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PREFAȚĂ
„Satanismul este religia originală a omenirii” – Satan
Ministerele Bucuria lui Satan și-au luat angajamentul de a restaura Satanismul Adevărat.
Noi avem privirile ațintite la Adevăratul Creator a religiei cunoscute astăzi sub numele de
„Satanism,” iar Creatorul ei este însuși Satan. De prea multă vreme, inamicii au avut libertatea
de a-l defini atât pe Satan cât și Satanismul în așa fel încât să corespundă propriilor lor agende.
Arareori I s-a permis lui Satan să vorbească pentru el însuși și să reveleze cine și ceea ce este el
cu adevărat. Satan este o ființă reală. A interacționat cu mulți de-a lungul ultimilor mii de ani,
lăsându-ne doctrinele Al Jilwah, Qu’ret Al Yezid, precum și altor manuscrise. El este originalul
Zeu Încoronat.
Satan nu se potrivește în nici un fel cu definițiile iudeo-creștine sau islamice, care L-au
definit în mod eronat timp îndelungat și nici nu se aseamănă cu caracterul descris de Anton
La’Vey în biblia satanistă. Pentru ca cineva să îl poată cunoaște cu adevărat, acesta trebuie să I
se adreseze personal, fără prejudecăți sau expectații. Prin urmare, va constata că Satan nu se
conformează concepțiilor unei denominațiuni sau alteia despre „diabolic,” concepții care au fost
în mod necugetat și fără minte aruncate peste el, timp de secole. Din nefericire, căutarea
informaților și a răspunsurilor în afară, a fost o temă comună în Satanism și asta pentru că atât de
multe informații au fost îndepărtate și distruse în mod sistematic de către Biserica creștină.
Biserica creștină a inventat o istorie falsă dar care să se potrivească cu agenda lor, care are ca
scop păstrarea cunoștințelor și a puterii spirituale în mâinile câtorva, în defavoarea omenirii.
Satanismul înseamnă cunoaștere, iar eu sunt implicat mai departe în studii și cercetări fără
sfârșit, pentru a descoperi învățăturile și cunoștințele antice, care au fost suprimate.
Ministerele Bucuria lui Satan nu recunosc Iudaismul, creștinismul sau Islamul ca religii
legitime. Acestea sunt în adevăr programe menite să înlocuiască cunoașterea spirituală cu
minciuni, gunoaie şi nimicuri, în timp ce storc miliarde peste miliarde de dolari și energie
psihică, totodată explorând sărăcia și suferința, doar pentru a păstra cunoștințele spirituale şi
puterea, împreună cu nespuse bogații în mâinile câtorva „aleși.” Iudaismul și creștinismul sunt
extrem de noi, cu toate că ei încearcă să susțină opusul; aceeași este povestea și cu această ultimă
„religie” majoră, Islamul, care a început să se manifeste cu mai puțin de 1000 în urmă.Noi am
descoperit că aceste programe își au rădăcinile în învățături și practici furate și corupte din
religiile mai vechi, neavând nimic în ea însăși. Aceiași postură o avem și cu privire la „wicca” și
„neo-păgânism.” Amândouă acestea sunt apariții recente (începând să se manifeste în secolul al
XX-lea), fiind versiuni corupte ale religiilor originale, dar care se conformează agendei iudeocreștine de înrobire a lumii prin îndepărtarea adevăratei spiritualități.
Obiectivul nostru este acela de a face cunoscut oamenilor adevărul și de a expune toate
minciunile despre Satan, Satanism și Sataniști, create de recentele așa numite „religii.” Noi nu îi
recunoaștem și nici nu confirmăm grupurile care Îl caracterizează pe Satan după conceptele
iudeo-creștine, dar nici pe aceia care, la fel ca membrii Bisericii lui Satan înființată de Anton
La’Vey, nu Îi admit existența ca ființă reală.
Informațiile prezentate sunt rezultatul a multe cercetări cât și a interacțiunii personale a
multor discipoli cu Satan însuși și cu Demonii Săi, care ne-au ghidat și îndreptat spre adevăratele
origini a Satanismului. Noi te încurajăm, de asemenea, să citești și să studiezi de unul singur,
liber și cu o minte deschisă. Doar atunci când mintea îți este cu adevărat liberă și deprogramată
de minciunile „religiilor” amintite mai sus, adevărata învățătură și iluminare se poate manifesta.

CAPITOLUL I: SATANISMUL SPIRITUAL
ORIGINILE LUI SATAN


Satanismul nu este o invenție creștină.



Satanismul a apărut înaintea creștinismului, precum și a celorlalte religii.



Satanismul nu ține de sperietori, spiriduși, vampiri, monștrii de Halloween sau
alte entități asemănătoare.



Satanismul nu înseamnă „diabolic.”



Satanismul nu este o „reacție” la creștinism.



Satanismul nu este creația lui Antor Szandor LaVey.



Satanismul nu înseamnă și nu ține de moarte.



Satanismul adevărat ține de evoluția și împuternicirea omenirii pentru a ajunge
asemenea Zeilor, după cum a fost intenția Tatălui nostru Creator, Satan.

„În Taina cunoașterii Mele, nu există alt Dumnezeu în afară de mine.” – Satan, în Pacea
fie peste El.
În urma secolelor de dezinformare și minciuni, în timpul cărora cunoștințele au fost
îndepărtate în mod sistematic, puțini oameni mai înțeleg sau mai știu ce înseamnă „satanismul”
cu adevărat. Creștinii au avut libertatea să dicteze ceea ce ei cred că satanismul înseamnă, fără a
întâmpina nici un fel de rezistență. Pentru a putea realiza asta, adevărul a trebuit să fie distrus.
Biserica Catolică (biserică creștină originala și sursa de unde au evoluat toate celelalte secte
creștine), a torturat până la moarte milioane de bărbați, femei și copii inocenți în cele mai atroce
feluri în timpul „Inchiziției”. Unii dintre copiii care au fost arși de vii în așa-numitele „cuiburi
vrăjitorești” aveau chiar și doi ani.1
Creștinii declamă și delirează cu privire la „noua ordine mondială,” ordine în care toate
identitățile, culturile, intimitatea personală și libertatea vor fi pierdute iar omenirea, după ce va fi
însemnată cu semnul fiarei, va fi concentrată în mod sistematic într-un stat mondial al sclaviei.
Ceea ce ei nu reușesc să vadă este faptul că, în adevăr, propria lor „religie” împreună cu biblia

1

Cassel Dictionary of Witchcraft, de David Pickering, articol despre “Germania”, pagina 108
The Lost Book of Enki; Memiores of an Extra-Terrestrial God, de Zecharia Sitchin
Satan Wants You, de Arthur Lyons, paginie 24-26
The Biography of Satan, de Kersey Graves, paginile 146- 147
The People of the Sea- The Search for the Philistines, de Trude and Moshe Dothan, paginile 185- 186
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lor au fost și continuă să fie rădăcina planurilor pentru
acest regim. Tot ceea ce se află în biblia creștină a fost
furat și corupt din religiile păgâne care au precedat
iudaismul, creștinismul și islamul cu sute și mii de
ani. Prin iudaism și prin unealta sa: creștinismul, toate
învățăturile originale ale lumii (care nu erau decât
CONCEPTE) au fost furate și concentrate în „singurul
dumnezeu” corupte în arhetipuri evreiești, caractere evreiești și locuri fictive pentru evrei. Acest
fapt i-a dat întregii rase evreiești o istorie falsă, o putere politică și „spirituală” pe care nu o aveai
până atunci și la care nu erau îndreptățiți.
Biblia, la rândul ei, este o unealta subliminală extrem de puternică, care are ca scop
principal controlarea maselor. Oricine poate deduce că această lucrare este scrisă de oameni, căci
este plină de contradicții. Învățăturile acestei cărți le-au fost trâmbițate oamenilor încă de la o
vârsta foarte fragedă. O minciuna trebuie întărită periodic, spre deosebire de adevăr care poate
dăinui de unul singur. Deoarece cunoștințele spirituale împreună cu puterea ocultă au fost
îndepărtate din rândul populației și ținute în mâinile a câtorva „aleși,” populația neștiutoare a
ajuns să fie fără nici un ajutor în fața celor care folosesc aceste puteri împotriva lor. Planul este
acela de a crea un stat de sclavie de ordin mondial, avându-i pe acești câțiva „aleși” pe post de
conducători. Bineînțeles că făptașii dau vina și îl acuză pe Satan pentru toate acestea, pentru a
crea distragerea necesară, în timp ce ei se folosesc de puterea ocultă pentru a-și atinge scopurile.
Ei sunt renumiți de-a lungul istoriei ca hoți, care jefuiesc și apoi dau vina pe dușmanii lor pentru
tot ceea ce ei sunt și fac cu adevărat, în timp ce ei se țin pe ei înșiși la cel mai înalt nivel al
respectului și inocenței.
Religiile originale – care acum sunt cunoscute sub numele de „satanism” („Satan”
înseamnă „inamic” în ebraică), au fost toate centrate pe ceea ce este cunoscut ca „Magnum
Opus” sau „Marea Lucrare.” Acela care este cunoscut drept „Satan” este în fapt adevăratul
nostru Zeu Creator. A fost împiedicat de către inamici să își termine lucrarea cu omenirea, și
anume aceea a divinizării ei. Zeificarea înseamnă perfecționare fizică și spirituală.
Șarpele poate fi observat peste tot în relicvele și construcțiile antice. Șarpele a fost ținut
sacru în toate ariile lumii antice. Satan este Zeul Ea, cunoscut și sub numele de ENKI, unul
dintre primii Nefilimi care au aterizat pe planeta noastră și care a pus bazele primei civilizații. În
mitologia sumeriană, șarpele a fost dintotdeauna simbolul lui Enki.
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Șarpele reprezintă ADN-ul, forța vitală și șarpele Kundalini și a supraviețuit ca o emblemă a
medicinii umane și veterinare, unde simbolizează viața și vindecarea. Acest simbol sacru a fost
profanat și blasfemiat, numai de când iudeo-creștinismul a intrat în scenă. Fiecare dintre noi
suntem familiarizați cu termenul „căzut”. Acest termen a folosit din abundență de clerul creștin
atunci când făceau referire la Satan și la Demonii. În adevăr, termenul „căzut” se referă la șarpele
Kundalini (care a fost întotdeauna asociat
cu Zeul nostru Creator, Satan), șarpe care
s-a prăbușit în întreaga omenire și care
acum zace în stare latentă la baza
coloanei vertebrale. Datorită acestui fapt,
la momentul de față omenirea operează la
un nivel scăzut de înțelegere spirituală.
Abuzuri nepăsătoare la adresa copiilor și
a

animalelor,

războaie

fără

rost,

brutalitate și corupție interminabilă, sunt
toate

rezultate

a

prăbușirii

șarpelui

Kundalini.
„Pomul Vieții” – concept care a
fost furat din religiile antice păgâne și
care a sfârșit în cartea biblică a Genezei –
a fost prezent în multe părți ale lumii
antice în frize pe pereții templelor și în
unele morminte. „Pomul Vieții” este de
fapt o mapă a sufletului uman. Tulpina
este coloana vertebrală iar ramurile sunt
circuitele

prin

care

curge

chi-ul

(bioelectricitatea sau forța vitală).
Șarpele Kundalini este elementul care
împuternicește sufletul, invocând toate stările de super-conștiință cunoscute sub numele de
„samadhi.” În adevăr, „Zeul-Soare” reprezintă sfera cu bioelectricitate condensată, care este
circulată prin vizualizare prin fiecare chakră (Zeu) în parte, cu scopul de a întări și purifica
sufletul, în cadrul unor meditații specifice. Acesta este primul stagiu al Magnum Opus-ului.
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Relatările prezente în biblia iudeo-creștină despre oamenii care trăiau sute de ani, au fost
preluate din obiectivele Magnum Opus-ului. Acesta este locul la care conduce „vrăjitoria” –
alchimia sufletului. Aceasta este totodată şi cea mai profundă lucrare a minții umane: dobândirea
dumnezeirii, care este dreptul prin naștere dat neamurilor (ne-evreilor) de Creatorului nostru
Satan. Nimbul prezent în multe picturi este „puterea vrăjitorească” dată de Kundalini, după ce
acesta a fost ridicat. Creștinii au furat acest concept din religiile originale atât din est cât și din
vest. Spre exemplu, Buddha este înfățișat cu un nimb, la fel ca mulți alți Zei hinduși.
Era în care religiile originale erau în floare a fost cunoscută ca „Era de Aur.” În urmă cu
aproximativ 10.000 de ani, Zeii ne-au lăsat singuri. Zeii sunt o rasă de extratereștrii. Ca idee, mai
multe rase extraterestre au trăit pe Pământ și au avut diferite interese cu ființele umane, fie ca
prieteni, inamici sau neutri. Zeii principali care au interacționat cu omenirea și care sunt creatorii
noștri (prin inginerie genetică), sunt dintr-o rasă de extratereștrii cunoscută ca „Nordici.”
Locuiesc în întreaga galaxie în diferite sisteme solare. Sunt foarte avansați în cunoștințe,
inteligență și în spirit. Unii sunt de ajutor omenirii – precum este Satan și Zeii antici, care în cele
din urmă au sfârșit etichetați drept „Demoni.” Alții sunt neutri, iar o altă categorie au lucrat și
continuă să lucreze spre distrugerea noastră. S-a purtat un război din cauza omenirii, război în
care de o parte se afla Satan și Demonii săi – care doreau să ne dea cunoștința și îndrumările
necesare pentru a ne putea ridica la perfecțiunea fizică și spirituală de zeu, – în timp ce de
cealaltă parte luptau inamicii care doreau să ne țină ignoranți din punct de vedere spiritual,
pentru a ne putea folosi sufletele ca supliment gratuit de energie.
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În multe scrieri de natură spirituală sau ocultă, termenul „zeu/dumnezeu” sau „zei/dumnezei” a
fost folosit și în referire la cele șapte chakre. Datorita secolelor în care cei care aveau cunoștințe
spirituale erau persecutați, aceste scrieri au ajuns să fie codificate, cunoștința fiind ascunsă sub
formă de alegorii și cuvinte cheie. Numărul „șapte” este repetat la nesfârșit în biblia iudeocreștină. Acesta este furat și corupt din cele șapte chakre principale ale sufletului.
Varianta originală a crucii avea toate cele patru
brațe egale, precum se poate observa și în multe
sigilii ale Demonilor, cu brațele (reprezentări ale
chakrelor) evazate. Un alt exemplu bine cunoscut,
este Crucea de Fier a naziștilor; în adevăr aceasta
este forma sufletului uman, reprezentând cele patru
elemente (foc, pământ, aer și apă), care sunt
componente ale sufletul uman. Numărul „patru” este
un alt număr furat și corupt în biblia iudeo-creștină.
Cel mai țipător exemplu este cazul celor „patru
evanghelii.”
Tarotul, care este originar din Egipt și care are la bază constelațiile (Egiptul a fost centrul
alchimiei spirituale – motiv pentru care a fost atacat în nenumărate rânduri de evrei, creștini și,
bineînțeles, de musulmani), a evoluat într-un set de cărți; cărțile de joc pe care le avem cu toții
astăzi au evoluat și ele tot din Tarot, imediat după ce Atuul a fost îndepărtat. Tarotul este plin de
mesaje și instrucțiuni pentru realizarea Magnum Opus-ului. Din Tarot, evreii au derivat și și-au
creat „Tora,” în care învățăturile originale sunt complet corupte. „Tora” evreiască mai este
cunoscută și sub numele de „Pentateuh” sau „cele cinci cărți ale lui Moise” (un alt caracter fictiv
evreiesc, care își are rădăcinile în istoria vieții lui Sargon și Thutmose). Cele cinci cărți ale lui
Moise au avut ca punct de plecare cele cinci seturi ale Tarotului: Bâtele (elementul foc),
Pentagramele (elementul pământ), Cupele (elementul apă) și Spadele (elementul aer), împreună
cu Atuurile care au fost îndepărtate și care simbolizau eterul sau chintesența. Toate aceste
elemente sunt esența sufletului uman (al cincilea element, chintesența, le ține pe celelalte patru
împreună), fiind implicate în lucrarea Magnum Opus. Toate caracterele și arhetipurile evreiești
din biblie nu sunt decât niște impostori inventați din Zeii păgâni. „Isus” NU este o ființă reală, ci
un CONCEPT. Pentru acei creștini înșelați, care cred că l-au experimentat pe „isus,” în realitate
au avut de-a face și au comunicat cu ființe extraterestre nefaste. În timp ce Aleister Crowley se
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afla în transă, a desenat imaginea lui „iehova” (o corupție a literelor „YHVH,” care este un alt
lucru pervertit din cele patru direcții și elemente, care face ca „numele” acestei entități să fie mai
ușor de pronunțat): ceea ce a ieșit, era imaginea unui extraterestru cenușiu. La acel moment,
cunoștințele despre extratereștrii nu erau atât de larg răspândite, neexistând nici poze cu aceștia.
Despre aceleași ființe se spune că au făcut un târg cu Vaticanul: suflete în schimbul bogățiilor și
a puterii, în mâinile câtorva. Pentru a putea realiza acest lucru, toate cunoștințele spirituale și
oculte trebuiau să fie îndepărtate. Nici o escrocherie nu poate avea succes dacă victimele au
cunoștință de cauză. Pentru a deveni o victimă deplină, trebuie să fii neștiutor. Satan este Acela
care aduce cunoștința și iluminarea. El nu are nimic de ascuns.
Întorcându-ne la nazarinean, crucifixul – despre care pot adăuga că nu a fost întâlnit în
nici un loc de închinare înainte de secolul al IX-lea – este un alt simbol exploatat și creștinat din
cele patru pătrare/direcții/elemente; arhetipul evreiesc „isus/yeshua” nu este decât un
CONCEPT. Acei 33 de ani care se spune ca el i-a trăit, reprezintă cele 33 de vertebre ale
coloanei vertebrale prin care urcă șarpele Kundalini. Crucificarea semnifică lucrarea Magnum
Opus: torturarea, moartea și învierea. În tradițiile originale care simbolizează această lucrare,
sunt incluși: Fenixul egiptean (moartea și învierea din cenușă); Zeul egiptean Set – care a fost
crucificat pe o furka (prăjină); povestea lui Isis și Osiris, în care Osiris a fost desfigurat și tăiat în
nouă bucăți și înviat mai apoi de Isis. Evreiasca „fecioară Maria” este o impostoare, coruptă din
imaginea lui Astarot. La fel și arhanghelul Mihail, care a fost furat din Marduk. Arhanghelul
„Gabriel” a fost furat din Zeul egiptean Toth, Rafael a fost furat din Azazel, iar Uriel din
Beelzebub. Din nou, o altă exploatare a celor patru pătrare.
Sexualitatea a fost din totdeauna reglementată și privită cu dezaprobare de către biserica
creștină. Aceasta se datorează faptului că sexualitatea și orgasmul – forța vitală – sunt esențiale
pentru ascensiunea spirituală și pentru ridicarea șarpelui Kundalini. Deoarece biserica nu avea
cum să supravegheze activitatea sexuală, au dezvoltat o doctrină a terorii extreme. Populația,
dezbrăcată de orice cunoștință și putere spirituală (ignoranța = frică) a căzut victimă acestei
minciuni. „Iadul” a intrat în scenă. Cuvântul „iad” (în engleză „hell,” germană „Hölle”) provine
din cuvântul scandinav „Hel,” care înseamnă „lumea de dincolo.” În adevăr, „cer” și „iad” sunt
cuvinte cheie pentru chakra bazei și chakra coroanei. Biserica creștină a depus toate eforturile
posibile pentru a înlocui orice fel de asociere spirituală cu aceste numere și orice număr
semnificativ care a fost relaționat sufletului uman (cum e cazul numărului 144.000, care este
numărul „nadiilor” sau „circuitelor” din corpul uman prin care circulă forța vitală). Numărul doi
devenise sinonim cu Satan. A doua chakră este chakra sexuală și controlează sexualitatea umană
așa că, bineînțeles că orice asociere cu numărul doi trebuia să primească o conotație „diabolică.”
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Orice blocaj în cea de-a doua chakră, ține individul complet înrobit din punct de vedere spiritual,
deoarece forța vitală rămâne complet inactivă în prima chakră.
Credințele și gândurile oamenilor pot fi controlate prin intermediul fricii. Omenirea a fost
făcută să creadă că acest „dumnezeu atotputernic și omniprezent” le știe fiecare frântură de gând
sau acțiune. Datorită fricii, oamenii au început să își monitorizeze propriile gânduri și acțiuni.
Cele șapte taine a bisericii catolice (o alta exploatare a celor șapte chakre), a întărit un control
strict asupra fiecărei etape a vieții personale. Prin așa-numitele „taine confesionale,” a fost
exercitat un controlul suprem. Prin confesiune, biserica a câștigat și mai mult control, pentru că a
ajuns să cunoască până și cele mai profunde secrete a populației înspăimântate. Aceasta ia
permis clerului bisericesc să aibă putere peste regi, regine și personalități monahale seculare.
Satan ne spune în Cartea Neagră (Al Jilwah), că multe scrieri și texte oculte/spirituale au
fost alterate. În urma cercetării originilor a diferite mituri și religii, am constatat că mulți autori
nu cad de acord din punct de vedere religios și secular. Asta se datorează distrugerii și
îndepărtării în mod sistematic a cunoștințelor antice, comise de către biserica creștină. Pentru ca
lucrurile să fie și mai mult înrăutățite, cea mai mare parte a documentelor originale care au
supraviețuit distrugerii, a fost alterată. Zeii ne-au lăsat adevărul înscris în piatră. Piramidele (care
au forma chakrelor), au rezistat de-a lungul timpului. Este de înțeles că acești monoliți au fost
construiți pentru civilizațiile care le vor urma, fiind lăsate de către Zei, care cunoșteau soarta
omenirii. Aceste monumente vorbesc de la sine. Au fost construite pentru a reflecta mișcările
stelelor, comportându-se ca un calendar pentru începerea marii lucrări a Magnum Opus-ului.
Magnum Opus-ul este început în mod normal primăvara, când soarele intră în semnul zodiacal
Berbec, moment cunoscut sub numele de „Echinocțiul de Primăvară.” Ora precisă la care această
lucrare trebuie începută, este ora 3 dimineața – ora lui Satan. Aceasta este ora originală. Se spune
că nazarineanul fictiv și-a dat duhul la ora 3 după-amiaza. În fine, 3 după-amiaza este de fapt ora
15:00 și nicidecum trei, fiind prin urmare falsă.
„Zeul încornorat” își are originile în Sumeria. Zeii sumerieni purtau pe cap decorațiuni cu
coarne. Aceasta precedă iudeo-creștinismul cu mii de ani. Religiile păgâne originale erau
cunoscute pentru închinarea și venerarea Zeului încornorat. Numai odată cu apariția
creștinismului, aceștia au fost eradicați în mai multe rânduri; cu toate acestea au continuat să
reiasă la suprafață și să supraviețuiască. Din nou, Zeul încornorat a fost blasfemiat și etichetat ca
„diabolic.”
Zeul încornorat este un simbol al Chi-ului, forța vitală bioelectrică. Această forță este
reprezentată de către planeta Mercur, deoarece este nestatornică și efemeră, până când este fixată
prin Magnum Opus. Simbolul planetei Mercur are coarne.
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Gravurile și hieroglifele de pe pereții templelor și din piramide continuă
să rămână cu noi în ziua de azi ca mărturie a adevărului, pentru aceia
care au suficient de multă cunoștință spirituală pentru a le interpreta.
Acesta este motivul pentru care Zeii le-au imprimat în piatră.
Satanismul se bazează pe Magnum Opus. Toate simbolurile satanice
pun accentul pe vrăjitorie și cunoștința ocultă şi spirituală; toate acestea
reprezintă dobândirea dumnezeirii. Satanismul întreg se învârte în jurul lucrării Magnum Opus:
dobândirea perfecțiunii fizice și spirituale, de către omenire.

