é que eles se podem apresentar e defender e revelar a verdade
àqueles que os vão ouvir. Diz-se que: "No final, a verdade virá ao de cima e muitos
quererão aderir no último minuto, mas será demasiado tarde".
Continua e aprende a verdade antes que seja tarde demais...
- Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Mensagens Subliminares
em Filmes
O filme de 1973, "O Exorcista" é um exemplo descarado do uso de tácticas de
intimidação para manter as pessoas afastadas de Satanás. Para além das tácticas de
intimidação, as mensagens subliminares contidas no filme são abundantes para
aumentar o medo. Este filme foi uma resposta directa ao sucesso de 1968 "A
Semente do Diabo", que retratou Satanás de uma forma algo positiva.
Naturalmente, a cena de abertura tem lugar no Iraque onde Satanás e os outros
Deuses Originais tinham muitos templos. Depois, o cenário da Tábua Ouija - a
mensagem aqui é que as Tábuas Ouija são perigosas. Esta é mais uma tentativa de
impedir as pessoas de comunicarem com os Deuses Originais que desejam ajudar a
humanidade. Ao manter as pessoas isoladas dos verdadeiros Deuses, a mentira do
Cristianismo pode avançar sem obstáculos e manter todos escravizados.
Há a cena em que Regan de 12 anos desce as escadas numa posição de ponte [um
ataque directo à yoga] e, claro, a contorção que supostamente se manifestou a partir
da possessão. Depois, há a cena da levitação. A mensagem subliminar aqui tem o
intuito de fazer com que a pessoa se afaste da yoga. O filme continua e muito em
breve teremos o indivíduo com o pescoço partido. É claro que a sua cabeça está
virada para trás. Tudo *ESTÁ* ao contrário, mas o inimigo certamente que não quer
que a humanidade acorde para esse facto, por isso são usadas mais tácticas de
intimidação.
O filme "Feitiço Diabólico" é outro. Dons espirituais como a telecinesia, pirocinesia, e
outros são retratados como maléficos. Juntamente com isto, acrescentando às
mensagens subliminares, há a música da nova era a tocar em segundo plano. A
mensagem aqui é para se ficar longe do poder espiritual a todo o custo.
"Filha da Luz", outro. Aqui, os retardados são considerados com grande estima, tal
como acontece nas igrejas Cristãs. O Cristianismo valoriza a falta de inteligência de
forma a continuar a perpetuar as suas mentiras e idiotices ridículas. O sistema
politicamente correcto chama "especial" aos deficientes mentais. Que piada! Por
outras palavras - não te preocupes em pensar ou usar o teu cérebro. Se for este o
caso, então todos devem danificar o seu cérebro para que o mundo inteiro possa ser
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"especial". Quanto mais estúpido, melhor. As pessoas inteligentes e pensadoras
nunca são escravos perfeitos. A estupidez, a ignorância e o analfabetismo contribuem
para a criação de um estado esclavagista perfeito e as pessoas que promovem estas
mentiras sabem disso.
Outro tema recorrente na maioria dos filmes que se centram em torno de Satanás é a
mensagem subliminar de que a justiça está errada. Não resistas; deixa que os
inimigos façam aquilo que lhes apetecer, e por aí fora. Satanás defende e representa
a justiça. Sem justiça, a civilização cai no caos e a corrupção prolifera e assume o seu
lugar. Todas as liberdades pessoais são então perdidas e nações inteiras tornam-se
em estados de escravatura. A psicologia aqui consiste em deixar o crime ficar tão fora
de controlo que a população sem conhecimento cai na armadilha de, literalmente,
implorar por leis duras onde as liberdades e os direitos civis de todos serão retirados.
Pessoas sem conhecimento desistem de bom grado destas liberdades em troca de
uma total repressão do crime. Sucedem-se então assassinatos em massa e todas as
liberdades são perdidas. Satanás representa a liberdade pessoal e a justiça.
A lista lamentável é interminável. A mensagem subjacente é e sempre foi... Não te
fortaleças!
Ao nos fortalecermos a nós próprios, já não somos escravos do inimigo. Satanás
detesta a escravatura e a servidão, pelo que têm de manter as pessoas afastadas
dele a todo o custo.