Adevărul despre Biblia Creștină
Creștinismul este o unealtă de îndepărtare a cunoștințelor spirituale/oculte din rândul
populației,

astfel

încât

câtorva „aleși,” pentru

această

putere

manipularea

şi

să

poată

subjugarea

fi

ţinută

maselor.

exclusiv

Pentru

ca

în

mâinile

cineva

să

înțeleagă biblia cu adevărat şi să vadă adevărul, trebuie să fie foarte bine educat în ocultism.
Spiritul de turmă este foarte puternic. Când studiezi îndeajuns de mult şi dobândești o cunoștință
avansată despre ocultism, adevărul este extrem de şocant. Întreaga biblie iudeo-creștină este o
farsă de proporţii catastrofale, care, cu un obiectiv foarte clar, folosește înțelesuri subliminale şi
canalizează energiile psihice ale credincioșilor. Ori de câte ori creștinismul și cohortele sale au
preluat controlul asupra unei țări sau regiuni, textele spirituale și înregistrările antice au fost
îndepărtate şi/sau distruse, iar aceia care aveau cunoștințe spirituale au fost omorâți în masă de
către Inchiziție. Aceasta a scos din circulație multe cunoștințe pe care cei de la putere le-au
folosit și continuă să le folosească pentru a manipula populația ignorantă, abuzând de puterile
spirituale/oculte. Biblia este una dintre cele mai puternice unelte subliminale, folosită de către
câţiva „aleşi ai domnului” pentru a subjuga masele. Cei mai mulţi oameni nu sunt conștienți de
toate acestea din cauza lipsei de educație ocultă, despre puterile minţii şi energia
psihică. Distrugerea înregistrărilor antice a permis scrierea unei „istorii” noi, inventate şi
alternative, care a deconectat omenirea de la adevăratele sale origini. Controlarea istoriei este
vitală deoarece, dacă cineva manipulează felul în care ne raportăm la ceea ce noi
numim „trecut," aceasta ne influențează atât prezentul cat şi viitorul.
Întreaga biblie este o unealtă subliminală extrem de puternică, plină de numere, mesaje,
alegorii şi materiale oculte furate și corupte din religiile antice. În plus, această carte a fost
perfuzată cu energia şi puterea psihică de a insufla teamă, pentru a o face credibilă. Când ochii
ne sunt deschişi şi când dobândim cunoștința necesară, vraja şi legăturile acestor programe nu
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vor mai fi eficiente. Tema de bază a întregii biblii iudeo-creştine este stabilirea istoriei fictive a
evreilor în mintea populației . Lucrurile pe care mulţimile le cred, au puterea şi energia necesara
pentru a se manifesta în realitate, deoarece gândurile sunt energii. Exista raioane întregi în
biblioteca de la Vatican care conţin sute şi mii de cărţi ezoterice antice din toată lumea, care au
fost furate şi tezaurizate şi ţinute departe de circulația publică de-a lungul anilor. Biserica
Catolică, care este rădăcina religiei creştine, este controlată de către o societate secretă care a
abuzat de puterile oculte pentru a subjuga populația. Scopul final este înrobirea totală a omenirii,
scop pentru care ei au lucrat dintotdeauna, necruțător și fără milă.
Toate aceste lucruri ne-au afectat în mod direct pe fiecare dintre noi. Omenirea a avut de
suferit în mod inutil din cauza negării acestei cunoștințe. Oamenii s-au constrâns de-a lungul
secolelor în plata pentru propriile lor damnări, pe melodia a miliarde şi miliarde de dolari, doar
pentru a menţine această minciună prosperă şi puternică. Pentru ca această farsă vicioasă
săsupraviețuiască şi să prospere, e nevoie doar de UN SINGUR lucru: O LIPSĂ DE
CUNOŞTINŢE!
Contrar lucrurilor cu care majoritatea oamenilor au fost îndoctrinați, iudaismul,
creștinismul şi islamul sunt religii relativ noi. Omenirea este cu mii de ani mai bătrână. Aceste
trei „religii" au lucrat necontenit pentru a ne ține deoparte de cunoștința spirituală/ocultă,
folosindu-se de aceste puteri psihice pe care fiecare dintre noi le avem. Aceste aşa
numite „religii” sunt clădite pe crime, torturi şi minciuni. Singurul mod prin care orice minciună
de o asemenea magnitudine poate supraviețui, este prin crearea mai multor şi mai multor
minciuni şi prin eliminarea oamenilor care ştiu adevărul. Creştinismul nu este nimic mai mult
decât un program. Nu este nimic religios sau spiritual în el. Milioane de oameni suferă de
depresie, neajutorare şi confuzie cu privire la viaţă. Sufletul are nevoie de lumină însă foarte
puţini sunt cei care practică în mod activ meditaţia de împuternicire, care literalmente le salvează
propriile lor suflete. Din cauza lipsei de cunoștință şi a ignoranţei ocultismului, omenirea ca
întreg a fost plasată sub o vrajă puternică, folosită fiind puterea ocultă şi îndoctrinarea de tip „nu
întreba”, în ceea ce priveşte aceste trei aşa-numite „religii”. Acest lucru a fost consolidat timp
de secole bune, creştinii fiind înșelați să își pună pe tavă energiilor lor psihice şi sufleteşti, pentru
a fi canalizate în perpetuarea acestei minciuni, în urma cărora, la sfârșit, vor beneficia doar câțiva
aleşi (evreii).
Citat din Talmudul evreiesc: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: - „Când va veni Mesia,
fiecare evreu va avea 2800 de sclavi.”
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Templul lui Solomon
Acum, aceia care cred ca Fancmasoneria Moderna este a lui Satan, să se mai gândească
odată! Francmasoneria care, la început, era un ordin Gentil, a fost infiltrat şi preluat de evrei.
Citat din cartea „Rule by Secrecy" scisă de Jim Marrs, (c) 2000, paginile 58 - 59:
„Această dinastie bancară secretă a fost începută de Mayer Amschel Bauer, un evreu de origine
germană, născut în Frankfurt pe 23 februarie 1744 ..."
„Tânărul Mayer a studiat pentru a ajunge Rabin. A fost şcolit cu precădere în Hashkalah, un loc
în care se împleteau religia, dreptul evreiesc şi logica."
„Moartea părinţilor lui l-a forţat pe Mayer să părăsească şcoala rabinică şi să intre ca ucenic întro casă bancară.
Învăţând repede comerţul, acesta a devenit agent financiar la curtea lui William IX, administrator
roial al regiunii Hesse-Kassel şi un francmason remarcabil. A intrat în graţiile lui William, care
era doar cu un an mai în vârstă decât el, atunci când a început să împărtăşească interesele
acestuia pentru Francmasonerie şi antichităţi. Mayer căuta monede antice pe care le vindea
binefăcătorului său la preţuiri mult mai reduse. Luând în considerare pregătirea sa rabinică şi
căutările sale serioase după antichităţi, acesta a căpătat cu siguranţă o profundă înţelegere a
misterelor antice, cu precădere a cabalei evreieşti. Tot în această perioadă, metafizica cabalei
evreieşti a început să se îmbine cu tradiţiile Francmasoneriei."
Evreii infiltrează orice fel de sursă de putere a Gentililor. Din interior, aceştia fie
dobândesc control total, fie caută să o eradicheze prin corupţie. Francmasoneria Modernă este
orientată spre reconstruirea „Templului lui Solomon". Oricine are cunoştiinţe despre construirea
acestui edificiu biblic, ştie că Demonii noştrii, mai ales Asmodeus, au fost abuzaţi în mod vicios
şi forţaţi de„Solomon" - cunoscut şi ca „Shlomo" - să-l construiască, împotriva voinţei lor.
Citându-l pe Lewis Ginzberg din cartea sa Legends of the Jews (Legendele evreilor), Asmodeus
era „în lanţuri". După cum cei mai mulţi dintre noi ştiu deja, Demonii (Zeii Gentililor) Goetici
au fost legaţi şi degradaţi timp de secole. Asmodeus mi-a explicat multe şi mi-a răspuns celor
mai multe întrebări referitoare la subiectul de faţă. „Templul" evreiesc „al lui Solomon" este o
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alegorie, fiind şi una din temele de bază ale bibliei iudeo-creştine. Întreaga biblie este o unealtă
subliminală care utilizează energia psihică a maselor şi care este consolidată cu putere ocultă şi
magie.
Lucrurile stau în felul următor: Solomon avea o bogăţie inimaginabil de vastă. „Templul
lui Solomon" îl simbolizează pe poporul evreu (Israel) ca întreg.
* 1 Împăraţi 4:1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.
20 Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se
înveseleau.
21 Solomon mai stăpânea şi toate împărăţiile de la Râu până în ţara Filistenilor şi până la hotarul
Egiptului. Ei îi aduceau daruri, şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui.
22 În fiecare zi Solomon mânca: treizeci de cori de floare de făină, şi şaizeci de cori de altă
făină,
23 zece boi graşi, douăzeci de boi de păscut, şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute şi
păsări îngrăşate.
24 Stăpânea peste toată ţara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împărăţii
de dincoace de Râu. Şi avea pace pretutindeni de jur împrejur.
25 Iuda şi Israel, de la Dan până la Beer-Şeba, au locuit în linişte fiecare sub via lui şi sub
smochinul lui, în tot timpul lui Solomon.
26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, şi douăsprezece mii de
călăreţi.
27 Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon şi a tuturor celor ce se apropiau de masa
lui, fiecare în luna lui; şi nu lăsau să fie vreo lipsă.
28 Aduceau şi orz şi paie pentru armăsari şi fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după
poruncile pe care le primise.
29 Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca
nisipul de pe ţărmul mării.
30 Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată
înţelepciunea Egiptenilor.
31 El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman,
Calcol şi Darda, fiii lui Mahol; şi faima lui se răspândise printre toate neamurile, dimprejur.
32 A rostit trei mii de pilde, şi a alcătuit o mie cinci cântări.
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33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit de
asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti.
34 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor
împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.
* 1 Împăraţi 10:21 Toate paharele împăratului Solomon erau de aur, şi toate vasele din casa
pădurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul navea nici o trecere.
22 Căci împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram; şi corăbiile din Tars veneau la
fiecare trei ani, aducând aur şi argint, fildeş, maimuţe şi păuni.
23 Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pământului în bogăţii şi înţelepciune.
24 Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu
în inima lui.
25 Şi fiecare îşi aducea darul lui: lucruri de argint şi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai şi
catâri; aşa era în fiecare an.
26 Solomon a strâns care şi călărime; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de
călăreţi, pe care i-a pus în cetăţile unde îşi ţinea carele şi la Ierusalim lângă împărat.
„Solomon" mai avea şi câteva sute de neveste şi un belşug în orice alt lucru.
Bun, și ce se întâmplă cu Gentilii? Citeşte în continuare ...
* 1 Împăraţi 9:20 Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriţi, Hetiţi, Fereziţi, Heviţi şi
Iebusiţi, ne făcând parte din copiii lui Israel,
21 pe urmaşii lor, care mai rămăseseră după ei în ţară şi pe care copiii lui Israel nu-i putuseră
nimici cu desăvârşire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă, şi aşa au fost până în ziua de astăzi.
22 Dar Solomon n-a întrebuinţat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel; căci ei erau oameni de
război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor şi călărimii lui.
Neamurile care nu au fost „NIMICITE CU DESĂVÂRŞIRE" de către „copii lui
Israel." Au fost făcuţi „SCLAVI".
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Zeii Gentililor au fost legați de şi abuzaţi în mod vicios de evrei, după care a urmat
uciderea în masă a popoarelor Gentile şi transformarea în sclavi a supravieţuitorilor. Asmodeus
mi-a explicat că „Templul lui Solomon" reprezintă„imperiul evreilor".
Nazarineanul este o altă alegorie în care cei 12 apostoli reprezintă cele 12 triburi ale lui
Israel, pe care acesta le uneşte. Întreaga biblie blestemată nu este nimic altceva decât o puternică
lucrare subliminală, o alegorie, în care evreii îşi crează istoria lor fictivă (furată din legendele
Gentile pe care le-au sucit și pervertit), uzurpând întreaga cunoştiinţă.
(Solomon i-a cerut „dumnezeului" evreiesc înţelepciune, întrucât cunoaştiinţa este cheia
tuturor lucrurilor) de la Gentili, care au fost ucise în masă şi torturate până la moarte - cum a fost
cazul vrăjitorilor (persoane care deţineau cunoştiinte oculte), după care Gentilii rămași au fost
subjugate în sclavie, la mâna evreilor care controlează toată bogăţia şi puterea. Pasajele biblice
de mai sus le spun pe toate ...
De asemenea, se mai spune că nazarineanul este descendentul direct al lui „Solomon".
O altă temă a bibliei creştine este aceea a datoriei şi a plăţii. „Adam şi
Eva" au „păcătuit", aşa că omenirea trebuie să plătească pentru asta. Acesta este doar unu din
numeroasele exemple. Tuturora trebuie să le pară rău şi să plătească. Acolo începe mesajul
subliminal al datoriei şi a plăţii. Toţi trebuie să se simtă vinovaţi. Acest gunoi subliminal le este
trâmbiţat Neamurilor încă din prima zi de viaţă.
„Puterea minţilor unite al unui număr de persoane este întotdeauna mult mai mare decât
puterea minţilor lor luate separat." - The Astral Body and Other Phenomena, scrisă de Lieut.
Colonel Arthur E. Powell, (c) 1927.

Originile Țapului din Mendes
„Țapul din Mendes” își are originile în Egiptul Antic. Cu mii de ani în urmă caprele și
țapii au fost venerați în multe orașe de-a lungul și latul Egiptului. Țapul este sinonim cu
Satanismul. Coarnele îi reprezintă pe Zeii și pe Zeițele încornorate. În multe alte culturi și
timpuri, capra este un simbol al fertilității, fiind deci ținută la rang înalt în practicile religioase;
acest lucru datează încă din Sumeria. Ptah, Zeul egiptean al magiei, cunoștinței și înțelepciunii
(un alias al lui Satan) *a devenit* un „țap” și uneori un berbec în orașul lui Mendes, unde a fost
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venerat ca atare. Țapul din Mendes reprezintă „Ba”-ul – care este cuvântul egiptean pentru
„suflet.” Ptah a fost cunoscut ca mare magician și „Domn al Șerpilor.” 2
Există multe afirmații false bazate pe ignoranță, care spun că venerarea țapului a fost
inventat ca o reacție la „mielul” creștin. Utilizarea mielului în religia creștină a venit mult mai
târziu și, în adevăr, a fost o corupere a semnului zodiacal Berbec (vezi mielul de Paște; Paștele
are loc atunci când Soarele se află în Berbec). Tot ceea ce se găsește în creștinism a fost furat și
corupt din religiile care l-au precedat.Țapul încornorat este asociat în mod direct cu Enki
(Constelația Țapului Încornorat (Capricorn) găzduiește Solstițiul de Vară, cunoscut ca „Poarta
Sudică a Soarelui.” 3
În timpurile babiloniene, capra a fost asociată cu Zeul EA (Enki/Satan). EA a fost
cunoscut drept „Cel cu intelect vast și Domn al ochiului sacru,” protectorul poporului său,
aducătorul și dătătorul cunoștinței și civilizației omenirii. Reprezentat și ca un șarpe, a sfârșit în
„Grădina Edenului ca șarpele din pomul vieții, încurajând învățarea și cunoștința, în defavorul
ignoranței eterne.” Ori de câte ori EA cutreiera Pământul, lua înfățișarea unui țap. EA a fost
considerat „Tatăl luminii,” iar în cadrul sărbătorilor ținute în cinstea lui – datate din anii 15.000
î.e.n. – se purtau piei de capră. 4
În adevăr, satanismul este cea mai veche religie a omenirii. Satanismul nu este o
„invenție” sau o „inversare” a creștinismului.
Imagini din Egiptul Antic, reprezentând Țapul/Capra din Mendes:

2

Egyptian Mythology, de Veronica Ions, pagina 103
Brady’s Book of Fixed Stars, de Bernadette Brady, paginile 300-301
4
New Larousse Encyclopedia of Mythology, pagina 56
3
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SATAN
Pentru prea multă vreme, prea multe informații neadevărate au fost răspândite despre
Satan. Mulți dintre noi L-au văzut, au poveşti cu El și au fost atinși de acesta în astral. Fiecare
dintre noi care Îl cunosc, cad de acord în ceea ce privește înfățișarea Lui. Religiile de dreapta,
pentru prea mult timp, au scris cărți despre felul în care ei *cred* că El se înfățișează, despre
felul în care ei *cred* că Demonii arată; acestea nu sunt decât minciuni blasfemătoare. El nu este
roșu, cu coarne și coada și nici nu arată precum monștrii de Halloween. El nu are ochii roși și
învăpăiați sau aripi cauciucate. Aceste descrieri sunt menite să-L insulte, să-L denigreze și să Îl
hulească. În continuare sunt prezentate câteva imagini despre cum S-a înfățișat Satan celor care
L-au văzut. În mod contrat afirmațiilor conform cărora satanismul ar fi “întunecat”, Satan apare
îmbrăcat într-o robă albă și strălucitoare, identică cu cea purtată de El în imaginea de mai jos.
Mulți dintre noi Îl văd adesea și au, de asemenea, o relație foarte apropiată cu El. Este frumos.
Înfățișarea Lui este aproape identică cu cea din imagine. Sigura diferență este aceea că, rareori
apare cu aripi.
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Ziua lui este Luni.



Culorile lui sunt albastru, roșu și negru.



El este Zeul Sumerian EA, de asemenea cunoscut sub numele de ENKI, care
înseamnă „Domn al Pământului”. El mai este cunoscut și ca Malek Ta’us.



Animalele care îi sunt sacre: păunul, șarpele, capra, dragonul și corbul.



Numerele lui sunt 2 , 11, 666 și 4. [666 este perfecțiunea și viața veșnică]



Semnele sale zodiacale sunt Varsatorul, purtatorul de apa si Capricornul,
Capra. [Vârsta Vărsătorului este Vârsta pentru avansarea omenirii]



Planetele sale sunt Uranus și Venus (Luceafărul de dimineață).



Direcțiile sale sunt atât sud cât și est.



Ziua anului care este cea mai importantă pentru El, este 23 decembrie, momentul
în care Soarele atinge un grad în Capricorn. Capricorn este al 10-lea semn
zodiacal, și cu primul sau grad, fac 11. Prima zi după Solstițiul de Iarna este ziua
Lui personală, și ar trebui respectată de fiecare satanist dedicat (aceasta mi-a fost
dictata în mod personal, de către însuși Satan).

Mai jos este o pictură veche a lui Edward Burney, din Epica ”Paradisul pierdut”.
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Mai jos este o pictură cu Palatului lui Satan din „Paradisul pierdut” de John Martin.

Sigilile lui Tatal Satan Lucifer sunt :
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Creaţia lui Satan: Omenirea
“Viziunea casei rotunde” a lui Edward Kelly adaugă credibilitate suplimentară textelor
scrise de cercetători care susțin conceptul de creare a omenirii de către extratereștri prin ingineria
genetică. Dr. John Dee și Edward Kelly nu au avut nici o cunoștință despre acest lucru în secolul
al XVI-lea. Viziunea casei rotunde este identică: omenirea a fost creată de extratereștri care
aveau nevoie de lucrători de sclavi în mine. Prin luarea ovulului dintr-un primat Cro-Magnon și
prin inseminarea artificială cu un spermatozoid de la unul din Nephilim, am fost creați.
Cel cunoscut ca Satana ne-a creat și ne-a proiectat. El intenționa să ne aducă cunoștință și
să ne facă pe noi ca zei, dar el a fost împiedicat să facă acest lucru și a fost blestemat de unii
dintre ceilalți zei. Nu am evoluat în mod natural, spre deosebire de animalele care au o sănătate
generală mai bună și imunitate. Satan a vrut să ne aducă la perfecțiune, dar câțiva dintre ceilalți
zei au vrut ca noi să fim distruși după ce misiunea sa încheiat și de când devenim o problemă, au
încercat să ne lase pe toți să ne îneacăm în inundații. Satana a mers împotriva celorlalți zei și nea dat genetica mai avansată. “Respirația lui Dumnezeu” este sufletul. Chakrele sunt centrele de
energie psihică care sunt activate prin respirație în anumite moduri pentru a permite șarpelui
Kundalini să urce. Când șarpele Kundalini urcă, iluminarea / Dumnezeirea se realizează. Acesta
este un pas important în lucrul pentru Magnum Opus, care oferă atât perfecțiune psihică, cât și
spirituală, împreună cu nemurirea.
Pomul vieții este originea egipteană
veche. Este de fapt un model, fie în
poziție verticală, fie în sens invers
pentru genetica vieții. Se încarcă în
Floarea Vieții, care a fost înscrisă pe
atâtea ziduri în templele egiptene și,
de asemenea, în piramide.Floarea
Vieții este planul pentru fiecare
lucru viu. În plus, “Arborele Vieții”
este o hartă a sufletului uman, cu
trunchiul

simbolizând

coloana

vertebrală, ramurile 144.000 de
supra și fructele care simbolizează
recompensele de meditație – lucrul la sufletul omului. Unul trăiește din “roadele” sufletului.
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Nebunii spun că Satana este o “invenție creștină”. Toți zeii vechi au fost făcuți în diavoli
și demoni pentru a distruge relațiile lor cu oamenii. Acestea sunt zeii care au fost prezenți pe
toată durata vieții omenirii și au încercat să ne dea cunoștințe și să ne ajute în vremurile noastre
de nevoie. Orașele au fost distruse; bibliotecile și alte locuri unde erau ținute cărțile au fost arse
și distruse. Fiecare cultură, cum ar fi filistenii, care se închinau altor zei a fost război și a urmat
genocidul. Filistenii s-au închinat lui Beelzebub. Beelzebub era Dumnezeul cetății Filistenilor
Ecron și Zabulon. [Baal] Domnul Zabulon. Există puține urme de adevăr despre acești dumnezei.
Zeii vechi au rămas ca diavoli și demoni doar pentru a supraviețui. Judeo / creștinul “Dumnezeu”
dorește distrugerea omenirii. Tot ceea ce Biblia îi acuză pe Satan este cu adevărat ceea ce este cu
adevărat “Dumnezeul” iudeo-creștin “Un ucigaș și un Liar de la început”. Adevăratul rău
înșeală. Cea mai mare parte a “Bibliei Sfinte” este compusă din baie de sânge după o baie de
sânge, ura, genocid și cruzime excepțională. Această influență poate fi văzută în Inchiziție,
învățăturile anti-viață, în special în cazul abstinării sexuale, pentru a ne opri de procreare. Moise
a făcut o răpire de război și masacru când a coborât de pe munte sub îndrumarea lui “Iehova”.
Incidentul de la Fatima cu cățeaua virgină a dezvăluit disprețul străin pentru omenire în
anticiparea plină de speranță a faptului că suntem înarmați cu arme nucleare, dacă se poate citi
între linii. Odată cu deschiderea unei mici creșteri, omenirea a fost inundată de cunoștințe în
ultimii 100 de ani, care a fost neprotejată în întreaga istorie. Nu am avut timp să ne
adaptăm. Aceasta a fost singura intenție a îngerilor care au comunicat informațiile Dr. John Dee
și Edward Kelly. Cunoașterea ar acționa pentru a distruge omenirea într-o perioadă scurtă de
timp. O sută de ani nu sunt nimic pentru zei. Faptul că erau îngeri este reprezentat de aroganța și
atitudinea lor de atitudine față de cei doi bărbați. Demonii sunt foarte prietenoși și înțelegători
atunci când sunt tratați cu respect. Majoritatea oamenilor studiază fie știința fizică, fie
cunoașterea ocultă. Nu foarte mulți studiază ambele. Acesta este locul în care oamenii ar
beneficia, studiind pe amândoi, căci în cele din urmă, totul se reuneşte. Satana susține ferm și
susține avansarea științelor fizice. Tot ceea ce se numește “supranatural” și ocult poate fi explicat
științific. Din păcate, științele fizice nu au avansat suficient de departe pentru a explica pe deplin
spiritualul încă. De aceea, bisericile creștine au atacat vehement știința de secole. Omenirea a
fost reținută periculos. 5
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Convenţia mea cu Satan
Am avut multe conversații cu Tatăl Satan și cu Azazel, însă numai pe câteva dintre
acestea le-am transcris. Satan și Demonii din cel mai înalt rang nu apar nimănui față în față. Îl
văd față în față numai aceia dintre noi care, lucrând în mod direct cu el, primim sfaturi și
instrucțiuni de la el cu privire la lucrurile pe care să le facem. Tatăl Satan e foarte calm și
înțelegător. Acesta le conferă oamenilor săi un sentiment de pace interioară. Acesta nu se
conformează niciuneia dintre descrierile stereotipice despre el. E foarte unicat. Am descoperit că
trebuie să ajungi să-l cunoști pentru tine însuți, întrucât e diferit de toate descrierile pe care le-am
citit despre el.
Satan mi-a pus în mod frecvent emfază pe importanța meditației de împuternicire făcută
zilnic. Acesta de asemenea mi-a zis că „partea noastră a câștigat.” Satan a pierdut o bătălie cu
mult timp în urmă, însă nu a pierdut războiul. Acesta a câștigat războiul în mod recent. E
consternat de condiția în care se află lumea. Mai întâi de toate vreau să actualizez pe toată lumea
cu privire la anumite lucruri, astfel încât ceea ce urmează să relatez să poată avea mai mult sens.
În studiile mele, am citit de multe ori relatări despre experiențe aproape de moarte. Citeam o
carte despre folosirea psihicilor în armată. Autorul cărții era un psihic calificat pentru Armata
SUA. A scris un capitol și despre moarte și despre actul morții. Acesta a menționat și „Iadul;”
mai bine zis, ceea ce el credea că era Iadul. Acestea sunt aceleași povești de groază în care se
folosește frica cu scopul de a manipula și controla, profitându-se de faptul că omenirii îi lipsește
cunoștința. Ceea ce urmează sunt lucrurile pe care Satan le are de spus cu privire la asta:
Mai jos e un extras dintr-o conversație pe care am avut-o cu acesta:
M-am gândit la Azazel și, înainte de a realiza, ședeam alături de el într-un fel de loc de
odihnă, în aer liber. Cerul avea o aparență pe care noi am vedea-o drept înnorată/gri deschis,
acolo erau blocuri de marmură [extraterestre – ceva ce nu întâlnim aici] și o bancă de marmură
pe care eram așezată alături de el. În depărtare era o piramidă de ardezie colorată.
Înainte să îmi dau seama, Tatăl Satan s-a așezat de cealaltă parte a mea; eu eram în
mijloc. A vorbit cu mine pentru o vreme, iar aici e o parte din acea conversație. Ceea ce apare
între parantezele drepte, sunt cuvintele mele; pentru anumite părți din conversație nu mi-am
putut aminti cu exactitate formularea pe care el a folosit-o.
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Tatăl Satan: „Cunoști motivul pentru care piramida are atât de multă putere? Pentru că vârful ei e
îndreptat către cer.”
[Apoi l-am întrebat, întrucât mă interesa subiectul, cu toate că nu mă sura-preocupa, despre
experiențele multor oameni care cred că ceea ce au văzut era „Iadul.”]
Tatăl Satan: „Există [saci] vortexuri cu energie foarte distructivă și negativă.” „Ură, mânie, frică,
crimă, moarte și orice alt lucru [distructiv].” „Sunt asemenea găurilor negre/găurilor de
vierme.Acestea acumulează energie negativă ca un aspirator.”
„Atunci când meditezi, simți vreo diferență?”
Maxine: „Da.”
Tatăl Satan: „Există planuri diferite de existență.” „Atunci când meditezi, te ridici la un plan mai
înalt.” „Există nivele diferite și prin meditație, trăiești pe un plan mai elevat decât cei mai mulți
oameni.” „Cei ce se află deja pe un plan inferior, pot ajunge să fie conectați la un astfel de vortex
de energie negativă și să fie trași înăuntru.” „Oamenii care sunt pe dinafară [cum sunt ateiștii]
sunt de unii singuri și sunt susceptibili la orice.” „Inamicul* știe cum să se folosească de aceste
lucruri.”
[Când a spus „inamicul,” am văzut extratereștrii cenușii.]
[Apoi și-a întristat fața și a spus]: „Știu, ei echivalează aceste lucruri cu mine.”
„Noi avem aici un loc pentru sufletele decedate.” „Tu ai văzut acest loc.”
[Acesta e locul pe care l-am văzut, cu barul și cu oamenii care fumau.]
„Noi protejăm pe toți aceia care vin la noi.” „Unii dintre ei sunt [induși în eroare] și noi îi
reîncarnăm până când văd adevărul și sunt pregătiți să vină aici.” „Cei mai mulți oameni[inclusiv
cei ce sunt pe dinafară] sunt reîncarnați.”
Azazel e dezgustat de „degenerarea sufletului uman.”
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Oamenii au fost sigilați de la energie, la nivelul chakrei bazei. [Acest lucru e simbolizat
de acei doi îngeri care păzesc „pomul vieții” cu niște săbii de foc.] Asta se aseamănă cu situația
în care ai lega strâns un membru al corpului, împiedicând sângele și limfa să circule în membrul
respectiv, lăsându-l să se ofilească și să moară. Exact asta s-a întâmplat și cu sufletul uman pe
care „Yahweh” l-a sigilat de la energia kundalinică. Ca urmare, sufletele noastre au degenerat în
mod drastic. Ridicarea Șarpelui Kundalini e foarte dificilă și poate fi periculoasă pentru oamenii
de rând, datorită faptului că sunt obișnuiți să opereze la un nivel foarte scăzut de bioelectricitate.
Azazel mi-a spus: „Cu 10.000 de ani în urmă” am fost „aproape de perfecțiune.” Trăiam alături
de Zei. „Pământul a fost atacat.”

Originile numelui de Satan
După mai mulți ani de cercetări intense și extinse, lucrurile sunt clare:
Biblia a fost inventată pentru a ține cunoștința ezoterică și puterea minții/sufletului în
mâinile Creștinismul, care a început odată cu Biserica Catolică, a fost inventat cu scopul de a
impune lucrurile mai sus menționate și, de asemenea, de a distruge și înlocui religiile originale.
Religiile originale erau centrate în jurul venerării șarpelui. Șarpele e simbolul pentru Kundalini.
În adevăr, „Pomul Cunoștinței binelui și răului” e o hartă a sufletului. Acesta apare în aproape
fiecare religie antică care precedă iudeo-creștinismul. Trunchiul simbolizează coloana vertebrală,
iar ramurile simbolizează chakrele și canalele pentru energia kundalinică. În sufletul uman există
144.000 de nadii (canale prin care circulă forța vitală kundalinică).
Buddha s-a așezat sub „copacul Bo” și a dobândit iluminarea. „Bo înseamnă șarpe, ca în
Bo-A sau Boo-Ta.” Biserica creștină a furat, sucit și corupt tot ceea ce au putut din religiile
originale. Smochinul a fost cunoscut drept „copacul înțelepciunii” – Ficus religiosa. Biserica
creștină a corupt acest lucru, așezând frunzele de smochin peste genitalele lui Adam și Eva.
În ebraică, „Satan” înseamnă „inamic” și „adversar.” 6
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„Satnam” și „Sa Ta Na Ma” sunt mantre sacre folosite în meditațiile kundalinice (a
șarpelui). Cele cinci sunete primare în sanscrită, care e una dintre cele mai vechi limbi
cunoscute, sunt „SA-TA-NA-MA.”
„Sa” înseamnă infinitate;
„Ta” înseamnă viață;
„Na” înseamnă moarte;
„Ma” înseamnă renaștere.
Toate variațiile cuvântului „SATAN” înseamnă ADEVĂR, în sanscrită care, din nou, e
una dintre cele mai vechi și mai antice dintre limbi. Toate acestea au de-a face cu forța vitală
kundalinică (șarpele) din noi înșine. „Mantaua pestriță a lui Iacov” din biblie, e aura. Numărul 7,
sunt chakrele. Interpretările vechilor grimoare sunt greșite în ceea ce privește cele „șapte
planete.” Spre deosebire de puținele credite care le-au fost date, anticii cunoșteau mult mai mult
despre astronomie. Oricine e familiarizat cu medicina chineză tradițională și cu artele marțiale
avansate, e conștient de „chi” (forța vitală, aceiași ca și Kundalini) și știe că aceasta e mai activ
în anumite canale din corp în anumite zile sau ore. Autorii textelor alchimice din acele zile și-au
scris manuscrisele în cuvinte-de-cod pentru a scăpa de persecuție din partea bisericii. Soarele a
fost un alt obiect de venerație în religiile originale. Acest lucru s-a datorat puterii pure și brute pe
care acesta o revarsă, dar și pentru că e sursa întregii vieți. Absorbția energiei lunare sau stelare e
nimic în comparație cu lucrurile care pot fi dobândite prin energia solară, dacă deții cunoștința și
antrenamentul necesar. Clerul JoS (BLS) cunoaște acest lucru. Nicio altă sursă de lumină nu
vindecă găurile din aură și nu amplifică forța vitală așa cum o face lumina solară.
„Lucifer” a fost un alt nume dat preaiubitului nostru Tată. În mod original, Lucifer a fost
un Zeu roman care nu a avut nicio conexiune cu Tatăl nostru Satan/Ea. Prefixul „Luc” are de-a
face cu lumina. Sufletul are nevoie de lumină. Luceafărul de dimineață, Venus, a fost o sursă de
lumină pentru antici, deoarece această planetă răsare înaintea soarelui a-tot-important. Tatăl
Satan (personal prefer să-l numesc așa), mi-a spus că nu are nicio problemă cu oamenii care-l
cheamă pe numele după care a fost cunoscut timp de secole, chiar dacă acestea sunt inexacte. Eu
îl numesc Tatăl Satan ori de câte ori comunic cu el sau îi mulțumesc pentru ceva anume. Pentru
mine, „Satan” întotdeauna va însemna „adversar,” adversar a minciunii inamice a iudeocreștinismului. Biserica Catolică a știut că religiile originale trebuiau să fie înlocuite cu ceva și
așa au apărut toate poveștile din biblie. Acestea sunt niște escrocherii ale originalelor, originale
care au existat cu mult timp înainte ca iudeo-creștinismului să-i crească urâtul cap.
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Fecioara Maria a furat elemente de la Astaroth – care a fost legată – și i-a și luat locul
drept „Doamna Cerului.” Astaroth a fost cea mai populară Zeiță din lumea precreștină. Iehova
fictiv e o jupuială după Enlil/Belzebut/Baal, care a fost cel mai popular Zeu din lumea
precreștină; apoi mai e preaiubitul nostru Zeu Creator Satan/Ea, care a ajuns să fie știut drept
Șarpele și Diavolul. Sexualitatea, care e aspectul principal al forței noastre vitale, în mod
automat a ajuns sub controlul intens al bisericii. Kundalini, care se află situat chiar la baza
coloanei, e stimulat în mod direct de orgasm. Energia creativă necesară creării unei noi vieți
umane, poate fi folosită pentru a reînvigorarea propriei forțe vitale, lucru care avansează și
împuternicește sufletul. În mod evident că activitatea sexuală nu a putut fi interzisă, așa că s-au
folosit de frică pentru a o aduce sub control strict. În religiile creștine, în special în Biserica
Catolică străveche, toată plăcerea sexuală a fost considerată păcătoasă și a fost interzisă de către
biserică. Relațiile intime erau rezervate exclusiv producerii copiilor și pentru nimic altceva.
Nuditatea a devenit un păcat pentru că conducea la poftă. Masturbarea a fost un alt „păcat
capital.” Toate lucrurile care aveau de-a face cu ridicarea Șarpelui Kundalini au fost atacate în
mod sever de către biserică. Singurul scop al bisericii creștine a fost îndepărtarea cunoștinței
spirituale, și nimic altceva. În timp ce masele de oameni au fost dezbrăcate de această cunoștință
și putere, câțiva aleși care au lucrat la îndepărtarea acestei cunoștințe, se folosesc în mod
deliberat de ea pentru a înrobi lume neștiutoare. E un fapt cunoscut că asasinii iezuiți ai Bisericii
Catolice pot și să leviteze în timp ce absorb puterea psihică ce rezultă din rugăciunile victimelor
neștiutoare.
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SATANISMUL SPIRITUAL
Satanismul Spiritual se diferențiază de Satanismul LaVeyan. Noi suntem conștienți de
existența lui Satan/Lucifer ca ființă reală. Noi nu suntem atei. În ciuda discrepanțelor majore,
Biserica lui Satan, fondata în 1966 de către Anton Szandor LaVey, în prezent adoptă o atitudine
ateistă în ceea ce privește zeitățile externe, iar pe Satan îl văd doar ca pe un „arhetip.”
În lumina noilor cunoștințe care au fost dobândite în urma a sute de ore de studiu
profund, am descoperit următoarele:
1. Satan este Adevăratul Dumnezeu Creator.
2. „YHVH” de asemenea cunoscut ca „Iehova” de către cei înșelați, este o entitate
fictivă. „YHVH” reprezintă cele patru elemente și de asemenea cele patru direcții,
în sistemul popular evreiesc de magie, care este disponibil publicului larg.
3. Personajul „Isus Hristos” este fictiv și a fost creat prin adaptarea a mai mult de 18
legende păgâne despre Zei care au fost spânzurați de copaci – la fel ca și Odin – și
care mai apoi au înviat; în legendele originale, aceasta descrie operația alchimică
a transformării sufletului prin moarte și apoi înviere.
4. Nazarineanul este, și niciodată nu a fost altceva, decât o unealtă folosită cu scopul
de a îndepărta toate cunoștințele spirituale originale și adevărate și, prin urmare,
de a dezarma publicul larg de puterile lor spirituale. Omenirea a plătit cu miliarde
și miliarde de dolari, cu boală, sărăcie și suferință, datorită îndepărtării acestor
cunoștințe. Învățăturile și cunoștințele spirituale au fost îndepărtate în mod
sistematic, sucite și corupte, cu scopul de A NE ÎNROBI PE TOȚI, ATÂT
SPIRITUAL CÂT ȘI FINANCIAR. Populația a fost forțată să creadă că
Nazarineanul este o entitate reală, prin asta cei din frunte au menținut controlul și
au cules nespusa avuție și putere.
5. Satanismul Adevărat a precedat Creștinismul cu sute și mii de ani și are ca
fundament transformarea totală a sufletului. Creștinii sunt amăgiți în a-l „accepta
pe Iisus Hristos” și de a se bucura de „salvare,” ceea ce este în totalitate greșit.
Totul în religia creștină este fals, iar noi dovedim asta cu dovezi care spulberă
orice îndoială. Păcăleala creștină a „salvării” își are originile în învățăturile
alchimice, furate și corupte, în care în adevăr, fiecare individ în parte lucrează
activ la transformarea sa spirituală, cu scopul zeificării.
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Mulți Sataniști Spirituali Îl venerează și I se închină lui Satan/Lucifer. Alții Îl recunosc ca
și prieten și nu I se închină. Noi respectăm individualismul și alegerea personală. Relația cu
Satan/Lucifer ține de individ, dat fiind faptul că Satanismul valorifică gândirea liberă și
individualismul.Satan este acela care aduce cunoașterea. Scopul Satanismului Spiritual este de ai învăța pe adepți cum sa aplice această cunoaștere în vederea transformării sufletelor lor și
dobândirea dumnezeirii, precum a fost intenția originală a Dumnezeului nostru Creator, Satan.
Spre deosebire de cele mai multe religii, Satanismul Spiritual încurajează individul în a
pune întrebări cu privire la orice. A fi cel mai bun și a îți depăși limitele sunt părți esențiale ale
Satanismului Spiritual, iar aceasta începe odată cu utilizarea creierului din ce în ce mai mult,
până se ajunge la utilizarea acestuia la potențialul său maxim. Satanismul Spiritual nu intră în
conflict cu știința în nici un fel. Noi încurajăm cu tărie știința și susținem toate cunoștințele
științifice și cercetările de orice natură. Suntem cu toții bine conștienți că omenirea este cu mult
în urmă, din punct de vedere al înțelegerii și a cunoștințelor științifice, datorită secolelor de
oprimare din partea creștinismului. Credem că toate fenomenele spirituale și paranormale pot fi
explicate științific, în mod rațional; știința nu au progresat îndeajuns de mult pentru a înțelege și
explica multe din așa numitul „supranatural.” În Satanismul Spiritual nu sunt mediatori. Noi îi
încurajăm pe ai noștri să interacționeze ei înșiși cu Satan. Ministerul este aici doar pentru
îndrumare și suport, iar relația ta cu Satan este strict între tine și El. Adoptăm motto-ul
„responsabilitatea pentru responsabil.” Nu avem stabilite nici un fel de limitări în ceea ce
privește cunoașterea sau puterea personală, ci din contră, facem tot ce ne stă în putință pentru a
pune la dispoziția TUTUROR întreaga cunoștință și învățătură disponibilă; nu păstrăm nimic
pentru „câțiva aleși” sau pentru o „elită auto-numită,” cum se întâmplă în cazul altor religii.
Satan încurajează studiul individual, cercetarea și experimentarea directă.
Cei mai mulți sataniști spirituali se dedică personal și își iau un angajament înaintea lui
Satan. Acest lucru este foarte important deoarece Satan ne protejează pe măsură ce noi lucram
pentru a ne avansa puterile. Aceia care intră în ocultism de unii singuri, fără nici un fel de
protecție spirituală, adesea întâmpină dezastrul. Odată ce dedicarea/angajamentul este făcut,
Demonii ne ghidează adesea și lucrează cu noi pentru a ne ajuta să avansăm. Spre deosebire de
religiile de dreapta, Satanismul Spiritual încurajează acțiunea. Satan vrea ca oamenii săi să își
trăiască viețile la maxim și să evolueze. Satan este întotdeauna acolo pentru noi, însă, pe măsură
ce evoluăm, El se așteaptă ca noi să ne luăm viața în propriile mâini, folosindu-ne de propriile
noastre puteri. Creștinismul în mod voit îi face pe oameni, nimic altceva decât schilozi. Creștinii
mereu se laudă cu Iisus care a vindecat oameni. Acești oameni rămân însă, precum sclavii,
deoarece niciodată nu li se cere și nici măcar nu sunt învățați cum să se vindece pe ei înșiși sau
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pe ceilalți. Arhetipul Nazarinean susține și încurajează atitudinea de sclav, de servitor și a
individului care îndură abuzuri fără sfârșit, cu scopul de a programa umanitatea în a fi niște
sclavi perfecți într-o nouă ordine mondială. Nazarineanul pune un accent deosebit pe „viața de
apoi,” cu scopul de a crea mentalitatea că viața pe care noi o trăim acum nu contează și nu este
importantă în nici un fel. Această dispoziție sufletească este esențială, deoarece îi face pe adepți
să îndure tot felul de abuzuri, spre beneficiul câtorva.
„Ne-a servit formidabil, acest mit al lui Hristos” – Papa Leo al-X-lea (1475 – 1521)
Cât despre așa numitele „miracole” asociate cu Creștinismul precum și vindecările care
au avut loc, nu au fost nici prea multe și nici prea frecvente. Orice ființă umană cu cunoaștere
spirituală și putere, poate efectua aceleași fapte atribuite nazarineanului în biblie și chiar mai
multe. Cei mai mulți dintre creștini nu sunt conștienți că ei, în adevăr, interacționează cu
extratereștri abjecți (vrășmași Nordici, de asemenea cunoscuți sub numele de „îngeri,” cenușii și
reptilieni), care, din când în când, oferă câte o demonstrație pentru a da credibilitate minciunii
creștinismului. Cât despre adepții New Age, mulți dintre ei cer sprijin din partea îngerilor, însă ei
nu sunt învățați să facă nimic de ei înșiși. Satan/Lucifer este Adevăratul Dumnezeu Creator, dar
și Eliberator al omenirii. El nu încearcă să îi sperie pe oameni, și prin asta să îi țină departe de
puterea și cunoștințele spirituale, deoarece El este cinstit, neavând nimic de ascuns.
Satan împarte cu noi cunoștința prin care putem deveni independenți și liberi. Ne
direcționează înspre a fi maeștrii/stăpânii propriilor noastre vieți și destine. Satan și Demonii Săi
sunt mereu prezenți pentru a ne ajuta atunci când întâmpinăm situații pe care nu le putem încă
mânui. Satan își ține promisiunile; El este consecvent și iubitor cu ai Lui. Satan susține
libertatea, tăria, puterea și dreptatea. Satan ne învață ca NU este OK să facem abuzuri. Ne învață
că noi merităm să avem parte de plăceri, de fericire și de o viață mai bună. El ne-a creat prin
inginerie genetică, în același fel în care oamenii noștri de știință creează clone folosindu-se de
genetică, doar că la un nivel mult mai avansat.
Mulți oameni disprețuiesc așa numitele puteri „oculte,” nu le iau în considerare sau sunt
complet ignoranți cu privire la ele. Adevărul este că aceste puteri oculte au fost în mâinile a
câtorva timp de secole, în timp ce Creștinismul a fost o unealtă formidabilă de îndepărtare a
acestei cunoștințe din rândul populației. Ceea ce a urmat după îndepărtarea acestei cunoștințe, a
fost inventarea unui trecut fictiv, pentru a îi împiedica pe oameni să cunoască adevărul. Oamenii
care nu înțeleg sau care nu sunt familiarizați cu aceste îndeletniciri, sunt la mila acelora care le
dețin și care sunt adepți în utilizarea lor. Cu mii de ani în urmă, în Egiptul Antic, această putere a
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fost bine cunoscută și cea mai mare parte din populația acestei țări a știut cum să o folosească.
Odată cu intrarea în scenă a iudeo-creștinismului și a islamului, cunoștința a fost îndepărtată și
distrusă în mod sistematic, de orișiunde aceasta a fost găsită. Orașe, biblioteci, precum și orice
altă sursă de învățătură ocultă au fost distruse, în încercarea de a anihila toate cunoștințele Zeilor
Originali [care sunt de asemenea extratereștrii] și despre puterile sufletului. Zeii care au
interacționat, împrietenit sau amestecat (prin legături de sânge) cu oamenii, au fost blestemați și
exilați. Omenirea a fost izolata de Adevăratul ei Zeu Creator Satan și a decăzut de atunci din
toate punctele de vedere. Abuzul asupra copiilor, a animalelor, ușurința și nepăsarea cu care
mediul înconjurător, pământul și alte ființe au fost distruse, sunt doar câteva dintre efectele
degenerării spirituale. Cu mii de ani în urmă, cu mult înainte de apariția iudeo-creștinismului,
oamenii trăiau împreună cu Zeii, în Era cunoscută ca „Era de Aur.”
Satan este Zeul sumerian cunoscut sub numele de „Ea” sau „Enki.” El este un Zeu și nu
un înger! El a fost denigrat și calomniat de-a lungul secolelor cu falsități și minciuni. Cei mai
mulți dintre oameni nu Îl cunosc pe Satan. Ei cred tot ceea ce li se spune despre El, fără murmur
și fără să pună întrebări. Frica este o unealtă puternică, folosită timp de secole pentru a ține
omenirea departe de Satan. Satan este cel mai strălucitor și cel mai puternic dintre Zei. Este
simbolizat de Vărsător, al 11-lea semn al Zodiacului. Vărsătorul este un semn al civilizației, al
tehnologiei și a genialității. Unul dintre numerele lui Satan este 11.
Enki a instituit Ordinul Șarpelui din Egiptul Antic, de asemenea cunoscut sub numele de
„Fraternitatea Șarpelui.” De-a lungul mileniilor, aceste învățături au fost corupte ajungând să nu
se mai asemene cu doctrinele originale. Acest Ordin avea menirea de a aduce omenirii învățături
divine și putere, pentru a desăvârși Marea Lucrare de transformare a sufletelor noastre. Această
învățături au fost ținute în mâinile câtorva și abuzate, în defavoarea noastră a tuturor, sub
conducerea zeilor vrășmași. Oamenilor li se spune că, dacă această putere ar fi împărțită cu toată
lumea, fiecare în parte ar abuza de ea. Aceasta nu este decât o altă minciună creată și împrăștiată
de cei care se folosesc de aceste puteri la nesfârșit și în mod deliberat, sub direcțiile primite de la
aceia dintre extratereștrii care ne sunt vrășmași și care se maschează sub numele de „Iehova.” A
dezvălui aceste bine ținute secrete omului de rând, ar însemna în mod sigur, pierderea puterii
celor de sus.
Zeii sunt o rasă de humanoizi extratereștrii. În biblia creștină aceștia sunt întâlniți sub
numele de „Nefilimi.” Aceste ființe sunt foarte evoluate, extrem de avansate și cu o cunoștință și
o putere imensă. Ei și-au modificat ADN-ul, astfel încât ei nu îmbătrânesc.
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În versiunea lui Simon a Necronomiconului (această carte își are rădăcinile în mitologia
mesopotamiană/sumeriană), fraza: „Când marele urs apare în josul cerului” se refera la
constelația Ursa Mare. Când planetele se alienează într-o anumită ordine, se deschide o cale
pentru călătoriile în spațiu. Oamenii privesc mereu spre cer, când Zeii se vor întoarce. Scopul
inițial al oamenilor a fost acela de a lucra ca și sclavi în mine pentru Nefilimi. Noi trebuia să fim
distruși odată după ce proiectul a fost încheiat, însă, Satan, împreună cu mulți alți Nefilimi
deveniseră între timp tații unor copii născuți din mame umane și, în cele din urmă s-au împotrivit
distrugerii noastre. Acești urmași au fost cunoscuți ca „semizei.” Satan este incredibil de
puternic; genial și puternic. A refuzat să accepte înfrângerea. Pierduse o luptă, însă nu a pierdut
războiul.
SATAN/LUCIFER ESTE UN SUSȚINĂTOR AL ELIBERĂRII DE SUB TIRANIE.