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A Verdade Sobre Satanás
Uma das coisas mais importantes que podemos fazer como Satanistas, é estabelecer
uma forte relação com Satanás. Muitas pessoas procuram livros, escrituras, e outras
informações, em vez de irem ter directamente com o próprio Satanás. Ler livros pode
abrir uma porta, mas isto também instiga na mente muitas suposições, que quando o
encontramos e o conhecemos, descobrimos que são falsas e a confusão instala-se.
Tem havido tanta desinformação, calúnia e mentiras escritas sobre o Pai Satanás.
Quase tudo, se não tudo mesmo, foi inventado e espalhado pelos seus inimigos,
pessoas que não o conhecem, pessoas que querem ganhar dinheiro rapidamente e
pessoas doutrinadas com mentiras Cristãs ou outras mentiras relacionadas.
Estas mentiras moldaram grande parte da mente das massas em relação a Satanás.
Recebo muitos e-mails de pessoas que foram mal informadas e que esperam que
Satanás seja de uma determinada forma. Veja-se a Bíblia Satânica e a promoção da
ganância. Posso dizer-vos por experiência, Satanás não é ganancioso. Podemos
facilmente ver quão gananciosas são as Igrejas Cristãs. Quase tudo do que o falso
deus inimigo é e faz, é imputado a Satanás como uma distracção.
O verdadeiro Satanismo não é uma viagem à Disneylândia. O verdadeiro Satanismo
tem a ver com avanço pessoal, juntamente com o acto de se tornar e evoluir para um
Deus, o que traz libertação espiritual. Satanás ajuda-nos nas nossas vidas com tudo o
que precisamos, mas em contraste com as muitas histórias, ele não concede riquezas
extremas, fama e cumpre todos os desejos em troca da própria alma.
Quando damos as nossas almas a Satanás, ele ajuda-nos ao nos conceder muito
conhecimento, orientação, sabedoria e poder pessoal que nos permitirá evoluir e
avançar para a divindade. Quando morrermos, deixaremos de ser apenas um espírito,
emergiremos muito mais poderosos e, se reencarnarmos, nasceremos numa
existência superior, uma vida melhor. Ao progredirmos para nos tornarmos um Deus,
a nossa vida irá mudar para melhor. Já não se terá de tolerar injustiças, uma vez que
se terá poder e compreensão sérios, muito para além dos da pessoa comum, com a
capacidade de se curar a si próprio e afectar o seu ambiente, influenciar e até
controlar os outros.
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A pessoa avança ao viver a vida ao máximo, empurrando o seu 'eu' para além das
limitações físicas, psicológicas, mentais e espirituais e ultrapassando fronteiras. A
inactividade e a abstinência conduzem à degeneração. O corpo humano é um
exemplo perfeito disto, uma vez que músculos que não são utilizados ficam
atrofiados. Uma mente que não é utilizada torna-se monótona e estúpida. O mesmo
se pode dizer da alma humana.
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A Verdade
Acerca do Poder de Satanás
Eu não sei quantas vezes é que ouvi alegações Cristãs relativamente ao Nazareno ou
os seus anjos a banir Satanás da área ou "Expulsar Demónios". A minha opinião a
respeito disto é que os "Demónios" não são realmente "Demónios" mas sim anjos que
imitam o que os Cristãos acreditam ser "Demónios". Porquê? Porque faz com que
Satanás pareça estar sob o controlo do Nazareno e, em muitos casos, assusta
aqueles que carecem de conhecimento. Estes programas nefastos utilizam o medo
para controlar.
Eu estava a ver o filme "O Exorcista". Para aqueles que não estão familiarizados com
este filme de 1973, o enredo envolvia uma menina de 12 anos que estava possuída
pelo Demónio Mesopotâmico "Pazuzu". Este filme foi considerado um dos melhores
durante anos, apontado como o que mais assustava o público. Tem havido poucas
alegações reais relativas a casos de "possessão". Os testemunhos incluem relatos
pouco credíveis de vítimas que "vomitam objectos" e praticam outros actos sem
sentido.
Todos sabem que as almas são importantes para Satanás; a humanidade é a sua
criação. Quando dedicamos as nossas almas a Satanás, tornamos-nos parte de um
vórtice maciço de energia que podemos aproveitar para realizar os nossos desejos e
objectivos. Esta energia adicional não só beneficia a humanidade, mas também
beneficia o Pai Satanás e os Deuses Originais, e dá a todos os interessados mais
poder. [As igrejas Cristãs têm explorado as almas e a sua energia durante séculos].