Există Satan cu adevărat ?
Da. El interacționează cu Discipolii și cu adepții Săi. Mulți dintre noi L-au văzut, am fost
martorii așa zisului supranatural și de asemenea, am primit abilități cu mult superioare omului
obijduit. Când cerem, primim răspuns. Spre deosebire de alte religii în care adepții trebuie să își
caute zeii, însuși Satan/Lucifer vine la noi și ne lasă să Îi simțim și să Îi cunoaștem prezența.
Demonii, în contradicție cu minciunile creștinismului, sunt prieteni ai omenirii. Demonii, care
sunt Zeii Originali ai omenirii, ne acordă multă atenție și protecție individuală, odată ce o relație
de încredere este stabilită. Când îi suntem apropiați și sub protecția Lui, Satan ne trimite Demoni
care lucrează personal cu noi. Sigiliile lor conțin desene ale unor simboluri importante din
alchimie, relaționate cu iluminarea/deschiderea sufletului. Satan nu este „diabolic” și nici nu este
responsabil de multitudinea de boli, afecțiuni sau orice alt lucru de care omenirea este afectată.
Aceste necazuri sunt rezultatele distrugerii și înlocuirii cunoștințelor antice cu
programele creștinismului.Satan stă de partea echilibrului dintre spiritualitate și tehnologie. Fără
acest echilibru, orice civilizație, în cele din urmă se prăbușește. „Iadul” nu este o gheenă
arzătoare. Iadul nu este situat în mijlocul Pământului, așa cum afirmă unii creștini nătângi, că să
înfricoșeze oamenii. Conceptul creștin cu privire la iad este foarte ridicol de altfel. Unii dintre
noi, care îi suntem apropiați lui Satan, au văzut „Iadul.” Din câte se pare, fiecare dintre noi,
căruia Iadul i-a fost arătat, am avut parte de aceiași experiență. Unele locuri din Iad sunt natural
mai întunecate, ele fiind iluminate de o lumină albastră, pe când alte locuri, beneficiază de
lumina zilei, lumină naturală. Una dintre culorile lui Lucifer este albastrul, iar Demonii adesea
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apar înconjurați de o lumină albastră. Albastrul este o culoare foarte spirituală. Acesta este locul
în care Satan îi ține pe ai Săi, până când fiecare dintre ei poate fi reîncarnat pentru a evolua și a
se zeifica. Aceste persoane fiind deja decedate, sunt bineînțeles în spirit. Unii dintre ei vizitează
pământul pentru a ajuta alți oameni care sunt pe Calea Mâinii Stângi. „Iadul” și „pământul” (sau
lumea inferioară) sunt de asemenea alegorii pentru cele trei chakre inferioare; „Iadul”
reprezentând chakra bazei. Motivul acestei asocieri este Șarpele Kundalini înflăcărat care șade
încolăcit sub chakra bazei și care poate fi dogoritor de fierbinte atunci când este deșteptat.În
opoziție cu afirmațiile isterice ale creștinilor, Satanismul nu este sub nici o forma o religie care
promovează sacrificiile de sânge. Toate felurile de ritualuri și de jertfe de sânge pot fi observate
pretutindeni în biblia iudeo-creștina.Șarpele, care îl simbolizează pe Satan, reprezintă Kundalini
aflat la baza coloanei vertebrale și de asemenea, ADN-ul. Șarpele reprezintă viața. Atunci când
această forță este activată, suntem vindecați și iluminați.
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MOARTE IAD ŞI VIAŢA DE APOI
Unii oameni sunt înfricoșați în ceea ce privește „Iadul” ca loc de tortură, condamnare
eternă și chinuri în foc. Și înțeleg perfect acest lucru. Personal, de când am venit la Satan, am
avut ocazia de a experimenta extensiv atât în lucratul cu suflete umane care au trecut de pe acest
pământ, cât și în observarea Iadului lui Satan – care este un loc sigur pentru sufletele care sunt
acolo. În contrast cu sufletele care merg spre „lumină” atunci când își părăsesc trupurile fizice la
moarte, Satan este protector și plin de responsabilitate. Acesta trimite Demoni pentru a escorta
sufletele satanice spre Iad. Acest lucru este pentru a se asigura că aceste suflete sunt protejate de
„lumină” – care este a inamicului. Pe lângă multitudinea de Demoni cu care am lucrat, Satan m-a
însărcinat să lucrez și cu spirite umane. Cu toate că trupurile lor fizice sunt moarte, acestea sunt
pe cât se poate de vii și nu le place să fie numite „moarte.” Vorbesc despre cei cu o importanță
ridicată în Iad. Cele mai multe spirite care locuiau în Iad au fost reîncarnate. Totuși, unele se mai
află încă acolo din motive particulare. Îți spun eu, Iadul lui Satan nu este un loc plin de foc și de
pucioasă, ci este un loc protejat și sigur pentru sufletele care sunt a lui Satan.
Există un alt loc: „iadul” creștin, în care sfârșesc credincioșii falimentari. Din acest loc
pornesc poveștile de groază; locul în care îngerii i-au purtat pe unii nefericiți pentru a le face un
tur, întrucât aceștia urăsc oamenii. Acest loc de chin nu este a lui Satan, ci a fost creat de
„dumnezeul” iudeo-creștin și este proprietatea acestuia. Aceia care se amestecă în energia și
credințele creștine sunt cu toții vulnerabili. Realitatea luminii văzute de mulți atunci când mor
sau când se află în moarte clinică, poate fi explicată. Următorul citat este luat de pe site-ul
Luciferian Liberation Front (Frontul Eliberării Luciferine), din articolul „Iisus din Borg” și este
precis în multe aspecte. Sufletele umane sunt secerate de extratereștrii avansați, pentru energie.
Aceste suflete sunt „judecate” în funcție de cât de maleabile sunt. La fel ca și în orișice lucrare
psihică (atunci când îți folosești puterile minții și ale sufletului pentru a face magie-vrăjitorie),
energia trebuie să se conformeze voinței operatorului pentru ca lucrarea să fie efectivă. Dacă un
suflet opune orice fel de rezistență, acesta devine neadecvat. Mulți credincioși care sunt
considerați ca fiind neadecvați, sunt aruncați în tortură și osândă.
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Citat:
„Dacă facem o disecție în cubul cerurilor, observăm că acesta este construit asemenea
unei celule vii, cu propriul său metabolism și sistem de circulare energetică. Din toate aparențele,
aceasta este o baterie/generator solar care îi permite minții UNICE a acestui G.O.D. (dumnezeu)
colectiv să se hrănească din esența vitală a sufletelor înrobite și ținute în „stâlpii templului”
și/sau să o redirecționeze în acord cu voința celui ce e UNUL SINGUR. Atunci când o ființă
umană moare, esența vitală, spiritul sau sufletul îi este scanat de Colectorii de suflete care
patrulează dimensiunea dintre spațiul-timp fizic și dimensiunea fină (sau sub-spațiu); după
scanare acești colectori proiectează o imagine înaintea sufletului proaspăt decedat, a unei ființe
recunoscute de către acesta (cum ar fi o rudă sau un prieten care a murit înaintea lui, bunica, o
figură religioasă, etc.). În acest fel, colectorul de suflete este capabil să coboare garda sufletului
proaspăt decedat. Apoi colectorul își asumă rolul de ghid și conduce sufletului spre porțile navei
purtătoare. În această navă, esența vitală a sufletului este scanată din nou, pentru a i se determina
gradul de puritate energetică (adică lipsa de rezistență în trăsăturile de caracter) și potențialul
acestuia de a alimenta mintea colectivă a lui G.O.D. Acest potențial se bazează pe gradul în care
acest spirit a fost supus prin frică și dependență sau pe cât de eficientă a fost programarea
religioasă din timpul vieții fizice a acestuia. Spiritele care au puțină sau niciun pic de voință
proprie și care au fost programate suficient de mult în timpul vieții lor pentru a-l servi pe G.O.D.,
vor avea cel mai ridicat potențial de alimentare.”

Acest subiect a fost adus în discuție de multe ori în grupurile online și, anume, conceptul creștin
al „Iadului.” Și înțeleg acest lucru. Au existat cazuri în care unii indivizi au văzut lucruri
înspăimântătoare în timpul experiențelor pe care le-au avut în moarte clinică și în alte experiențe
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relaționate acesteia. De asemenea, unii dintre acești oameni aveau legături cu îngerii, care le-au
arătat astfel de lucruri. Însă aceasta este opera „dumnezeului” creștin și nu are absolut nimic de a
face cu Satan. Cele mai multe tururi ale „iadului” – ca acela din povestirea lui „Dante’s Inferno”
– sunt ghidate de câte un înger. Acum, când spun „dumnezeul creștin” acest termen este o
etichetă colectivă pentru entitățile care urăsc oamenii și care au exploatat omenirea, folosindu-se
de unealta inventată de aceștia, numită „religia creștină.”
Cu mult înainte ca fotografierea să fie disponibilă tuturora și înainte
ca cunoștințele despre extratereștrii să fie făcute publice, ocultistul
Aleister Crowley a desenat o imagine a lui „Iehova” în timp ce se
afla în transă: ceea ce acesta a desenat, a fost imaginea unui
extraterestru. Cenușii urăsc omenirea.
Cunoașterea adevărului este o chestiune foarte importantă, iar atunci
când îți deschizi mintea prin meditația de împuternicire, vei fi capabil
să vezi din ce în ce mai multe adevăruri. Inamicul chiar are locuri
groaznice pregătite pentru sufletele umane care cad în capcanele lor. Însă acest lucru nu are
nimic de a face cu Satan. Lucrurile sunt exact pe dos. Asemenea evreilor (care ne sunt inamici la
nivelul sufletului) care acuză Neamurile pentru tot ceea ce EI ÎNȘIȘI FAC, cu scopul de a crea
distragere, diversiune și pentru a crea confuzie; acest lucru se reflectă pe o scală mai largă în
ceea ce privește creștinismul. Creștini dau vina pe Satan pentru tot ceea ce ei înșiși sunt sau fac.
I-am auzit din nou și din nou pe creștini trâmbițând la toată lumea că „Diavolul urăște
omenirea,” că acesta „a fost ucigaș și un mincinos încă de la început,” că „este materialist,” că
„lucrează pentru a împiedica omenirea din a dobândi viața veșnică și imortalitatea” … lista cu
asemenea rahaturi poate continua la nesfârșit când, în realitate, toate acestea îl caracterizează pe
iehova, „dumnezeul” LOR. Nu trebuie decât să te uiți la toate crimele, minciunile fără sfârșit și
genocidul comis împotriva Națiunilor Neamurilor din vechiul testament al bibliei. Pe lângă asta,
nazarineanul CARE ÎN REALITATE A FOST FURAT DINTR-UN CONCEPT, a fost inventat
într-un caracter evreiesc fictiv cu scopul de a crea o altă distragere și înșelăciune, astfel încât
conceptul este dezbrăcat de mesajul său spiritual, iar aceia care-l urmează jidanul de pe cruce nu
vor termina niciodată Magnum Opus și, prin urmare, nu vor dobândi imortalitatea. Creștinii
continuă să repete papagalicește „Isus te iubește” când adevărul gol goluț este: „Isus te urăște!”
„Isus” urăște omenirea!
„Isus” nu este nimic altceva decât o unealtă subliminală pentru materializarea lui Mesia
al evreilor (dacă îndeajuns de mulți oameni cred în „a două venire a lui Isus” și dacă își pun
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energia psihică în ea, conducătorul jidan de care este nevoie pentru a îi uni pe toți evreii de pe
pământ, va apărea în scenă și va înrobi toate Neamurile în cele mai atroce și brutale moduri); și
PENTRU A-I ȚINE PE ÎNȘELAȚI DEPARTE DE CUNOȘTINȚA SPIRITUALĂ, DE
AVANSAREA

SUFLETELOR

LOR

ȘI

DE

DOBÂNDIREA

VIEȚII

ETERNE/IMORTALITATEA.
„Isus” mai este folosit și ca o distragere, astfel încât credincioșii nu meditează niciodată
și nu fac nimic pentru a-și avansa sufletele. Înșelații cred că „Isus” le va purta de grijă în toate
lucrurile și că „Isus îi salvează,” când în adevăr noi ne salvăm sufletele, dacă deținem cunoștința
necesară și dacă o punem în aplicare. Aceia cărora le este tăgăduită această cunoștință și care nu
meditează, vor muri și vor fi reîncarnați din nou și din nou, condamnați fiind la a repeta aceleași
greșeli, aflându-se pe deplin la voia destinului. Încearcă să le spui asta creștinilor. Ei continuă să
repete ca papagalul că „Diavolul înșală,” când în adevăr, propriul lor ”dumnezeu” este
înșelătorul omenirii. Iar acest așa-numit „dumnezeu” al lor se teme că nu cumva omenirea să
obțină cunoștință și putere spirituală? Se simte amenințat de nuditatea noastră fizică? Te
„iubește” atât de mult încât te condamnă să arzi pentru eternitate într-o gheenă cu foc? Cu greu
este el creatorul nostru. În realitate, toate lucrurile de care creștinii îl acuză pe „Diavol,” sunt
înfăptuite de propriul lor „dumnezeu.” Aceasta este înșelăciunea în care se află ei. „El este
adevăratul înșelător al mulțimilor.”
Acum, întorcându-ne la experiențele din moarte clinică și la cele relaționate acesteia.
Lilith mi-a spus ceva care a aruncat lumină asupra acestor lucruri. Mi-a spus că aceia care au
avut legături puternice cu creștinismul în viețile lor anterioare, sunt foarte deschiși pentru inamic.
Acest lucru se aplică și nereligioșilor, ateilor sau agnosticilor; dacă există o amprentă puternică a
creștinismului în sufletul persoanelor respective dintr-o viață anterioară, acest lucru le face
vulnerabile la manipularea inamică în viața curentă. Este de notat faptul că aceia care au avut
parte de experiențe înfricoșătoare, fug direct înapoi la inamic. Apoi inamicul îi va folosi drept
exemplu pentru a-i speria pe alții, dar și în multe alte moduri.
Mulți dintre noi am fost cu Satan timp de secole de-a lungul vieților noastre anterioare.
Am întrebat-o pe Lilith despre mine și ea mi-a zis „tu întotdeauna l-ai respins” [creștinismul].
Datorită îndepărtării sistematice a cunoștinței spirituale, puțini dintre noi sunt cu adevărat
deschiși și conștienți de ceea ce se află în sufletul nostru și în sufletele celorlalți. Indiferent de
nivelul la care s-a aflat sufletul nostru în viețile anterioare, atunci când întreținem Ritualul de
Dedicare în fața lui Satan, acest act este foarte real și permanent. Sacramentele creștine, cum este
botezul, etc., sunt false și nu te leagă. Sacramentele satanice sunt reale.Unor oameni le este mai
greu decât altora, atunci când vin la Satan. Pentru aceia dintre noi care au fost cu Satan în toate
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viețile noastre anterioare, venirea la Satan ne este pe atât de ușoară pe cât îi este unei rațe să
plutească pe apă, aidoma unei păsări care zboară liberă; totul este atât de perfect. Nu există nimic
discordant. Unii dintre noi (inclusiv eu), atunci când ne-am deschis lui Satan pentru prima dată și
am început să studiem Satanismul, am simțit o energie atât de frumoasă, confortantă și o licărire
caldă ce ne înconjura. Aceia care au parte de anxietate, mai mult ca sigur au avut probleme cu
creștinismul și/sau cu alte programe inamice, în una sau mai multe vieți anterioare. Aceste
lucruri trebuie depășite, iar întreținerea Ritualului de Dedicare este un prim pas, întrucât odată ce
ți-ai dedicat sufletul lui Satan, acest act este permanent.
Asocierile apropiate pe care le-ai avut cu inamicul în viețile anterioare – să spunem că ai
fost un creștin devotat (acest lucru poate fi chiar mai rău dacă acest lucru s-a întâmplat în mai
multe vieți anterioare) – a făcut ca sufletul să îți fie foarte deschis influențelor inamice; un fel de
găuri. În felul acesta inamicul îi poate folosi pe anumiți indivizi în scopurile lor nefaste. Unor
oameni le este mai greu să vină la Satan, însă aceia care au găsit adevărul și care sunt sinceri, pot
trece peste orice obstacole. Indicii cum că ai fost cu Satan în viețile anterioare, includ o dorință
puternică de a fi din nou cu el – dorință care este mai intensă decât interesul obișnuit pentru
ocult, vrăjitorie și puterile minții și ale sufletului – dorință acompaniată de un sentiment foarte
plăcut atunci când studiezi adevăratul Satanism și când începi să îl cunoști pe Satan. Mulți dintre
noi avem puteri și cunoștințe care provin din viețile noastre anterioare.Am învățat multe lucruri
despre sufletul uman, căci am avut privilegiul de a lucra în mod direct cu multe spirite umane
care sunt de o importanță majoră pentru Satan. Acestora nu le place să fie numite „moarte.”
Acestea sunt pe cât se poate de vii, alerte și conștiente, cu aceleași personalități, trăsături de
caracter, preferințe, antipatii, emoții și tot ceea ce îi definea atunci când erau în trup. Singura
diferență e că la momentul de față nu au un trup fizic. Reîncarnarea nu este singura cale prin care
se poate obține un trup fizic. Cele mai multe persoane se reîncarnează pentru că sufletele care nu
au un trup nu mănâncă, nu dorm, cu alte cuvinte, stagnează. Este foarte plictisitor pentru ele. Un
spirit poate intra în trupul unei ființe vii și în felul acesta să se bucure de plăcerile fizice cum ar
fii mâncatul, atingerea anumitor lucruri și orice altceva ce ține de lumea fizică. Sufletul este de
asemenea capabil să simtă orgasmul sexual. Orgasmul sexual nu ține numai de lumea fizică, ci și
cea spirituală, căci chakrele se deschid atunci când orgasmul are loc; acesta a fost unul dintre
principalele motive pentru care bisericile creștine sunt și au fost mereu împotriva plăcerii
sexuale: ei sunt împotriva elementului spiritual din orgasm, și nicidecum împotriva celui fizic,
întrucât ei lucrează pentru a distruge întreaga spiritualitate. De asemenea, nu crești în putere prin
moarte sau după moartea fizică. Ne luăm cu noi tot ceea ce ne definește: personalitatea,
abilitățile și puterea spirituală. Din cât am văzut din Iad, acesta este slab iluminat. Lilith mi-a
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spus că acest lucru este din două motive: pentru a proteja sufletele care se află acolo și pentru că
lumina este putere. Partea lui Satan a fost depravată de putere. Au pierdut o luptă, însă nu
războiul. Experiențele din moarte sunt pe cât se poate de individuale. Oamenii care sunt
vulnerabili în fața inamicului – după cum am scris mai sus – se află la cheremul acestuia. Toate
aceste lucruri au de a face cu viețile anterioare și cu cea actuală. Apoi mai sunt alții care din
anumite motive, adesea fiind vorba de o problemă importantă, refuză să treacă dincolo și rămân
ca fantome aici pe pământ. După cum scris și într-o predică despre fantome, există adesea
probleme serioase care nu au fost rezolvate – cum ar fi cazul în care persoana a fost ucisă fără ca
ceilalți să știe, corpul nu i-a fost îngropat în mod corespunzător, etc. Alții pur și simplu pleacă în
astral. O mare parte din asta are de-a face cu credințele spirituale, întrucât credințele te
conectează la anumite energii relaționate lor. Satan îi protejează pe aceia care sunt dedicați.
Scopul satanismului spiritual este perfecțiune fizică și spirituală și imortalitatea, astfel încât să nu
fi nevoit să mori și să te reîncarnezi mereu, uitând tot ceea ce ai învățat cât erai în trup, la infinit.
Satan are grijă de cei ce sunt ai lui. L-am întrebat pe unul dintre spiritele umane VIP cu
care am lucrat, ce s-a întâmplat după ce a murit (după ce a căzut la pământ, înghițind o capsulă
de cianură). Acesta mi-a spus că au apărut patru dintre Zeii noștri, l-au luat de mâna astrală, l-au
ridicat din trup și l-au dus în Iad, unde se afla și alții pe care îi cunoștea și care erau deja acolo; a
mai zis că acolo a fost în siguranță și foarte protejat. Un alt spirit VIP care a înghițit cianură a
fost escortat în același fel. Spiritele VIP au fost segregate, întrucât li se acordă protecție
suplimentară. Cu ani în urmă, o femeie cu care a lucrat unul dintre membrii familiei mele, și-a
povestit temerile cu privire la soțul ei care vedea Demoni atunci când se afla pe patul de moarte.
Aceștia erau Demoni mesageri – de genul garguielor – iar acesta era foarte înspăimântat. Din
nou, la un moment dat în una din viețile sale anterioare, sufletul acestuia a fost dedicat lui Satan,
iar Satan și-a asumat responsabilitatea pentru el. Acești Demoni sunt acolo pentru a proteja
sufletele satanice ca nu cumva acestea să fie răpite de inamici, mergând spre „lumină.”
„Esența” este ca o urmă de energie care rămâne în urmă, cum se întâmplă în cazul unei
morți violente; în așa-numitele „case bântuite” și alte lucruri asemănătoare. Esența este doar
energie. Esența nu are nici personalitate, nici emoții și nici un grad de conștientizare. Am auzit
spurcăciuni de evrei mincinoși, propovăduind că aceia care au trecut din trupul fizic sunt
„cochilii goale.” Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Mulțumită acestor învățători și a
bisericilor creștine – care reprezintă unealta lor majoră – mulți dintre cei care nu mai sunt în trup
ajung să fie uitați de familiile lor, dat fiind faptului că adevărata cunoștință este scoasă din
circulație în mod sistematic. Familiile celor trecuți din trup îi vizitează pe aceștia la mormânt,
fără a cunoaște însă cum să îi contacteze și să comunice cu cei dragi aflați de cealaltă parte și
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care nu s-au reîncarnat încă. Trupul fizic este mort, însă sufletul continuă să trăiască și nu e în
nici un fel mort. Cât despre nenumăratele întrebări cu privire la sinucidere, aceasta ar trebui să
fie ultima opțiune, întrucât multe probleme pot fi depășite prin meditație și prin direcționarea
energiilor personale. Există totuși anumite cazuri în care sinuciderea este singurul răspuns, ca
atunci când ești pus în fața torturii sau mai rău, în circumstanțe din care nu există nicio altă ieșire
posibilă. Puterile Iadului vor ca noi să trăim. Inamicul încearcă să îi determine pe oameni să se
sinucidă.
Experiențele din articolul de mai sus nu sunt numai experiențele mele, dar și a altor
sataniști dedicați care au confirmat și ei, din propriile lor experiențe cu Iadul și din lucrările pe
care le-au făcut cu cei care au trecut dincolo și care sunt acum în spirit.


SATAN NICIODATĂ NU A UCIS PE NIMENI.



SATAN NU A MINȚIT NICIODATĂ PE NIMENI.



SATAN TE ACCEPTĂ AȘA CUM EȘTI ȘI NU URĂȘTE NATURA UMANĂ.



SATAN DOMNEȘTE PESTE CEEA CE ESTE CUNOSCUT CA „OCULT” ȘI
CARE ȚINE ÎN TOTALITATE DE PARTEA SPIRITUALĂ.



SATAN NE OFERĂ CUNOȘTINȚE ȘI NU SE TEME DE AVANSAREA
SPIRITUALĂ A OAMENILOR.



LUI SATAN NU ÎI ESTE FRICĂ DE OMENIRE.

Fantomele
Fantomele sunt suflete care nu au putut trece peste anumite lucruri și au rămas astfel
prinse în astral. Cele mai multe dintre acestea NU sunt doar niște „cochilii goale,” așa cum
încearcă să ne convingă misticismul evreiesc. Cele mai multe fantome au emoții, și-au păstrat
personalitatea intacta și au conștiința activă. Sufletul este precum apa: ia forma corpului în care a
trăit. Fantomele pot fi blocate în astral din mai multe motive; cele mai multe nu se pot odihni:
cum sunt cazurile în care mai au încă probleme majore pe care nu le-au rezolvat, așa ca nu pot
pleca așa pur și simplu. Oamenii care meditează care și au suflete puternice, strălucesc ca niște
faruri în astral. Îmi amintesc cum acum câțiva ani eram într-un restaurant aglomerat, cu un
prieten al fiului meu și cu soția acestuia pentru a lua prânzul; tot acolo le-am făcut și o
interpretare. Ea este de asemenea medium. În casa în care locuiau era o fantoma care s-a
împrietenit cu fiul lor [care la momentul respectiv avea doar 5 ani]. Fantoma a ajuns să se mute
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cu ei atunci când aceștia s-au mutat în altă casă. Dintr-o dată, în timp ce îmi povestea despre
fantomă, prietena mea a exclamat: „este aici!” Fantoma a venit la mine, a intrat în mine și a
început să vorbească prin mine. Murise de alcoolism în anul 1950 în prima casă în care au locuit
prietenii mei; se simțea foarte singur, motiv pentru care s-a împrietenit cu fiul lor, care îl putea
vedea și comunica cu el în mod clar. Era foarte îngrijorat că aceștia îl vor respinge și i-a asigurat
pe toți [vorbind prin mine] că nu ar răni niciodată pe niciunul din ei. Am văzut camera și patul în
care acesta a murit. După ce sesiunea de interpretare și de comunicare s-a încheiat, prietena mea
mi-a spus că înainte să mă întâlnească pe mine, au mai fost doi mediumi acasă la ea și amândoi iau spus aceleași lucruri.
Acum, există două tipuri de fantome. Primul tip este asemenea fantomei despre care am
vorbit mai sus. Acestea pot fi simțite de persoanele normale care sunt puțin mai deschise
spiritual și de copii, care de regulă sunt îndeajuns de deschiși pentru a le vedea și interacționa cu
ele. Aceste fantome nu au multă putere și sunt adesea victime spirituale. Au diferite motive
pentru care nu pot trece dincolo. Aici pot fi incluse cazurile în care au fost ucise iar criminalul nu
a fost prins și/sau atunci când corpul nu a fost găsit sau alte circumstanțe neobișnuite si
peliculare care au fost implicate în moartea acestora. Sufletul nu se poate odihni. De multe ori
corpul nu este găsit sau nu este îngropat acolo unde sufletul vrea ca el sa fie îngropat. Moartea a
putut surveni și în urma unui accident, persoana este dată dispărută sau încearcă să le spună
membrilor familiei că este moartă.
Există cazuri în care acestea nici nu știu că au murit. Fiul meu era prieten cu doi frați.
Întâmplarea aceasta a fost una foarte tristă. Fratele mai mic [în ultimii ani ai adolescenței] era
foarte mic de statură. Într-o dimineață, după o noapte de petreceri, prietena acestuia l-a găsit
țeapăn și rece; acesta a murit în urma unei come alcoolice. A doua zi, l-am contactat, iar acesta
nici nu știa că este mort și se întreba de ce m-am deranjat să îl contactez.
Uneori fantoma va încerca să le transmită un mesaj persoanelor dragi înainte ca ea să
treacă dincolo, mesaj despre care ea cred că este important. Acest lucru se poate întâmpla pe
parcursul unei săptămâni de la moartea persoanei. Apoi, după câteva zile acestea pleacă de tot.
Cu mult timp în urmă, unchiul meu [care era un suflet slab] a încercat să comunice cu mine și cu
mama mea. Acest lucru m-a cam speriat pentru că la vremea respectivă eram atee și nu voiam să
am de-a face cu așa ceva, întrucât nu credeam în existența sufletului; însă când mama mi-a spus
că și ea l-a simțit și ca l-a îndepărtat de asemenea, am știut că era real.
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Al doilea tip de fantome, acestea sunt cu totul altceva. Aceste suflete sunt cu mult mai
puternice decât cele despre care am vorbit în detaliu mai sus. Aceștia au fost vrăjitori puternici
atunci când erau în viața și care ȘTIU CĂ SUNT DECEDAȚI – aceștia pot provoca fenomenul
poltergeist, precum și tot felul de ravagii și haosuri în diferite locuri. Unii pot chiar să mute
obiecte, să cauzeze răni, tăieturi, etc. În ființele vii – atât în oameni cât și în animale. Acestea
sunt flagrante și oricine le poate simți prezența – chiar și aceia care nu sunt deschiși din punct de
vedere psihic/spiritual.Energia apei este rece și de cele mai multe ori este energia morții.
Locurile în care au avut loc crime sau decese violente, există adesea probleme cu apa: de obicei
sub formă de scurgeri inexplicabile. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich.

40

DOCTRINELE LUI SATAN
Yezidiții: închinătorii lui Satan din Irak
Au fost multe articole contradictorii despre închinătorii lui Satan din Irak, numiți Yezidi.
Poporul yazidit este originar din partea central-sudică a Irakului, care însă ulterior a migrat spre
nord, în muntele Laliș. Se crede că ei sunt descendenți ai asirienilor care au căutat refugiu după
căderea Ninivei în anul 612 i.e.n. 7 Eridu, de asemenea cunoscut sub numele de „Enkidu,” a fost
un oraș antic în sudul Irakului. Acesta a fost orașul Tatălui nostru Satan (Enki). Valea Baten El
Ghoul, care este situată exact deasupra orașului antic (Eridu) îngropat, mai este denumită și
„valea Diavolului” sau „Burta Fiarei.” Iordanienii, precum și mulți alții, o consideră ca fiind
bântuită. Demoni au putut fi văzuți de mulți dintre cei care își petreceau noaptea în această zonă,
de cele mai multe ori aceștia fiind soldați care își instalau tabăra aici. Aceia care au fost în
această vale, indiferent pentru cât timp, afirmă că aceasta este încărcată cu o energie foarte
puternică, energie pe care oamenii religiilor de dreapta o etichetează ca „diabolică.”
Cei care au înnoptat acolo, de asemenea afirmă că această arie este „îmbăiată într-o
ciudată lumină gri-albăstruie.” Au fost raportate diverse „apariții.” (Informațiile de mai sus au
fost preluate din cartea „Psychic Warrior” de David Moorehouse). Autorul a fost un soldat în
Armata SUA care a fost lovit în zona capului de un obuz de mortar, în timp ce lucra la instalarea
taberei cu plutonul său; ca urmare a acestei întâmplări, a început să experimenteze fenomene și
abilități psihice pe care nu le avea înaintea incidentului. În cele din urmă a fost alocat
departamentului Strategiei Psihice din armata SUA.
Irakul deține multe artefacte și dovezi ale existenței și a naturii lui Satan. Muntele Laliș
este localizat în aproprierea orașului asirian Ninive; în aceiași zonă, pe întinderea a 300 de mile,
se găsesc Ziarahele: cele Șapte Turnuri ale lui Satan, cu turnul central pe muntele Laliș. Cele
„șapte turnuri sau centrele energetice – niște structuri înalte și albe, sub forma unor conuri ale
căror raze luminoase pornesc din vârf. 8
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Fiecare turn este înzestrat cu un reflector strălucitor sub formă hieroglifică, care avea menirea de
a fi folosit drept centru energetic, de unde voința preotului satanic/yazidt putea radia, influențând
evenimentele în lume.

Yazidiții erau adesea descriși ca oameni secretoși, cărora nu li se permite a-și dezvălui religia
străinilor, ținându-și adevăratele credințe ascunse. Astăzi, religia modernă a yazidiților este
oarecum diferit de vechile căi, datorită interferențelor cu exteriorul. Este evident că doctrinele lor
au fost alterate pentru a se conforma credințelor creștine, din moment ce în Qu’ret Al Yezid,
Satan se dezvăluie ca Dumnezeu iar în alte locuri se spune că el ar fi un „arhanghel.” Satan a
dictat în mod direct cartea Al Jilwah profetului yazidit Șeik Adi, în secolul al XII-lea. Al Jilwah
este cea mai importantă doctrină în Satanism și fiecare satanist ar trebui să fie familiarizat cu
învățăturile acestuia. L-am întrebat pe Satan dacă Al Jilwah a fost dictat de El și mi-a confirmat
că a fost, dar a mai adăugat că musulmanii au alterat unele dintre doctrinele yazidiților. Yazidiții
au fost victimele uciderii în masă și a genocidului, la bunul plac al altora, în special a celor de
religie creștină și musulmană. În anul 1415 e.n., musulmanii au profanat și distrus cavoul lui
Șeik Adi, răscolindu-i mormântul și luându-i oasele pe care le-au ars sub privirile yazidiților.
„Pe unii dintre mulțimile yazidite i-au luat ca prizonieri, făcându-i sclavi, în timp ce pe alții i-au
masacrat. Ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, Badr al-Din a ordonat atât execuția altor
200 de membri din această sectă, precum și dezgroparea și arderea oaselor lui Șeik Adi”. 9
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„În 1892, Farik ‘Omar Pașa a invitat mai multe căpetenii yazidite la Mosul. Intenția lui
era de a le colecta taxe pentru o durată de 20 de ani în urmă și de a încerca să îi convertească la
islam. Câțiva creștini erau de asemenea prezenți la întâlnire. El a început să le spună că ‘dacă ei
ar renunța la închinarea satanică, ar fi răsplătiți cu poziții și locuri de mare rang și l-ar proslăvi pe
marele Allah.’ Când ei au refuzat să îi dea un răspuns, Farik i-a aruncat în închisoare, după care a
mărșăluit în satul lor unde a ucis 500 dintre ei.” 10
Cei mai mulți yazidiți sunt analfabeți, iar cele câteva doctrine pe care ei le au sunt
transmise prin viu grai din generație în generație. Pentru a evita persecuția, poporul yazidit i-a
amăgit pe străini în mod voit, cu privire la credințele și doctrinele lor. Acest lucru explică de ce
sunt atât de multe conflicte cu privire la credința lor. Yazidiții au foarte puține scripturi; în Al
Jilwah Satan ne învață: „Eu conduc pe o cale dreaptă, fără nici o carte”. 11
„Melek Ta’us a învățat mai întâi prin tradiția viului grai, iar mai apoi prin cartea Jilwe”
Poporului Yezid îi este interzis a pronunța numele „Shaitan.” Ei fac referire la Satan prin
„Melek Ta’us” Melek însemnând „Rege.” Satan este simbolizat prin păun, datorită frumuseții și
a mândriei lui. El e „cel mândru” și „Domn al pământului.” El e Zeul Luminii și nicidecum al
întunericului, fiind de asemenea îngrijorat de soarta lumii. 12 Yazidiții îl reprezintă pe Satan atât
prin păun cât și prin șarpe. „Păunul simbolizează frumusețea Dumnezeului închinat iar șarpele
reprezintă înțelepciunea: deoarece El este în același măsură frumos și înțelept.” Relicva lor
sfântă este drapelul de cupru cu imaginea păunului. 13
Ei cântă din flaut și din tamburină la festivalurile și dansurile lor; „O închinare care
conduce la toate felurile de dezmățuri și plăceri.”

14

„Cărțile Al Jilwah și Reș sunt singurele

scripturi sfinte și autentice ale yazidiților. Yazidiții confirmă nu numai pierderea multor copii din
scripturile lor ci, de asemenea, recunosc și pierderea originalului cărții Reș, scrisă de Șaikh
Hayder. Varianta înlocuitoare a fost fără îndoială rescrisă din memorie.” Yazidiții într-adevăr
evită să menționeze atât numele „Satan” cât și orice alt atribut al acestuia; s-au ținut la distanță
timp de secole, iar cărțile lor continuă să fie un mister pentru străini. De asemenea, le este
interzis să poarte culoarea albastră, deoarece aceasta este o culoare sacră pentru Satan.”

15

Yazidiții uneori folosesc numele „Ankar” pentru Satan și numele Angar-Manyu pentru Ahriman
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în Zoroastrism.

16

Ei sunt încredințați că Mișaf (Scriptura) Reș (Neagră), a fost scrisă de Șaikh

Hasan al-Basri și a fost numită „Neagră” deoarece cuvântul „Satan” este tăinuit în ea. În fine, ea
măsoară 28 x 21 cm și este învelită în piele.Yazidiții sunt de asemenea renumiți ca fiind adepți ai
magiei negre. 17

Al-Jilwah
Capitolul I
Am fost, sunt şi nu voi cunoaşte sfârşitul. Îmi exercit dominaţia peste toate creaturile şi
peste afacerile tuturor celor aflaţi sub protecţia Imaginii Mele. Sunt întotdeauna prezent pentru ai ajuta pe toți aceia care se încred în Mine şi Mă cheamă în vreme de nevoie. Nu este loc în
Univers care să nu-Mi fi cunoscut prezenţa. Iau parte la toate lucrările, lucrări pe care cei din
afară le numesc diabolice, pentru că natura lor nu este în conformitate cu încuviinţările lor.
Fiecare Epocă îşi are Administratorul ei, care dirijează lucrări în conformitate cu decretele Mele.
Acest post se schimbă din generaţie în generaţie, astfel încât conducătorii acestei lumi, împreună
cu căpeteniile sale, să se poată absolvi de îndatoririle respectivelor lor departamente; fiecare la
rândul lui. Îngădui fiecăruia să îşi urmeze dictările propriei sale naturi, însă acela care Mi se va
opune, va regreta amarnic.
Nici un Zeu nu are dreptul să se amestece în afacerile Mele şi am făcut o regulă
imperativă ca fiecare să se înfrâneze de la a da închinare tuturor Zeilor. Toate cărţile celor care
nu Mă cunosc, au fost alterate de către aceştia, iar ei au decăzut de la ele, cu toate că au fost
scrise de profeţi şi de apostoli. Că ei sunt interpolaţi, poate fi văzut în faptul că, fiecare sectă îşi
depune toate eforturile pentru a dovedi că celelalte sunt greşite şi de a le distruge cărţile.
Mie îmi sunt cunoscute atât adevărul cât şi falsitatea. Când necazul vine, îmi dau
Legământu Meu celui care se încrede în Mine. Mai mult decât atât, dau sfaturi bune
administratorilor iscusiţi; i-am numit pentru vremi care îmi sunt cunoscute numai Mie. Îmi
amintesc de treburile necesare şi le îndeplinesc la vremea potrivită. Îi învăţ şi Îi călăuzesc pe
aceia care îmi urmează învăţăturile. Dacă cineva Mi se supune şi se conformează poruncilor
Mele, acela va avea bucurie, desfătare şi mângâiere.

16
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Capitolul al II-lea
Eu răsplătesc pe fiii lui Adam şi îi gratific cu recompense cunoscute numai Mie. În plus,
puterea şi stăpânirea, a ceea ce se află atât în ceruri cât şi pe pământ, sunt în mâinile Mele. Nu
permit întovărășirile prietenoase cu ceilalţi oameni, dar nici nu îi privez, pe cei care sunt ai Mei
şi care Mă ascultă, de nimic din ceea ce le este bun. Îmi încredinţez afacerile în mâinile celor pe
care I-am încercat şi care sunt în acord cu dorinţele Mele. Mă înfăţişez în felurite moduri celor
care îmi sunt credincioşi şi sub autoritatea Mea.
Eu dau şi Eu iau; Eu îmbogăţesc şi Eu sărăcesc; Eu aduc atât fericirea cât şi nenorocirea.
Înfăptuiesc toate acestea pentru a păstra caracteristicile fiecărei Epoci. Şi nimeni nu are dreptul
de a se amesteca în modul Meu de administrare a lucrurilor. Celor care Mi se opun, le trimit boli;
însă ai Mei nu vor muri ca acei fii ai lui Adam, care sunt pe dinafară. Nimeni nu va trăi în
această lume mai mult decât timpul stabilit de Mine; şi dacă Eu îmi doresc, trimit o persoană
pentru a doua sau a treia oara în această lume, ori în alta, prin transmigraţia sufletelor.