Agora, uma vez que sabemos que as almas são importantes para Satanás, porque é
que ele ou os seus Demónios fariam qualquer coisa para assustar as pessoas, ou
fazer com que as pessoas tentassem evitá-lo a todo o custo?
Ao olhar para isto analiticamente, pode-se ver a verdade, já que existe um motivo por
detrás de quase tudo. O único motivo aqui é para a entidade gananciosa Jeová e a
sua laia, assustarem os seres humanos ignorantes e levá-los de volta ao seu banco
de energia de almas. [Este personagem de Jeová corresponde na verdade a Greys e
Nórdicos Extraterrestres, e não a uma entidade individual]. Naturalmente, Satanás e
os seus Demónios são culpados como habitualmente. Uma vez que os Cristãos estão
proibidos de praticar qualquer magia ou de serem instruídos sobre o oculto, isto
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termina com Jeová e a sua laia a terem um fornecimento completo de energia para
usarem como bem entenderem. Os Greys chamam a esta amálgama de energia "o
deus único".
Para as pessoas que utilizam os métodos tradicionais de convocação de espíritos,
conforme instruídos nos grimórios populares, que usam os nomes de Jeová e dos
seus anjos, como é que realmente sabem exactamente quem ou o que estão a
contactar? Todas as pessoas de quem já ouvi, que passaram directamente por
Satanás para convocar respeitosamente um Demónio, tiveram experiências positivas.
Eu sei que tive.
Os seguidores do "Deus" Cristão e do seu Nazareno imundo estão sempre a dizer
que esta entidade tem poder sobre Satanás. Na realidade, isto não é verdade.
Quando era nova no Satanismo, [isto foi antes de realizar o rito de iniciação],
experenciei muita confusão. Uma noite fiquei muito perturbada e ORDENEI o espírito
santo podre de Jeová a deixar para sempre o meu corpo EM NOME DE
SATANÁS/LUCIFER. Senti uma energia fraca e devastada que saiu de mim através
dos meus pés. Depois disso, senti uma profunda sensação de paz, e muita da
confusão e agitação que estava a sentir desapareceu.
Quando tinha doze anos de idade, Satanás veio até mim numa Igreja Católica,
quando um importante sacramento Cristão estava a ser realizado. O "Deus" Cristão
não tinha poder para o deter. Satanás tinha a autoridade espiritual para lá estar. Por
outro lado, aposto que nunca se virão entidades Cristãs a visitar uma Missa Negra.
Há alguns anos atrás, realizei a iniciação de uma amiga num parque da cidade por
volta das 4 da manhã, porque não havia privacidade para um rito religioso em casa.
Ao conduzir até lá, ela estava receosa e hesitante em dedicar a sua alma ao Pai
Satanás. Quando eu estava a ler as orações, disse-me ela depois, ela tinha visto uma
aparição branca e nebulosa que era um espírito inimigo. Alguns Demónios
apareceram prontamente e expulsaram-na. Estes Demónios, devo acrescentar,
estavam no extremo inferior da hierarquia Demoníaca. Eram os que tinham os olhos
vermelhos e asas, semelhante a uma gárgula. Esta ordem de Demónios executa
principalmente tarefas de mensageiros e protectores. Vi-os rapidamente sair do
caminho quando Azazel se aproximou da área em que se encontravam, por respeito.
Não foi preciso muito para se livrarem do espírito inimigo, depois, a minha amiga
sentiu-se muito melhor.
No conto bíblico em que Satanás abordou o Nazareno no deserto, NÃO O ABORDOU
COMO IGUAL, MAS COMO SUPERIOR. Não se adora um ser igual ou inferior. A
oferta de Satanás ao Nazareno, ali mesmo, indicou descaradamente que ele tinha
muito mais poder do que o imbecil do Nazareno. Ele falou de forma negativa para o
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Nazareno. A maioria dos Cristãos tem medo de Satanás. Os Satanistas podem
blasfemar Jeová, o seu inútil "espírito santo", e o seu filho pedófilo,* mas poucos
Cristãos irão convidar activamente a ira de Satanás. Muitos têm mesmo medo de nós
- é isto a sua fé num "Deus" cobarde e impotente.
-Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich
*Acreditamos que o Nazareno é um personagem fictício, criado a partir de vários
mitos e lendas anteriores ao Cristianismo desde centenas a milhares de anos. O
único objectivo desta entidade é criar uma distracção. Os seguidores inconscientes
são ludibriados a acreditar que "Jesus Salva" quando, na verdade, nós é que
salvamos as nossas próprias almas. Os seres humanos têm o poder de curar e
realizar muitas outras proezas espirituais apelidadas de "milagres". O Nazareno tem
sido utilizado ao longo dos séculos para despojar a humanidade de todo o poder e
conhecimento espiritual. Isto tem colocado a humanidade como um todo à mercê de
seres inimigos avançados para serem viciosamente explorados e vitimizados. Uma
alma fraca não só sofre de doença física, mas também é um peão espiritualmente,
tanto nas mãos do destino como nas mãos do inimigo [A entidade Cristã e a sua laia].
Para mais informação:
Expondo o Cristianismo
A Verdade Sobre “Jesus Cristo”
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Feitiçaria
Satanismo é uma religião da mente. Praticamente 100% de todos os Satanistas, do
passado e presente, praticaram e tiveram um interesse sério na feitiçaria, magia e no
oculto. Feitiçaria tem sempre sido sinónimo de Satanismo. "Bruxa" significa "sábia".
Devido à perseguição, antigamente, muitos feiticeiros e praticantes das artes
mágicas/poderes da mente, praticavam em segredo. Feitiçaria e ocultismo são
espirituais. Satanismo tem sempre sido extremamente espiritual.
Os Deuses são todos extra-terrestres. Em praticamente todas os relatos autênticos de
interacção directa de humanos com aliens, os aliens exibiram avançados poderes da
mente. Houve comunicação telepática, mesmo com humanos que não tinham
qualquer experiência anterior com isto. Levitação, telecinesia, cura, mente apagada
[quando a pessoa se esquece de tudo o que aconteceu], e outros poderes da mente,
considerados extraordinários pelos humanos, são comuns para a maioria destes
seres.
A feitiçaria não é nada mais do que tentativas humanas de alcançar poderes da
mente, que são nossos por direito. Durante séculos as Igrejas Cristãs e as suas
coortes fizeram tudo o que estava ao seu alcance para assustar as pessoas e impedilas de tentar usar os poderes a que outros seres no universo têm acesso completo. O
único propósito e objectivo do Cristianismo sempre foi remover todo o conhecimento
espiritual e impedir a humanidade de aceder aos poderes da mente e da alma, para
que este poder pudesse ser mantido nas mãos de uns poucos que foram "escolhidos"
para dominar o mundo, onde toda a gente será escravizada e brutalizada. A
humanidade tem sido retida de forma perigosa e propositada pelo Cristianismo. Isto
não só nos posiciona como um todo, numa posição seriamente vulnerável e indefesa,
como também condena a alma humana que está completamente à mercê de outros
seres que têm este poder espiritual.
Os inimigos extra-terrestres, que estão em maiores números que aqueles que não
são amigáveis para com a humanidade, consideram-nos como gado para ser
aproveitado. O seu objectivo é usar as energias das nossas almas após a nossa
morte para os seus próprios propósitos. A única forma que eles têm de serem bem
sucedidos é através da ignorância espiritual da humanidade e de uma falta de poder
espiritual. Por esta única razão, eu incentivo fortemente que seja realizado o ritual de
dedicação a Satanás. Quando fazemos um compromisso com Satanás, ele protegenos à medida que avançamos espiritualmente.
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Muitos, que andam sozinhos pela feitiçaria e evoluem as suas almas, encontram o
desastre. Isto não vem de Satanás, mas sim do inimigo que usa o medo e outras
experiências negativas para assustar e para que as pessoas percam o interesse em
alcançar qualquer poder real.
Aqueles que atingem um certo nível, destacam-se no astral. Existem bastantes
grupos no Yahoo pela internet, aqueles que estão de fora, e que falam sobre kundalini
e outros fenómenos relacionados com o fortalecimento psíquico e outras experiências
negativas que estas pessoas têm, são aos montes.
Eu subscrevi vários destes grupos há algum tempo atrás e li muitas mensagens
relativamente a experiências negativas com entidades astrais, ataques de ansiedade
e intrusos espirituais não desejados onde estas pessoas sofreram ataques para os
quais não tinham explicação. Uma senhora perdeu permanentemente todo o seu
cabelo após um feitiço. Como a ilustração no texto do filme "A Nona Porta" avisava,
"se fores muito longe o perigo pode descender sobre ti desde lá de cima", isto
coincide com a realidade.