Capitolul al III-lea
Conduc spre o cale dreaptă, fără nicio carte; Îi călăuzesc bine pe iubiţii şi aleşii mei, prin
mijloace nevăzute. Toate învăţăturile Mele sunt uşor de aplicat, în toate timpurile şi în toate
condițiile. Îi pedepsesc într-o altă lume, pe aceia care Mi se opun voinţei Mele.
Acum, copiii lui Adam nu cunosc caracterul lucrurilor care vor urma. Din acest motiv ei
sunt adesea în rătăcire. Fiarele pământului, păsările cerului şi peştii mării sunt toate sub controlul
mâinilor Mele. Toate bogăţiile şi lucrurile tainice Mie îmi sunt cunoscute; le iau de la unul şi le
revărs peste altul, după cum doresc.
Îmi descopăr minunăţiile celor ce le caută şi miracolele Mele înaintea celor ce le primesc:
fiecare la timpul potrivit. Însă aceia care sunt pe dinafară, îmi sunt vrăşmaşi şi prin urmare mi se
împotrivesc. Nici nu ştiu că un asemenea blestem le este împotriva propriilor interese, deoarece
puterea, avuţia şi bogăția sunt toate în mâinile Mele şi Eu le revărs peste descendenţii vrednici al
lui Adam. Astfel, guvernele acestei lumi, perindarea generaţilor şi schimbările direcţilor lor, sunt
toate stabilite de Mine de la început.
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Capitolul al IV-lea
Nu îmi voi da privilegiile mele altor Zei. Am permis crearea a patru substanţe, patru
timpuri şi patru direcţii; deoarece ele sunt lucruri necesare creaţiei.
Cărţile evreilor, creştinilor şi musulmanilor, precum şi a celorlalţi care sunt pe dinafară,
mă admit într-un cuget; iar ei vin în acord cu ele şi se conformează statutelor Mele. Tot ceea ce
vine în contradicţie cu acestea, au fost alterate de ei; nu le acceptați. Trei lucruri îmi sunt
împotrivă şi urăsc trei lucruri. Dar aceia care îmi păstrează secretele, vor primi împlinirea
promisiunilor Mele. Cei care suferă din consideraţie pentru Mine, hotărât Îi vor răsplăti în una
din lumi.
Este dorinţa Mea, ca toţi urmaşii Mei să fie strâns uniţi între ei, ca nu cumva cei care sunt
pe dinafară, să îi dezbine şi să domnească peste ei. Acum, voi toţi aceia care aţi urmat poruncile
şi învăţăturile Mele, respingeţi toate învăţăturile şi sfaturile care vin de la cei ce sunt pe dinafară.
Nu Eu am învăţat aceste învăţături şi nici nu vin de la Mine. Nu-mi menţionaţi Numele şi nici
atributele, ca nu cumva să regretaţi; pentru că nu ştiţi de ce sunt în stare acei ce sunt pe dinafară.

Capitolul al V-lea
O, tu, acela care ai crezut în Mine, cinsteşte simbolul şi imaginea Mea, căci ele îţi aduc
aminte de Mine. Ţine legile şi statutele Mele. Respectă-Mi agenţii şi ia aminte la tot ce ei îţi
descoperă din lucrurile tăinuite. Primeşte ceea ce îţi este dictat, însă nu le purta înaintea celor
care sunt pe dinafară: a evreilor, creştinilor, musulmanilor şi a celorlalţi; căci ei nu cunosc natura
învăţăturilor Mele. Nu le încredinţa cărțile tale, ca nu cumva să le altereze fără cunoştinţa ta.
Învaţă pe de rost cea mai mare parte din ele, ca nu cumva să fie alterate.
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DEMONII, ZEII IADULUI
Adevărul despre Demoni
Recent, eu împreuna cu alţi trei Preoţi şi Preotese Înalte, am întreţinut lucrări energetice
cu Demonii. NU sunt monştrii. Mulţi dintre ei sunt bine-cunoscuții şi popularii ZEI EGIPTENI.
Timp de secole, au fost abuzaţi din punct de vedere spiritual prin folosirea numelor zeilor
vrăşmaşi, a cercurilor şi o pletoră de blasfemii şi insulte. Acesta este motivul pentru care mulți
le-au apărut ca monştrii. Toţi Demonii sunt premergători zeului creştin; aceştia sunt ZEII
ORIGINALI. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich, mai 2003
DEMONII NU SUNT DIABOLICI! Datorită perversiunii binelui şi răului de către religiile
inamice, şi a societăţii în general, mulţi oameni sunt confuzi.
Nu există nici un motiv pentru care să-i fie cuiva frică de Demonii lui Satan. Când sunt
trataţi

cu

respect

şi

abordaţi

cu

intenţii

sincere,

sunt

cu

adevărat

minunaţi.

Scopul lor principal este de a învăţa omenirea. Cât despre răzbunare şi pedepsirea duşmanilor,
acest lucru face parte din învăţare, deoarece justiţia şi dreptatea sunt ambele esenţiale.
Întoarcerea celuilalt obraz crează o adevărată anarhie, haos şi eventual colapsul societăţii
civilizate. Răzbunarea şi justiţia sunt necesare, deoarece fără corecţie, răufăcătorii vor continua
în comportamentul lor abuziv, ofensându-i pe ceilalţi în mod liber.Când ne împrietenim cu
Demonii, aceştia ne răzbună pe cei a căror intenţii sunt rele şi de asemenea ne păzesc spatele.
Mi-am văzut duşmanii şi duşmanii celor dragi mie, pedepsiţi chiar înainte să cer asta.
Mulţi dintre Demoni sunt specializaţi în predarea eticii. Acsest lucru atestă realitatea că
Demonii nu sunt diabolici. Responsabilitatea pentru responsabil. Onoarea şi adevărul sunt foarte
importante pentru Satan. Satan se uită cu ură peste cei care sunt laşi sau prea slabi pentru a-şi
asuma responsabilitatea pentru faptele lor. Satan reprezintă tăria şi dreptatea.
Demonii sunt Nefilimi (Zeii Originali), extratereştrii antici care au venit pe Pământ
pentru a extrage aur, acum mii de ani în urmă. Sunt foarte avansaţi atât din punct de vedere
intelectual, cât şi spiritual. Mulţi dintre ei şi-au luat neveste/soţi dintre pământeni, motiv pentru
care au fost blestemaţi de către ceilalţi zei, care nu vroiau ca omenirea să fie educată sau ridicata
mai presus decât nivelul unui animal. Iniţial, oamenii au fost creaţi cu scopul de a sluji în minele
de aur, iar după ce proiectul minier era gata, trebuiau să fie distruşi. Demonii se împrieteniseră
cu oameni şi şi-au dorit ca noi să ajungem asemenea Zeilor, la fel cum Tatăl Satan a încercat să
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aducă oamenilor cunoştinţă şi putere dumnezeiască. Pentru acest lucru, au fost blestemaţi, legaţi
şi osândiţi. Demonii sunt foarte prietenoşi cu oamenii. Am avut privilegiul ca ei să lucreze cu
mine şi să mă înveţe. Am stabilit adevărate prietenii cu diverşi Demoni, care m-au ajutat în
nenumărate feluri; am învăţat foarte multe lucruri de la ei. Datorită distrugerii bibliotecilor şi
centrelor de învăţare antice de către xini (creştini), extrem de multă cunoştinţă a fost pierdută
pentru totdeauna. Uneori Demonii pot fi foarte stricţi, încurajându-ne să ne schimbăm în mai
bine, însă aceasta este pentru binele şi dezvoltarea noastră. Satan spune în Al Jilwah: “Conduc
spre calea dreaptă, fără nicio carte”.
Grimoarele populare şi cărţile oculte disponibile la toate colţurile de stradă, sunt o sursă
majoră de bucluc. Grimoarele au fost scrise de către rabini (evrei) şi creştini. Demonii NU
sunt “cochilii goale”, după cum afirmă cabaliştii (cei care au scris şi/sau folosesc cabala). Nu
sunt nicidecum “qlippoth”. Demonii cu care am lucrat au o energie foarte puternică şi pozitivă şi
sunt foarte vii. De când am efectuat lucrările energetice cu ei, le-au crescut puterea în mod
drastic. Mulţi dintre ei au acum o aură foarte luminoasă. Cât despre vampirism şi “qlippoth”,
“zeul” xin le exemplifică pe amândouă: uită-te cum cei mai mulţi dintre creştini sunt epuizaţi din
punct de vedere spiritual. Priveşte la Papa catolicilor – este doar o carapace goală. Doctrinele
religiilor de dreapta, care susţin la unison ascetismul, auto-dezicerea, precum şi alte practici antiviaţă şi dăunătoare fiinţei umane, sunt reprezentative “qlippoth-ului”. Învăţăturile despre
qlippoth nu sunt decât o altă cale pe care inamicii o folosesc pentru a ne denigra şi calomnia Zeii.
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Daemon
Atât de multe lucruri au ajuns distorsionate, deformate şi pervertite de către religiile
inamice. Aici este sensul original al cuvântului Daemon/Demon:
Daemon: ”Un spirit intermediar între oameni şi Zei, în mitologia greacă. Daemoni –
precum acela care l-a îndrumat pe Socrate – acționează ca consilieri şi gardieni pentru oameni.”
O altă definiţie din Enciclopedia Britanica, ediţia 1973:
“Un termen general grec pentru o putere supranaturală. Încă din timpul lui Hesiod, morţii
din Era de Aur au devenit Daemoni; speculaţiile filozofice ulterioare i-a prevăzut inferiori Zeilor,
dar superiori oamenilor. Prin urmare, creştinii au atribuit acţiunile Zeilor Păgâni Daemonilor,
identificându-i ca îngeri căzuţi.”
Odată cu intrarea creştinismului în scenă, Zeii Originali Păgâni au fost huliţi și priviți ca
monştrii. Citatul de mai sus, din Enciclopedia Britanica, susţine că Daemonii sunt inferiori
Zeilor. Aceasta este parţial adevărat, în sensul că unii sunt hibrizi umani [Semi-Zei] care au
devenit imortali atât din punct de vedere spiritual cât şi fizic, posedând așa numitele “puteri
supranaturale.” Demonii Goetici sunt toţi Zei Originali Păgâni. Alții, precum Asmodeus, sunt
Semi-Zei.
Acest citat, extras din Enciclopedia Catolică, este foarte relevant:
„În același fel grecii și romanii și-ar fi venerat divinitățile, socotindu-le ca fiind bune.
Însă Scripturile Creștine declară că toți Zeii Gentililor sunt Demoni”
Enciclopedia Catolică: Închinarea Diavolului 18

18

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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Zei cu Rang Înalt și Prinți Încoronați ai Iadului
Sunt patru Zei puternici care conduc Iadul: Satan, Belzebut, Astaroth și Azazel. Satan
este cel mai puternic, domnind peste toţi ceilalţi. Zeii cu statut înalt îşi asistă numai confidenţii şi
prietenii apropiaţi. Ea/Enki (Satan), Enlil (Belzebut, Baal), Inanna (Istar, Isis, Astarot) şi
Shamash/Utu, Ashur (Azazel) au fost patru cei mai populari, puternici şi notabili Zei de-a lungul
timpului, în întreaga lume. Au fost Zeii Iniţiali ai Mesopotamiei. Toate sunt relaţionate.
Belzebut/Enlil este fratele vitreg al lui Satan/Ea, iar Astaroth şi Azazel sunt fraţi gemeni, nepoţii
lui Belzebut.

AGALIAREPT
 Rang: GENERAL
 Agaliarept descoperă secrete şi dezvăluie mistere.
 Demonii subordonaţi lui sunt: Buer, Gusion şi Botis.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Agaliarept: Agaliarept îşi
poartă parul negru în stil egiptean, lung până la umeri. Este de culoare măslinie,
foare înalt şi bine făcut. Este mai degrabă tăcut.
ASMODEUS/ASMODAY aka SYDONAY
 Rang: REGE, SUPRAVEGHETOR A CASELOR DE NOROC ÎN IAD
 Asmodeus a făcut parte din Ordinul Serafimilor şi
poartă titlul de “Regele Demonilor.” Guvernează
peste multele tărâmuri ale plăcerii. Prefera să fie
evocat cu capul descoperit. Învaţă arta astronomiei,
aritmeticii, geomanţiei şi meşteşugăriei. Răspunde la
toate întrebările, descoperă şi păzeşte comori şi dă
abilitatea de a citi gândurile altora. Conferă
invizibilitate şi poate rupe relaţii/căsătorii.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Asmodeus: Asmodeus este
născut de o mamă umană, în timp ce tatăl lui este un Zeu. Are părul negru, adunat
într-o panglică şi lăsat pe spate. Are pielea de culoare măslinie. Asmodeus este
extrem de curtenitor şi gentleman. Are un grai moale și o voce calda. Este un
Demon foarte plăcut.
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FLERUTY
 Rang: LOCOTENENT GENERAL.
 Fleruty are puterea de a întreţine orice lucrare
în timpul nopţii. De asemenea, poate face să
cadă grindină oriunde.
 Demonii subordonați lui sunt: Bathin şi Eligos.
 Fleruty are o aura aurie, aripi poleite cu aur, şi
pene albe. Este muscular şi cu o înfăţişare
atrăgătoare. Are parul blond şi ondulat, care îi
trece de nivelul umerilor.

LUCIFUGE ROFOCALE
 Lucifuge mai este cunoscut și ca “Tarchimache” şi Focalor.
 Rang: REGE.
 Culoarea lumânării: Neagră.
 Plantă: Trandafir Sălbatic.
 Demonii subordonaţi lui sunt: Agares şi
Margas.
 El controlează toate bogățiile şi comorile lumii.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine
cu Lucifuge Rofocal: Lucifuge Rofocale îi
asistă pe cei proaspăt dedicaţi Satanismului.
Este răbdător, politicos şi cu un grai moale.
Este chel. Poartă o robă aurie, strălucitoare, cu fâşii de aur. Este mai degrabă
tăcut. Are o voce profundă cu un uşor accent.
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SARGATANAS
 Rang: BRIGADIER MAJOR.
 Demonii subordonaţi lui sunt: Loray, Valefar, Foraii.
 Sargatanas se află direct sub comanda lui Astarot. Poate deschide orice fel de
încuietoare şi poate transporta pe oricine, oriunde, prin proiecţie astrală.
 Poate conferi invizibilitate şi deprindere/iscusinţă în dragoste.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Sargatanas: Sargatanas are o
frumoasă pereche de aripi aurite şi poartă o roba roşie colbăită în aur. Are parul
lung şi blond, ochii de un albastru deschis şi piele deschisă la culoare.

SATANACHIA
 Rang: COMANDANT ŞEF.
 Demonii subordonaţi lui sunt: Prulas, Amon şi Barbatos
 Satanachia posedă o cunoaştere profundă despre toate planetele.
 Are putere peste toate femeile şi fetele, şi furnizează animale ca familiali.
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Familialii
Un familial este un animal oferit ca dar, de Satan, discipolilor săi. Între acest animal şi
posesorul lui, se formează o legătura extrem de strânsă şi plină de dragoste. Familialul este
diferit de celelalte animale, el fiind inhabitat de un Demon. Legătura între un familial şi stăpânul
său este de regulă atât de strânsă, încât dacă stăpânul se simte rău, şi familialul se va simţi la fel.
Familialii pot fi câini, pisici, păsări, rozătoare şi reptile. Un vrăjitor poate avea mai mulţi
familiali. Vei descoperi că eşti îngrijit şi protejat de Demoni care îţi caută binele. Aceste animale
sunt un dar din partea Tatălui Satan şi ar trebui tratate foarte bine. Se spune că vrăjitorii/ele
aveau mare grijă de familialii lor.
Familialii sunt foarte protectivi. De asemenea, pot ajuta în magie, ca şi parteneri.
Vrăjitorii care nu au un familial, pot trimite o chemare psihică pentru a atrage animalul potrivit.
Familialii sunt cunoscuţi ca fiind foarte senzitivi la puterea psihică şi sunt niște parteneri
bineveniţi în ridicarea energiei şi a puterii, crearea vrăjilor, contactarea spiritelor, precum şi alte
lucrări magice. Ei, de asemenea, servesc pe post de radar, reacţionând în mod vizibil în prezenţa
oricărui fel de energie care nu e binevenită sau care este negativă. Odată am asistat cum câinele
unui Înalt Preot a început să mârâie şi să hârâie, cu părul zburlit, în momentul în care a detectat
prezenţa unui înger, avertizându-şi stăpânul de prezenţa nedorită.
Atitudinea protectivă merge în ambele sensuri: stăpânul va fi şi el protectiv în mod
psihic, cu familiarul său. Această legătură e pe atât de puternică pe cât este legătura dintre
părinte şi copil. În contradicţie cu toate afirmaţiile inamicilor şi a filmelor horror, Satan priveşte
animalele cu o înaltă consideraţie şi doreşte ca oamenii lui să le trateze şi ei, cu mult respect.
Satan afirmă în Al Jilwah că „Fiarele pământului, păsările cerului şi peştii mării sunt toate sub
controlul mâinilor Mele.”
Una din cauzele răspândirii agresive a ciumei bubonice (Ciuma Neagră) în Europa, în
timpul secolului al XIV-lea, a fost biserica creştină care a declarat că pisicile sunt diabolice —
motiv pentru care oamenii le-au omorât în masă. Acest lucru le-a permis şobolanilor să se
înmulţească la o scală alarmantă, iar paraziții care erau răspândiți de aceștia, au răspândit ciuma.
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ABADDON
 Abaddon mai este cunoscut şi ca Apollyon.
 Rang: Prinţ al Războiului.
 Abaddon este un Sfeşnic. Este Domn al Abisului şi Rege al Demonilor.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Abaddon: Este mare, aş zice pe
puţin 2,5 m. Este “îndesat”, purtând un fel de veşmânt de luptă, atunci când l-am
văzut eu. Are o înfăţişare întunecată, cu ochii, părul şi mustaţa închise la culoare.

ABIGOR
 Abigor

mai

este

cunoscut

şi

ca

Demonul

Goetic “Eligor aka Eligos”.
 Rang: Comandant peste 60 de Legiuni.
 Abigor este iscusit în secrete de război şi profeţie.
 Abigor are pereche frumoasă de aripi, de culoare
neagră cu dungi albe. Are o aura neagra în jurul
capului şi ochi mari, negrii şi fără irisuri. De
asemenea are doua semne de formă lineară pe obraji.

ADRAMELECH
 Rang: Consilier Înalt.
 Preşedinte al Consiliului General al lui Satan, Supraveghetor al garderobei lui
Satan. Adramelech a fost Zeul Aviţilor. Aceştia au fost un popor antic, masacrat
în mod brutal până la extincţie de către israeliţi, sub conducerea lui “yaweh”.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Adramelech: Adramelech este
foarte înalt. Are părul negru, cu breton şi lung până la umeri.

ALASTOR
 Executor al Decretelor hotărâte de Comisia lui Satan.
 Alastor are părul scurt de un blond deschis. Ochii îi sunt albaștri deschis şi arată
foarte tânăr. Are aripi albe şi era îmbrăcat în alb. – ÎP Maxine.
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ANUBIS
 Anubis mai este cunoscut şi ca Demonul
Goetic “IPOS”.
 Anubis este un uriaş. Are în jur de 2,7 – 3,0 metri
şi este foarte bine făcut. Are un păr drept şi blond
care îi ajunge până sub nivelul urechilor, pielea
deschisă la culoare şi cu cap de şacal. Anubis este
Zeul morţilor. Asistă în chestiuni privitoare la
morţi. Prezidează funeraliile şi poate fi evocat
pentru a păzi pe oricine care a decedat recent. Anubis este un protector şi o
călăuză pentru sufletele morţilor. – ÎP Maxine.

BEHEMOTH
 Rang: Străjer al nopţii Infernale.
 Demon al indulgenţei, prezidează peste toate sărbătorile şi petrecerile din Iad.

BELIAL
 Poziţia Zodiacală: 10-20 grade în Vărsător.
 30 ianuarie – 8 februarie.
 Carte Tarot: a 6-a Săbii.
 Planeta: Soare.
 Metal: aur.
 Element: aer.
 Rang: Rege.
 Belial este un Demon de Noapte şi guvernează
peste 80 Legiuni de Spirite.
 Belial distribuie reprezentări şi titluri. El împacă prieteni şi duşmani şi
oferă familiali. Poate ajuta pe cineva să obţină o mai bună poziţie la locul de
muncă. Aduce favoruri de la alţii, chiar si de la duşmani. Belial a fost Prinţ în
ordinul Virtuţilor.
 Belial este scund şi slab. Are parul ca platina la culoare.
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BELPHAGOR
 Belphagor este un Demon al descoperirilor ingenioase şi a belşugului/avuţiei. El îi
îmbogățește pe cei pe care îi place.
 Belphagor are parul blond şi construcţie musculară. De regulă, Belphagor te lasă
cu o radiaţie plăcută, după ce te-a vizitat. Are aripi albe şi ochi foarte pătrunzători.

CHARON aka CHIRON
 Charon traversează sufletele peste râul Slyx, în Iad.

CIMERIES aka AIMEJES
Cimeries mai este cunoscut şi ca Zeul Egiptean “Khepera”. De asemenea, mai este
cunoscut sub numele de “Kheperi”, “Khepri”, “Keprer” şi “Chepera”.
 Cimeris a făcut cunoscut unui discipol că preferă să i se adreseze sub numele
de “Khepu”.
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Vărsător (20 – 29 Capricorn) 14 – 18 februarie
(10 – 19 ianuarie).
 Carte Tarot: a 7-a Săbii ( a 4-a pentacle).
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Plantă: pin.
 Element: aer (pământ).
 Planetă: Venus (Lună).
 Metal: cupru (argint).
 Rang: Marchiz.
 Cimeris este un Demon de Noapte şi guvernează peste 20 Legiuni de Spirite
 Cimeries revarsă putere în suflet şi conferă curaj.
 Te face victorios în luptă, învaţă literatura şi găseşte orice este pierdut. Învaţă
gramatica, logica şi retorica, şi este protectorul soldaţilor şi a personalului militar.
De asemenea descoperă comori ascunse. Are un frumos păr blond, lung până la
umeri şi este foarte bine făcut. Este un Zeu foarte frumos, cu aripi foarte largi,
acoperite cu aur. Este acoperit cu luciu de aur.
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DAGON
 Dagon mai este cunoscut şi ca Demonul Goetic “ZAGAN”. Dagon a fost un Zeu
al Filistenilor. Este foarte mare, precum Anubis. Este construit precum un
culturist. Are părul blond şi drept, o gură mică cu buze subţiri şi nişte ochi
pătrunzători, de un albastru deschis. Este un Zeu al agriculturii, fermierilor şi a
fertilităţii.
 Era cunoscut pentru apariţiile sale cu un corn care ieşea din frunte, simbolic unui
falus. Dagon este păzitorul fermierilor şi a agricultorilor. „Shwedagon Pagoda”
(imaginea de mai jos) care înseamnă „Marele Dagon,” vorbește de la sine. – Înalta
Preoteasă Maxine

HORUS
 Horus mai este cunoscut şi ca Demonul Goetic
“PURSON”.
 Este foarte deschis la culoare. Seamănă cu Amon Ra,
doar că are trasaturi mai fine. Este mai mereu însoţit
de patru alţi Demoni. Horus este foarte respectat
printre Demoni, având un rang foarte înalt. Cu o
înfăţişare foarte tânîră, Horus poate lumina întreaga
încăpere cu energia sa, atunci când apare.