Muitos dos chamados " fantasmas" são na realidade extra-terrestres, incluindo os
ciclopes, fadas, duendes, gnomos, e outros. As fadas, gnomos e afins são seres
elementais que têm apenas um ou dois elementos que compõem a sua alma, onde os
seres humanos têm cinco: fogo, terra, ar, água, e éter. Os seres de um só elemento
são também muito competentes na projecção astral e outras proezas, o que explica
muitas das "alucinações" por parte daqueles que abrem as suas mentes o suficiente
para as "ver".
Não nos conformarmos, é uma parte importante do Satanismo. Aqueles que se
conformam são ovelhas e nunca terão força para pensar por si próprios o suficiente
para ver a verdade e evoluir até um nível superior. Não nos podemos conformar se
nos quisermos fortalecer a nós próprios. É preciso conheceres-te a ti próprio
completamente para evoluíres e praticares de forma eficaz a magia e não seguires o
rebanho.
Cada problema pode ser resolvido com o tipo de conhecimento correcto. O
conhecimento também elimina o medo e é a chave para o poder.
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Com Satanás Novamente
Muitas pessoas que são novas no Satanismo estão preocupadas com o facto de
pertencerem ou não, ou se Satanás os aceitará. Eu descobri que muitos de nós já
estiveram com ele antes, em vidas passadas.
Ele colocou muitos do seu povo aqui neste tempo porque a Terra está a chegar ao fim
da Idade de Peixes*. Irão decorrer grandes transformações.
Olho para trás ao longo da minha vida, mesmo nos meus primeiros anos da préescola, e agora posso ver claramente que sempre fui de Satanás. Nasci com uma
marca, uma marca de nascença invulgar. Fui atraída para o ocultismo numa idade
precoce.
Um forte interesse no ocultismo e no Satanismo pode indicar que já se pôs os pés no
caminho da mão esquerda em vidas anteriores. Éramos de alguma forma diferentes e
nunca nos integrámos verdadeiramente.
As outras religiões não funcionam para os filhos de Satanás. As energias entram em
choque e quando um filho de Satanás está num ambiente inimigo, tal como ser
forçado a frequentar uma escola Cristã, resultará frequentemente em muita
infelicidade.
O contacto com os Demónios estende-se também a vidas passadas. Normalmente,
voltarão a contactar-nos nesta vida. Alguns de nós já estiveram com Satanás durante
muitas, muitas vidas.
*Eu escrevi este artigo há vários anos atrás. Desde então, Satanás reencarnou na
Terra, todas as almas que estavam no Inferno, para batalharem. Todas estas almas
são de Satanás e irão lutar por ele nos próximos anos contra o inimigo.
Satanás aceita a maioria das pessoas que vêm ter com ele. Ele não aceita aqueles
que são desonestos com ele, pensam que podem tentar usá-lo ou vir ter com ele com
segundas intenções.
Satanás é muito forte na honestidade, qualquer um que vá ter com ele deve ser
honesto. As pessoas que pensam que lhe podem mentir, mostrar desrespeito a ele e
aos seus Demónios ou usá-lo de alguma forma, irão acordar para a vida de má forma.
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A Temporada de Yule
A Temporada de Yule é uma época de diversão, indulgência e festividade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cozinhar
Fazer bolos e biscoitos
Oferta de prendas
Decoração
Construir bonecos de neve e desportos de Inverno em locais onde há neve
Decoração de árvores
Luzes azuis em honra de Lúcifer
Festa
Pai Natal para as crianças
Compras e muito mais.

O Nazareno, como se pode ver, não tem lugar na época do Yule. O dia 25 de
Dezembro é na realidade o aniversário da divindade Persa Mithra, por exemplo. O
Yule foi roubado aos Pagãos e incorporado na religião Cristã como Natal. Os povos
Pagãos celebravam o Yule muito antes do falso programa do Cristianismo ter forçado
a sua entrada em cena. Temos de retomar as nossas festividades!!
Celebrem e tenham satisfação!!
AVÉ SATANÁS!!
Baal-Berith, Pai da Temporada de Yule
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