57
LILITH
Lilith este soţia favorită a lui Satan.* Este eliberatoarea şi
păzitoarea femeilor puternice, fiind o Zeiţă a drepturilor
femeilor. Lilith reprezintă eliberarea şi plăcerea sexuală. Este
exaltarea divinităţii feminine. Lilith, de asemenea, susţine
dreptul la avort şi controlul naşterilor. Mai este cunoscută şi ca
ajutor la naştere.
Lilith nu poate fi chemată prin evocare. Ea apare doar la aceia pe
care ia și-i alege. Unul dintre simbolurile ei sacre, este bufniţa.
Dezvăluit de Satan personal.
Pictură: “Lilith”, de Hon John Collier, 1892

MAMMON
 Rang: Trezorier al Iadului.
 “Mammon” nu este numele real al acestui Demon. “Mammon” este doar un
cuvânt evreiesc pentru “bani” şi nimic mai mult. Cum a ajuns acest nume să fie
atribuit unui Demon? Simplu: prin interpretare eronată şi ignoranţă. În lucrările
noastre cu Demonii, am descoperit că Zeul grec Zeus răspunde numelui
de“Mammon.”
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine: Zeus are parul ondulat şi de
culoarea platinei, ochi albaştrii deschis, poartă o coroană de dafin, o togă albă şi
este bine făcut.

MASTEMA
 Mastema este o Zeiţă importantă din Egiptul Antic. Domneşte peste magia neagră
şi vrăjitorie, fiind o expertă în acestea. – ÎP Maxine.
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MORAX
 Morax mai este cunoscută şi sub numele de: Foraii, Forfax, Marax, fiind Zeiţa
egipteancă “Maat.”
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Rac (20 – 29 Balanţă) 2 – 7 iulie (13 – 22
octombrie).
 Carte Tarot: a 3-a Cupe (a 4-a Săbii).
 Planete: Marte/Pluto.
 Metale: fier/plutoniu.
 Element: apă (aer).
 Culoarea Lumânării: roşu Strămoş.
 Rang: Conte/Preşedinte.
 Marax este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite. Morax
învaţă astrologia, astronomia, ştiinţele liberale şi utilizarea pietrelor şi a ierburilor
în magie. Ea de asemenea oferă familiali. Este Zeiţa ordinii, adevărului şi a
justiţiei. Este foarte respectată printre ceilalți Demoni. Are parul negru cu breton,
pielea de culoare măsliniu deschis, iar părul în stil egiptean. Aripile îi sunt largi şi
albe, iar ea este foarte înaltă. – ÎP Maxine.

MULCIBER
 Rang: Conte, Comandantul de Gardă al oraşului Pandemoniu.
 Mulciber se află în ordinul secund al lui Belzebut. Este arhitect şi inginer al
oraşului cunoscut ca Pandemoniu. Este foarte inteligent şi un expert în arta
războiului şi a strategiei. El a proiectat şi construit Palatul cel Mare al lui Satan.
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NEPHTHYS
 *Nephthys

este

Demoniţa

Goetică “Bathin”, fiind

cunoscută

şi

sub

numele “Nebthet”.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine: Nephthys este soţia lui Set.
Precum Thoth şi Seshat, apar adesea împreună. Atunci când apare doar Nephthys,
este însoţită de Demoni Păzitori. Este bine făcută, are parul lung, blond şi ondulat.
Nephthys este foarte prietenoasă şi vorbăreaţă. Este iscusită în magie şi Cuvinte
Puternice (mantre) şi este o Zeiţă a vindecării. Ea este de asemenea o Zeiţă a
morţii şi, precum soţul ei Set, a Întunericului.

NERGAL aka HADES aka PLUTO
 Nergal este unul din cei 7 fii ai lui Satan şi domneşte peste Lumea de
Dincolo/Infern.Soţia acestuia este Erishkegal. Are putere asupra morţilor.

NEBIROS
 Nebiros mai este cunoscut şi ca Demonul
Goetic “Neberius aka Cerberus”.
 Rang: Mareşal şi Inspector General.
 Are puterea de a pune răutate în oricine.
 Învaţă

proprietăţile

mineralelor,

metalelor,

plantelor şi a animalelor. Posedă arta predicţiei şi
este un adept al necromanţiei.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine:
Nebiros are o aură verzuie. Culoarea lui este verde intens.
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OSIRIS
 Osiris mai este cunoscut şi ca Demonul Goetic “Orias,
Oriax”.
 Osiris este Zeu al Lumii de Dincolo, a morţii şi a
învierii. Conferă stabilitate, tărie şi putere reînnoită
după moarte. Osiris are o voce profundă şi apare chel,
cu un tatuaj pe frunte.

RAUM
Raum este Zeul Egiptean “Khnum”.
 Poziţia Zodiacală 15 – 19 grade în Balanţă (1 – 10 grade în Taur) 8 – 12
octombrie (21 – 30 aprilie).
 Carte

Tarot:

a

3-a

Săbii

(a

5-a

Pentagrame).
 Planetă: Saturn (Marte).
 Metal: oţel (fier).
 Element: aer (pământ).
 Plantă: scaiete.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Rang: Conte.
 Raum este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite. Raum
stârneşte dragostea şi împacă duşmanii. Poate distruge reputaţia cuiva, oraşe
şi/sau proprietăţi. Fură bani şi îi aduce magului. El este Zeul Egiptean “Khnum”,
de asemenea cunoscut ca Khnemu, Khnoumis, Chnemu, Chnum. Este Zeul cu cap
de berbec din picturile găsite în Templele şi Piramidele din Egiptul Antic. Apare
strălucind într-o lumină albă şi poartă o mască cu capul unui berbec. Aripile îi
sunt în dungi alb şi negru, precum o zebră. Poartă haine în stilul Egiptului Antic.
Numele lui este o anagramă a lui “Ram” (RAuM). Raum este foarte generos.
Conferă telepatia şi abilitatea de a comunica cu animalele. Este un Zeu foarte
prietenos.
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SCIRLIN
 Scirlin este unul dintre mesagerii Iadului şi poate asista în evocarea altor Demoni.
 El reprezintă autoritatea lui Lucifer/Satan.

SEKHET
 Sekhet mai este cunoscută şi sub numele de Sekhmet, Sechmet, Sekhait,
Sekhautet, Sekhem şi Sekhmis. Sekhet este o Zeiţă Leu, fiind cunoscută pentru
puterea ei. Este o războinică şi o Zeiţă onorată a războiului şi a luptei.
 Are o pereche de aripi negre cu dungi roşii, pielea foarte închisă la culoare şi
părul blond, cu bucle. Are o voce profundă şi puternică.

SESHAT
 Seshat mai este cunoscuta şi ca “Sefkhet-Aabut” şi “Sesheta”.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Seshat: Seshat este foarte
deschisă la culoare, cu părul de un blond deschis şi creţ. Este extrem de frumoasă.
Este soţia lui Thoth şi îl însoţeşte şi asistă pe acesta în multe proiecte. Este Zeiţa
Egipteană a intelectului şi scrisului, la fel ca şi soţul ei. Este Zeiţa literaturii şi a
bibliotecilor, domnind peste toate bibliotecile antice din Egipt. În unele situaţii ea
îi ia locul soţului ei, atunci când acesta este ocupat. Aceia dintre noi care au lucrat
cu Thoth şi Seshat, i-au văzut adeseori împreună. Adeseori însă, Seshat vine în
locul soţului ei, care este mereu extrem de ocupat. Thoth este cel mai ocupat
dintre toţi Demonii.

SET
 De asemenea cunoscut ca Demonul Goetic “Sitri”, Seth, Sethi, Sit, Sutech. Set
este Domnul Întunericului, în Egiptul Antic. El este unul dintre cei 7 fii ai lui
Satan.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Set: Este de culoare închisă cu
părul negru. Când am întreţinut lucrări energetice cu el, la început avea aripile de
un maro închis. După ce a fost eliberat, i s-au schimbat într-o frumoasă pereche de
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aripi moi, cu pene şi de culoare neagră, precum aripile unui corb. Poartă o robă de
satin, lungă şi neagră. Este foarte amabil, cu o voce caldă, iar după ce a plecat, am
rămas cu un puternic sentiment de pace. Are o energie frumoasă. Set cu siguranţă
reprezintă întunericul. Soţia lui este Zeiţa Nephthys. Uneori pot apărea împreună.

SORATH
 Sorath este un Zeu al Soarelui. Se spune că el a fost Demonul personal, Protector
şi sfătuitor al lui Adolf Hitler.
 Sorath domneşte peste curentul de energie care are de a face cu “id”, psihicul
uman,

stări

alterate

ale

conştiinţei,

forme-mentale,

elementali,

halucinogeni, “inexplicabilul, neprevazutul şi necunoscutul” şi peste “miracole”.
Sorath este “Cel ce închide”, în timp ce Azazel este “Cel ce deschide”. Marele
Zeu Sorath nu primește pe oricine, deoarece el este întruchiparea Mereu
Aprinsului Soare Negru. Numărul lui este şapte; domneşte peste al 13-lea semn al
Zodiacului; timpul lui este atunci când Luna este vidă. El domneşte dinspre Nord.
Mintea este foarte complicată, în special acea parte pe care noi, magicienii, o
folosim. Partea Divină a minţii poate face absolut orice. Satan are încredere doar
în ai Lui şi în nimeni altcineva, atunci când vine vorba de această putere. Ea nu va
fii activată în oricine; iar dacă va fi, se va activa în aşa fel încât va fii o lecţie
înfricoşătoare pentru oricine încearcă să folosească această putere, atâta timp cât
este pe dinafară (nededicat). Sorath prezidează peste fluxul energetic
din “inconştient” şi este Zeu peste energia emisă de fiecare soare din Univers.
Apoi, el mai domneşte şi peste centrul magnetic şi factorul vieţii pentru toţi.
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Sorath a spus că toţi sorii din Univers ne afectează, nu numai Soarele nostru. În
cele din urmă, miracolele nu sunt cauzate de Zei. Zeii se află mai presus de ele.
 Cuvântul însuşi depăşeşte nevoia sau înţelegerea a ceea ce este un miracol.
Miracolele vin de la noi. Ceea ce pentru unul reprezintă un miracol, pentru altul
poate fi un blestem; ceea ce este pierdut de cineva, poate fi găsit de altcineva, spre
exemplu. – Înaltul Preot Salem Burke.
 Sorath este din Rasa Nordică a Zeilor. Este înalt şi cu parul lung de un blond
deschis. – ÎP Maxine.

THOTH aka Hermes (Greci), Mercury (Romani), Tehuti, Ningishzidda, Quetzalcoatl
(America Centrală)
 Semnul Zodiacal: Gemeni – Rac.
 Carte Tarot: a 3-a Baghete.
 Planete: Mercur, Luna.
 Culoarea Lumânării: argintiu, roşu.
 Metal: mercur.
 Element: aer.
 Rang: Arhivar al Script-urilor şi a Documentelor Legale în Iad; Marea Cancelarie.
 **Informațiile cu asterisc mi-au fost dictate în mod personal de Thoth.
 Thoth este un Demon important şi cu rang înalt. Este unul dintre cei şapte fii ai lui
Satan. Este marele jongler. Thoth este cel mai strălucit şi intelectual dintre toţi
Zeii. Este foarte plăcut, extrem de carismatic şi prietenos. Este cel mai ocupat
dintre toţi Demonii şi poate fii dificil să îţi apară în urma evocării – afară de cazul
în care ești important pentru acesta. Soţia lui este Sashat. Ea adesea îi ia locul
când el nu poate fi prezent. Thoth este adevăratul tată al vindecării şi a medicinii.
El este păzitorul doctorilor, asistentelor medicale, paramedicilor, a celor care
lucrează în spitale, vindecătorilor şi a tuturor celor care profesează în medicină.
Toţi aceia care l-au văzut şi interacţionat cu Thoth, cad de acord că el este înalt,
muscular, foarte bine făcut, cu păr dens, blond şi cu ochi albaştrii. Are pielea
deschisă la culoare. Îşi ţine părul pieptănat pe spate, într-o panglică, precum
Asmodeus; amândoi au parul până sub nivelul umerilor.
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ASTAROTH
A fost cunoscută canaaniţilor ca ASTARTE, sumerienilor ca INANNA, babilonienilor ca
ISHTAR, asirienilor şi acadienilor ca ASHTART, ASHTORETH, ASHERAH şi ASTORETH;
egiptenii o ştiau ca ISIS, ASHET şi ASET, iar fenicienii ca TANIT-ASHTART şi
ASHTATOTH. Poporul Ugaritic o numeau ANAT.
 Poziţia Zodiacală: 10 – 20 grade în Capricorn 31 decembrie – 9 ianuarie.
 Carte Tarot: a 3-a Pentacle (Azazel mi-a zis că este Asul Cupelor).
 Planetă: Venus.
 Culoarea Lumânării: maro şi/sau verde.
 Animal: cobra şi vipera.
 Metal: cupru.
 Element: pământ.
 Rang: Mare Ducesă peste Regiunile Vestice ale Iadului; Prinţesă Încoronată.
Astaroth este un Consilier Îndrumător atât pentru oameni cât şi pentru Demoni. Se
implică în cele mai multe treburi cu oamenii. Astaroth este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste
40 Legiuni de Spirite Astaroth mai este şi Trezoreriţă a Iadului Astaroth este o Zeiţă foarte
antică: a fost împreună cu noi, la fel ca şi Satan şi Belzebut, încă de la început. Astaroth e fiica
lui Satan. Nu a vrut ca acest lucru să fie cunoscut, decât de foarte puțin timp (octombrie 2016). A
fost mereu foarte populară, prea iubită şi venerată, în zonele în care a fost închinată. Având în
vedere că ea a fost printre noi încă de la început, a fost cunoscută după mai multe nume, fiind o
Zeiţă Căpetenie în multe zone şi culturi diferite.
“Astaroth mi-a apărut cu o aură imensă, de un albastru deschis. Energia ei este
învioratoare şi liniştitoare; este cu adevărat frumoasă, în toate felurile. Are păr lung şi auriu şi
este destul de înaltă. O simt cel mai mult în timpul invocării celor Patru Zei Conducători ai
Duatului. Întotdeauna este acolo pentru mine, când am probleme şi mă simt pierdut,
îndrumându-mă. Vocea îi este foarte puternică; Astaroth-sama este foarte grijulie, dar şi foarte
clară şi concisă atunci când îmi dă îndrumări. Mă ajuta mult, motiv pentru care îi sunt foart
recunoscător.”
Hail Astaroth-sama! – Înaltul Preot Vovim Baghie.
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Simbolurile lui Astaroth, derivate din ankh-ul egiptean

Sigiliul lui Astaroth

Zid al Inannei în Uruk
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Gruparea de trei puncte, aflate la vârfurile stelei din
sigiliul ei, sunt extrem de antice şi denotă rangul
spiritual înalt pe care îl are. Ca şi Zeiţa sumeriană
“Inanna”, era cunoscută ca o războinică puternică,
animalul ei sacru fiind leul. Dedesubt sunt câteva
poze cu leii care îi păzeau Templul din Nimrud.

Oraşul ei sacru a fost Uruk, unul dintre cele mai vechi oraşe din Sumeria, loc în care ea
îşi avea Templul (se pot vedea ruinele acestuia, în poza de deasupra). Sub conducerea ei, poporul
sumerian împreună cu comunităţile lor, au prosperat şi înflorit. Avea temple şi altare în multe
oraşe din Estul Mijlociu Antic.
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Titlul ei sumerian de “Regină a Cerurilor” a fost furat de către xini (creştini) şi atribuit
fictivei “fecioară Maria”.
Astaroth a fost Zeiţa babiloniană “Ishtar”. Scripturile Babiloniene o numesc “Lumina
Lumii”, “Zeiţa Zeiţelor” şi “Aceea care dă Puterea/Tăria”.
“Poarta Ishtar”, construită aprox. în anul 575 î.e.n, a fost
intrarea principală în Babilon. Era a opta din cele nouă
porţi a părţii interioare a oraşului. Regele Nebucadneţar al
II-lea al Babilonului, a dedicat această poartă lui Ishtar. A
fost unul dintre cele mai impresionante monumente din
Estul Apropiat. Poarta Ishtar a fost decorată cu dragoni,
tauri şi lei. Ishtar, împreună cu Ea (Satan) şi Enlil
(Belzebut), a sfârşit în grimoare ca una dintre Prinţesele
Încoronate de Top ale Iadului, odată cu intrarea în scenă a
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iudeo-creştinismului. Aceştia trei au fost cele mai populare şi bine cunoscute zeităţi în Estul
Mijlociu. Reputaţia le-a fost distrusă, ei au fost defăimaţi, blasfemiaţi şi demonizaţi în mod
vicios; etichetaţi ca “diabolici”.
”Cu toate că Sidonul este respectat, nu poate fi uitat faptul că Zeiţa lui a fost Ashtart: un nume pe
care scribii israeliţi îl scriu cu cele cinci consoane ” ‘strt “, consoane vocalizate după familiarului
cuvânt evreiesc sinonim cu “ruşine”, făcând-o pe Zeiţa Sidonului să apară sub nelegitima formă
‘Astoreth’. “ – Extras din cartea “Recuperarea Sareptei, un Oraş Fenician”, de James B.
Pritchard, 1978.
“Din numeroasele forme ortografice ale numelui, Astarte, este găsit în literele Tel Amara.
Varianta Evreiască – Astoreth – a prins viaţă odată cu hotărârea şcolii rabinice din Massoretes, în
secolul al VI-lea, de a adopta un sistem convenţional de compensare a lipsei vocalelor din
ebraica scrisă; în acelaşi timp s-a hotărât introducerea zeităţilor străine sub cuvântul vocalizat
‘boshet’, cuvânt care înseamnă ‘scârboşenie’. “ – Extras din cartea Who’s Who Non-Classical
Mythology, de Egerton Sykes, 1993.

Ruinele Templului lui Isis, iniţial aflate pe Insula Philae, au fost mutate pe Insula Agilqiyya în
timpul construcţiei Aswan dam-ului, pentru a le salva de la inundaţii.
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Astaroth dă răspunsuri exacte despre trecut, prezent şi viitor. Descoperă toate secretele şi
este o învăţătoare excelentă în toate științele liberale. Poate da cuiva vise profetice sau viziuni
despre viitor şi discernământ în lucruri necunoscute. Ea, de asemenea, sfătuieşte oamenii care îi
sunt apropiaţi lui Satan, lucrând pentru El în mod activ. Obţine prietenia celor aflaţi la putere şi
reprezintă luxul şi tihna. Paştele (iniţial cunoscut ca “Ashtar“) a fost furat de la ea, de către xini.
Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Astaroth: Astaroth este foarte
frumoasă, cu părul blond deschis. Cu toate că este înaltă, are o construcţie delicată. Culorile lui
Astaroth sunt roşu şi albastru. Uneori apare cu aripi – acestea au dungi roşii şi albastre. Adesea
mă vizitează atât pe mine cât şi pe ceilalţi din Clerul JoS (BLS – Bucuria lui Satan. În engleză:
Joy of Satan), din proprie inițiativă, fiind o prietenă şi o sfătuitoare foarte bună.
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AZAZEL
AZAZEL aka ZAZEL, SAMYAZA, SAMYAZAZEL, SHAMGAZ, SHEMYAZA,
SHAMYAZA, SHEMIHAZAH, SHAMASH (Babilonian), UTU (Sumerian; Cel Strălucitor),
SAMAS (Akkadian), BABBAR (Sumerian), Ashur (Asirian), SHAMIYAH (Hatraian),
SEMJAZA.
 Poziţia Zodiacală: 1 – 10 grade în Capricorn şi Vărsător.
 Carte Tarot: Asul Săbiilor.
 Planetă: Saturn şi Nodul Nordic al Lunii (coada dragonului).
 Culoarea Lumâmării: albastru, negru.
 Metal: oţel.
 Element: aer.
 Simbol: vulturul şi scorpionul; faravaharul.
 Număr: 20.
 Rang: Căpetenia Armatei Infernale.
 Azazel lucrează direct cu Satan.
 Azazel este însărcinat cu Securitatea Națională în Iad.
Din experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine: Îl ştiu bine pe Azazel, fiind foarte
apropiată de acesta. Este un Zeu foarte important şi cu un rang foarte înalt. Are în jur de 2.5
metri, foarte bine făcut, cu părul desfăcut, blond deschis şi lung până la umeri. Are ochi albaștri,
pătrunzători. Este foarte puternic şi foarte dedicat lui Lucifer. Are aşteptări de 100% şi este
foarte serios şi strict. A interacţionat în mod personal cu omenirea în antichitate, educând-o.
AZAZEL NU ESTE PAIMON, după cum unele grimoare abuzează cu acestă afirmaţii.
Ambii sunt Demoni diferiţi şi individuali. Azazel este un Prinţ, Paimon este un Rege. Azazel are
un rang foarte înalt; îi este FOARTE apropiat lui Lucifer. Mi-a spus ca are în jur de 60.000 de
ani tereştri.
Azazel a lucrat extensiv cu mine. Mi-a spus să menţionez “Codul lui Hammurabi” şi
faptul că, de-a lungul timpului, conţinutul acestui document a fost alterat în mod drastic iar ceea
ce noi avem azi nu mai reflectă deloc originalul. Azazel este de partea justiţiei şi a dreptăţii şi nu
susţine supunerea sau“întoarcerea celuilalt obraz”, sub nici o formă. În ciuda rapoartelor care
afirmă că Azazel este căsătorit cu diferite Zeiţe, acest lucru nu este în conformitate cu realitatea.
Azazel şi-a luat o nevastă pământeancă, acum vreo 10.000 de ani.
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“Azazel mi s-a înfăţişat cu o aură de un verde vibrant, identică cu culoarea chakrei inimii.
Este strict dacă nu faci ceea ce îţi cere, însă poate fi şi foarte prietenos şi înţelegător – în special
dacă treci prin greutăţi, gen atacuri psihice sau alinieri planetare nefavorabile. Azazel-sama m-a
ajutat şi îndrumat nespus de mult; îmi amintesc că odată, când treceam printr-o aliniere planetară
extrem de rea şi, ca urmare, aveam senzaţia că o să ma spulber, Azazel-sama m-a reasigurat şi
m-a făcut sa simt că Tatăl Satan, el şi ceilalți Zei sunt mândrii de mine şi că acea perioadă grea
va trece. Îi sunt foarte recunoscător lui Azazel!” Hail Azazel-sama – Înaltul Preot Vovim Baghie
Azazel nu a vrut ca acest lucru să fie cunoscut cu câțiva ani în urmă, însă el e unul din fii
lui Satan, și nu nepotul lui Belzebut (Enlil).

Azazel este un Zeu războinic al dreptăţii şi al
adevărului. Oraşele lui au fost “Sippar” – un oraş akkadian
situat în partea estică a Eufratului, în nordul Babilonului – şi
Larsa/Ellasar din Sumer. Sippar este la 32 km (20 mile) în
sud-vestul Bagdadului, în Irak. Sippar a fost unul dintre
primele oraşe stabilite de Zei.
“Numele sumerian pentru oraşul Larsa este Ararwa –
aparent atribuit lui Arauruwa, însemnând “lumină cerească”,
care în fapt, este înţelesul grupului ideografic cu care este scris. Ruinele acestui site antic, sunt
cunoscute ca Senquara şi se află pe partea estică a Eufratului, cam la mijlocul drumului dintre
Warka (Erech) şi Muqayyar (Ur din Caldea). Pe lângă numele de Larsa, se pare că acest oraş mai
era cunoscut şi ca “Aste azaga” (scaunul/tronul sacru/strălucitor/pur), ambele nume datorându-se
– aparent – faptului că era unul dintre marile centre babiloniene de venerare a Zeului-Soare.
Precum toate oraşele principale din Babilonia, Larsa avea şi el un mare templu-turn, numit Edur-an-ki, însemnând “casa legăturii dintre cer şi pământ”. Templul oraşurui purta acelaşi nume
ca cel din Sippar: E-babbar, “casa luminii”, loc în care era venerat Zeul-Soare Samas.
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Acest templu a fost restaurat de Ur-Engur, Hammurabi (Amraphel), Burna-burias,
Nebucadneţar şi Nabonius. Pe lângă tablele găsite în acest site de către William Loftus, se afla şi
una care descria metode de măsurare a lungimii şi unghiurilor şi a rădăcinilor pătrate, indicând
că acest loc era unul dintre marile centre babiloniene de învăţare. Pe lângă ruinele acestor
temple, există şi urme de ziduri şi resturi de case civile. La început oraşul era guvernat de
propriul rege, însă mai apoi, a devenit parte a Imperiului Babilonian, puţin după domnia lui
Hammurabi”.19
Azazel este Zeul justiţiei şi a răzbunării. Este un
Maestru al Artelor Negre şi un Protector al
drumeţilor. Simbolul lui este faravaharul (în
poza din stânga), care reprezintă libertatea de
alegere şi protecţia. Faravaharul este originalul
disc cu aripi.

Era conducătorul rebel al igigilor. Azazel este de asemenea un
Zeul prezicerii, motiv pentru care a fost consultat de mulţi ghicitori. A
fost şi Zeul Căpetenie a oraşului Hathra, unde era cunoscut sub
numele de“Shamiyah”. A se vedea coarnele din fotografia alăturată.
Azazel împreună cu Beelzebub a controlat rutele aeriene ale Zeilor,
purtând-şi simbolul vulturului.
“În Bad-Tibira, stabilit ca centru industrial, Enlil şi-a pus fiul
Nannar/Sin la conducere; textele vorbesc despre el în lista oraşelor, ca
NU.GIR (Cel care aparţine cerului nopţii). Acolo, credem noi, au fost
născuţi gemenii Inanna/Ishtar şi Utu/Shamash – eveniment marcat prin asocierea tatălui lor
Nannan, cu semnul zodiacal Gemeni. Dat fiind faptul că Shamash era un Zeu bine antrenat în
domeniul rachetelor, i-a fost atribuita constelaţia GIR (însemnând atât ‘rachetă’ cât şi ‘cleştele
crabului’ sau Rac), urmat de Ishtar cu constelaţia Leu, pe spatele căruia era ea, în mod
tradiţional, înfăţişată. “20 În biblia iudeo/creştină se spune că “Azazel i-a învăţat pe oameni să îşi
facă săbii, cuţite, scuturi şi armuri”.

19
20

Enciclopedia Internaţională Standard a Bibliei
A 12-a Planetă, de Zedechia Sitchin, © 1976
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Grimoarele cu spirite abuză afirmând că Azazel este un geniu în lucrul cu metalele, în
mineralogie şi geologie. Acestea toate sunt doar simbolice. El este un Maestru al Alchimiei, al
alchemiei spirituale. Alchimia spirituală are de a face cu transformarea elementelor din sufletul
uman, tragerea energiei din pământ şi lucrarea spirituală cu energia acestuia. Fiecare dintre cele
şapte chakre principale este reprezentată de către un metal. Azazel lucrează cu discipolii dedicaţi
lui Satan, la dobândirea dumnezeirii. Tot ce este mai sus este în sens spiritual. Pasajul din biblie
a fost sucit şi el. “Săbiile, cuţitele, scuturile şi armura” sunt toate arme spirituale. Azazel este un
expert în ale planetelor, constelaţilor şi astrologiei. De asemenea, este foarte iscusit în arte,
cosmetică şi meşteşugul ornamentelor şi podoabelor. Azazel creează frumuseţe.

Mulţi dintre Zeii Originali au fost cunoscuţi ca “Cei Strălucitori”, datorită aurei lor puternice.
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BELZEBUT
BELZEBUT este cunoscut şi ca BAALZEBUB, ENLIL, BEL, “PIR BUB”* BAAL
ZEBUL şi BEELZEBUTH. De asemenea, mai este cunoscut şi ca Demonul Goetic “BAEL”
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Berbec; 21 – 25 martie (21 – 30 martie).
 Carte Tarot: a 2-a Rodii (dictat de Azazel).
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: ferigă.
 Planetă: Soarele (dictat de Azazel).
 Metal: fier (aur).
 Element: foc.
 Rang: Rege.
 Bael este un Demon de Zi şi guvernează peste 66 Legiuni de Spirite.
Aceia care îi sunt apropiaţi lui Belzebut, ştiu că acesta este Enlil. Acest lucru mi-a fost
împărtăşit de el personal. Enlil a fost originalul “Bel”, care mai târziu a evoluat în “Baal”.
“Baal” înseamnă “Domn”, “Stăpân”, “Prinţul Baal”. Belzebut/Enlil a fost un Zeu foarte bine
cunoscut şi popular, având şi oraşe numite după el în tot Estul Mijlociu, cu prefixul “Baal”. Cei
mai mulţi oameni care au studiat Ocultismul, cunosc faptul că Belzebut îi este foarte apropiat lui
Satan, amândoi datând pe Pământ, încă de la “începutul vremurilor” Enlil şi Enki. Acesta este
fratele după tată, al lui Satan. Împreună cu Ea/Satan şi Astaroth, au sfârşit în grimoare ca Prinţi
Încoronaţi ai Iadului, fiind etichetaţi drept “diabolici”.
“Baal Zebub, Zeul tămăduitor al Ekronului, care mai târziu a devenit Belzebut, a ajuns să
reprezinte diabolicul şi idolatria, în Noul Testament al Bibliei.”
Citat din “Syria”, de Coleman South, 1995
Belzebut este cel mai larg cunoscut ca Zeul Filistenilor, domnind peste oraşui Ekron. Este
al

doilea

în

conducere,

după

Satan.

Filistenii

antici

l-au

venerat

sub

numele

de “Belzebut”. Belzebut este “Domn al aerului”. Peste tot pe unde a fost venerat, a fost cunoscut
ca Zeu al vremii şi a meteorologiei. El de asemenea a controlat rutele aeriene, când Nefilimii au
venit pe Pământ. Numele lui a fost pervertit de către evrei, astfel încât să însemne “Domnul
Zburătoarelor/Muștelor”.
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Belzebut are grijă de luptele dintre sataniştii dedicaţi. Satan vrea unitate, iar Belzebut întăreşte şi
aplică acest lucru. Poate fi foarte strict, deoarece Satan nu admite ca sataniştii dedicaţi să se
blesteme între ei. Belzebut patronează peste tot ceea ce este oriental, peste Artele Marţiale şi
Cultura Asiatică. A fost Prinţul Serafimilor; are o voce răguşită. Înalta Preoteasă Persephone
povesteşte despre experienţa ei cu Belzebut: Belzebut este foarte înalt, aş zice în jur de 2.5
metrii. Este foarte bine făcut şi are cea mai uluitoare energie şi cei mai frumoşi ochi pe care i-am
văzut vreodată. Culoarea acestora se schimbă în funcţie de energia pe care o are pe moment.
Întotdeauna a fost şi este foarte binevoitor cu mine şi mă vizitează destul de des. Am avut ocazia
să îl văd şi pe atât de gentil şi de binevoitor pe cât îţi poţi imagina, cât şi extrem de pervers,
atunci când este înfuriat. Are păr castaniu.
Experienţa mea personală: Prima dată l-am văzut când i-am cerut ajutorul pentru a crea
această pagină despre el. Mi-a apărut cu părul blond şi sprâncene mai închise, purtând o robă
albă. Aceasta a fost prima dată când l-am văzut. I-am auzit vocea cu mult timp în urmă, iar
aceasta îi era răguşită, însă când acesta mi-a vorbit din nou, destul de recent, răguşeala îi
dispăruse. Acest lucru este probabil datorită faptului că acum este liber. – Înalta Preoteasă
Maxine

Sigiliile lui Belzebut
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În timpul distrugerii cunoștințelor oculte de către evrei şi creştini, aproape toate
informaţiile despre Belzebut au fost pierdute. Xinii au avut libertatea de a huli, blasfemia şi
defăima reputaţia Zeilor Originali, după cum și-au dorit. Din moment ce nu a rămas nici un fel
de opoziţie în urma distrugerii a oraşe întregi, ucideri în masă a popoarelor “păgâne”, distrugerea
templelor, librăriilor şi a documentelor acestora, noile generaţii nu au avut nici o altă sursă la
care să se întoarcă pentru informare despre aceşti Zei, decât biblia iudeo/xină.
Belzebut/Enlil a fost Zeul Păzitor al oraşului Nippur, oraş situat în Sumeria (actualmente
Irak). Şi-a avut ziguratele, altarele şi templele în acest oraş. Belzebut/Enlil este Zeul furtunilor,
condițiilor atmosferice, a vântului, ploii şi a aerului. Numărul lui este 50. Ziguratele lui din
Nippur erau numite “Fi-irn-bar-sag”. Este Zeul care tună şi fulgeră împotriva inamicilor lui
Satan. (Mai mult de o grămadă de biserici xine au fost distruse în mod dezastruos). Este
considerat un Zeu binevoitor, dătător de viaţă şi susţinător al acesteia, purtând de grijă oamenilor
lui, de fiarele câmpului, de păsările cerului şi de peştii mării. Enlil (Beelzebub) este atât un Zeu
al războiului, cât şi un Zeu al păcii; distrugător şi protector, apărător, restaurator, constructor;
potrivnic, ostil şi cel mai îndurător.21
Pentru a te putea bucura de binecuvântările lui, trebuie mai întâi să intri într-o relaţie
corectă cu el şi cu Satan. Sprijină şi întăreşte decretele lui Satan.
“Enlil (Beelzebub) nici nu se teme şi nici nu se înspăimântă de inamicii lui. O luptă
întreprinsă de el este purtată cu o vigoare inexorabilă, până când se ajunge la victorie – pentru el
nu există scuză sau retragere: „Pământul ostil şi nesubordonat – să nu îţi apleci inima spre el.”
“Odată ce furia i-a fost stârnită, nu exista nimic care să îl poată face cedeze sau să se
potolească”.22
Enlil/Beelzebub a fost “un protector şi un dătător de viaţă”. “Pe cât de înfuriat şi de
distructiv poate fi cu inamicii, pe atât de îndurător, binevoitor şi iubitor poate fii, când vine vorba
de oamenii şi de ţările lui. Îşi protejează oamenii de invaziile ostile prin ridicarea de ziduri înalte
sau de fortărețe în jurul lor şi a caselor lor, astfel încât hoardele inamice nu pot intra nici pe
deasupra şi nici pe porţi.”
“Dacă oamenii lui au nevoie de ploaie, el deschide pentru ei zăgazurile cerului, dă
deoparte zavoarele acestuia şi eliberează calea, astfel încât ploi abundente să le poată uda
terenurile; de asemenea, el poate face acest lucru pentru a îneca şi distruge cu desăvârşire
inamicii.”

21

“Imnuri Sumeriene şi Rugăciuni Adresate Zeului Nin-Ib, din Templul Bibliotecă al Oraşului Nippur”, de Hugo
Radau
22
Idem.
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Mai jos este un imn antic sumerian, adresat lui Enlil/Beelzebub:23
Porţile cerului
Zăvoarele cerului
Stăvilarele cerului
Lăcatele cerului
Tu le deschizi
Tu le tragi
Tu le nărui
Tu le îndepărtezi"
“El susţine atât viaţa oamenilor cât şi cea a animalelor. Făcând asta, nu neglijează nici pe
cea mai mică şi nesemnificativă vieţuitoare, în care încolţeşte viaţa. Babilonienii antici erau
uimiţi de iubirea, protecţia şi sprijinul lui Enlil, elogiindul prin exlamaţia “El care protejează
(sprijină)”
Este înzestrat cu o putere şi o autoritate extraordinară. Emblema autorităţii sale este
sceptru pur sau strălucitor, pe care îl ţine sau îl poartă în mâini. Acţionează în autoritatea lui
Satan. Cu toate acestea, acest sceptru strălucitor nu este doar o emblemă a autorităţii, măreţiei şi
a puterii, ci şi o pană în mâinile lui Beelzebub, scribul, prin mijloacele căruia acesta scrie voinţa
şi deciziile lui Satan. “Cele doisprezece semne ale zodiacului, anul, anotimpurile şi lunile îşi au
toate începuturile şi sfârşiturile lor, granițele şi legile lor, imaginile şi desenele lor: Enlil
(Beelzebub) le indică şi le proclamă pe toate. Există un înţeles şi o semnificaţie în fiecare dintre
acestea: Enlil (Beelzebub) le interpretează. Face acest lucru prin “plinătatea manifestărilor
lui”. “Enlil şi cele şapte manifestaţii ale Sale”. Este unul dintre cele mai remarcante realităţi, în
relaţie cu natura fiecărui Zeu care, la un moment dat a jucat rolul de “Fiu” într-o anumită
trinitate; se considera că un astfel de Zeu avea “şapte manifestări” a puterii sale. Erau “şapte”,
deoarece acest număr exprimă “plinătatea, completarea, totalitatea” 24

23

“Imnuri Sumeriene şi Rugăciuni Adresate Zeului Nin-Ib, din Templul Bibliotecă al Oraşului Nippur”, de Hugo
Radau
24
Idem
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Mai jos este o schiţă a Templului lui Beelzebub din Ekron, din Ţara antică a Filistenilor.

Pentru Yezidi, închinătorii lui Satan din Irak, Beelzebub era cunoscut ca “Pir Bub”. Ei
afirmă că acesta a fost Zeul Regelui Ahab. (Referinţă: pag. 40 din Închinarea Demonică, de Isya
Joseph, anul 1919)
Următorul paragraf este luat din “Enciclopedia Britanica; un Dicţionar Critic al Istoriei
Literaturii, Politicii şi Religiei, al Arheologiei, Geografiei şi a Istoriei Naturale a Bibliei”
Volumul I: A-D; scris de The Rev. T. K. Cheyne, M.A., DD şi J. Sutherland Black, M.A.
LL.D. The Macmillan Company, New York; Adam şi Charles Black, Londra, 1899.
BELZEBUT, ştiut şi ca Zebub sau Myla – Zeul Zburător, un Zeu al Ekronului, al cărui
oracol a fost consultat de regele israelit Ahazia, în timpul ultimei sale boli. Numele este de obicei
tradus prin “Zeul Muştelor”. Este adevărat că nu există nicio analogie semitică, însă Pausanias ne
spune despre un Zeu care a alungat roiuri periculoase de muşte din Olimp, iar Clement din
Alexandria atestă cultul aceluiaşi Zeu în Elis; dacă voim, putem interpreta titlul “Un Zeu care
trimite sau alungă o plagă de muşte”. Oricum, hai să trecem mai departe. Bezold credea că într-o
inscripţie asiriană din secolul al XII-lea î.e.n., “Baal-Zabnbi”era unul din numele lui Zebub.
Baal-Zebub a fost un nume divin cunoscut pe scară largă, adoptat pentru Zeul Ekronului.
Restaurarea ultimelor silabe este destul de nesigură, motiv pentru care, interpretarea de BaalSapuna (vezi BAAL-ZEFRON, I) pare cea mai probabilă. Prin urmare, Winckler sugerează că
Zebub ar putea fi numele unei aşezări foarte antice, în oraşul Ekron (nu mai este nevoie să fie
explicat etimologic), făcându-se analogie la Baal-Sidon, Baal-Hermon, Baal-Lebanon. Totuşi, nu
se cunoaşte o astfel de aşezare, iar Ekron, nu doar o aşezare în Ekron, a fost teritoriul lui Baal.
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Este, prin urmare, cel mai probabil că numele de Baal-Zebub, “Zeul Muştelor” (care nu
apare decât într-o scriere foarte târzie, care are o tendinţă profesională pronunţată), este o
modificare evreiască ne-eufonică a numelui adevărat, nume care cel mai probabil a fost BaalZebul, “Domn al Înaltei Case”. Acesta este un grad ce putea fi purtat de orice Zeu cu un templu
măreţ şi în mod probabil, nu era limitat doar Zeului Ekronului. În acelaşi timp în Nordul
Îndepărtat, “Casă Înaltă” era atribuit sălaşului Zeilor,“Muntele Adunării”. Există motive să
credem că fenicienii aveau cunoștință despre un astfel de loc. Conceptul este implicat în numele
divin Baal-Saphon, ‘Domn al Nordului’ (vezi BAAL-ZEFRON) şi în Elegia pentru regele
Tirului (Ezechel 28); iar filistenii ştiau despre el. În orice caz, naratorul evreu târziu, a putut fi
ofensat de aplicarea unui grad precum “Domn al Înaltei Case” (care lui îi sugera fie templul lui
Solomon, fie lăcaşul ceresc al lui Yahwi), Zeul Ekronului, aşadar la modificat din Baal-Zebul
(Domn al Înaltei Case) în Baal-Zebub (Zeul Muştelor). Această explicaţi aduce lumină peste trei
nume propriu-zise: IEZEBEL, ZEBUL şi ZEBULON, “din (casa) ta sacră şi glorioasă”. Acelaşi
termen poate fi aplicat conacului din cer, al Lunii.

Sigiliul lui Belzebut
Citeam o carte despre hieroglifele egiptene, când
am dat peste ceva foarte interesant: hieroglifa egipteană
pentru “aer” şi “vânt”, seamănă foarte mult cu unul
dintre Sigiliile lui Belzebut. Este evidentă evoluţia
acestuia. Ideea este că Belzebut e “Prinţul Aerului”. Mi
se face rău când mă gândesc la cât de mult ne-au
denigrat

inamicii

Zeii,

afirmând

că

Belzebut

este “Domnul Muştelor/Zburătoarelor”. Multe grimoare evreieşti l-au ilustrat pe Belzebut sub
forma unor muşte urâte; împreună cu el, şi ceilalţi Zei au fost ilustraţi sub forma unor monştrii.
De asemenea, de multe ori în studiile mele, am descoperit că există foarte puţine informaţii
adevărate despre multe dintre popoarele antice, cum e cazul aviţilor, a căror Zeu era Adramelech.
Tot ceea ce am găsit despre ei, a fost în biblia evreo-creştină, în care evreii i-au invadat în mod
brutal, ucigându-i în masă (genocid); acest lucru s-a întâmplat cu multe alte popoare. Bineînţeles,
toate acestea nu sunt decât mesaje subliminale despre victoria evreilor asupra Gentililor (neevreii). Librăriile antice care au fost rase de faţa pământului, nu conţineau numai cunoştinţe
oculte şi spirituale, ci şi istorie. Exemplul de mai sus este unul flagrant, despre felul în care
istoria a fost distrusă în mod deliberat şi înlocuită cu minciuni.
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Zei/Demoni A – B
*Notă: Incluziunile cu asterisc au fost dictate de Thoth.

AGARES/AGUARES
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Berbec.
 25 – 29 martie.
 Carte Tarot: a 2-a Baghete.
 Culoarea Lumânării: roşu sângeriu închis*.
 Plantă: garoafă.
 Planetă: Marte/Mercur*.
 Metal: cupru*.
 Animal: tigrul*.
 Element: aer şi foc*.
 Rang: Conte peste Regiunile Estice ale
Iadului.
 Agares a făcut parte din ordinul Virtuţilor.
 Este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste
Legiuni de Spirite.
 Agares domneşte peste omul de rând; este
vocea omului de rând şi al rezidenţilor
Iadului.
 Poziţia ei este similară cu cea a unui primar.*
 Învaţă toate limbile aduce înapoi fugarii şi poate opri pe cineva din alergat. Ea de
asemenea poate face pe cineva sa fugă.Alungă duşmanii,distruge spiritele
inamicilor şi poate cauza căderea bărbaţilor importanţi, făcându-i să îşi piardă
poziţiile, onoarea publică şi respectul din partea celorlalţi. Poate cauza cutremure
de pământ şi poate incita la dans.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Agares: Agares este extrem de
frumoasă. Este foarte feminină, cu pielea deschisă la culoare, cu părul drept şi
blond şi cu aripi albe. Este foarte prietenoasă şi simpatică.
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AMON
“AMON” este Zeul Egiptean al Soarelui AMON RA aka Merodach şi Zeul
Babilonean “Marduk”
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Taur; 20 – 24 aprilie.
 Carte Tarot: a 5-a Pentacle.
 Culoarea Lumânării: roşu sau auriu*.
 Plantă: regina nopţii.
 Planetă: Soarele*.
 Metal: aur*.
 Animal: leul*.
 Element: foc şi aer*.
 Rang: Prinţ*.
 Amon domneşte peste Regiunea Vestică a Iadului.
 Amon este un Demon de Zi şi guvernează peste 40 Legiuni de Spirite.
 Discerne trecutul, prezice viitorul, împacă prietenii şi duşmanii, procură dragoste
şi face ca dragostea să inflorească.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Amon: Este una dintre cele
mai frumoase fiinţe pe care le-am văzut vreodată. Are părul de un blond foarte
deschis, pieptănat pe spate, are o construcţie puternică şi posedă o cantitate
enormă de energie pozitivă. Este însoţit de un şacal foarte puternic și agresiv.
Amon literalmente radiază precum Soarele. Este unul dintre cei şapte fii ai lui
Satan. Este extrem de mândru şi are o construcţie frumoasă. E foarte înalt şi
puternic

.
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AINI aka AYM/AIM, HARBORYM
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Rac 13 – 17 iulie.
 Carte Tarot: a 4-a Cupe.
 Culoarea Lumânării: albastru intens, precum coacăzele.
 Plantă: lămâi.
 Animal: ornitorinc.
 Planetă: Neptun.
 Metal: staniu/neptuniu.
 Element: aer.
 Rank: Marchiz.
 Aim conduce controlul aerian în Iad.
 Aim este un Demon de Zi şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Aim dă răspunsuri adevărate întrebărilor, răspunde întrebărilor despre lucruri
necunoscute, îi face pe bărbaţi plin de duh/veseli, învaţă viclenia şi subtilitatea,
Aim poate provoca distrugere prin foc, aprinzând clădiri şi chiar oraşe întregi.
Răspunde întrebărilor de natură personală.
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ALLOCES/ALLOCEN aka ALLOIEN, ALLOCER
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Săgetător 8 – 11 decembrie.
 Carte Tarot: a 9-a Baghete.
 Culoarea Lumânării: verde.
 Animal: liliac.
 Plantă: salvie.
 Planetă: Uranus.
 Metal: bronz.
 Element: apă.
 Rang: Preşedinte.
 Alloces conduce o Casă “Publică” pentru Întâlniri în Iad, loc în care se adună
comunităţi de Demoni pentru a discuta şi planifica evenimente în zonele lor.
 Aceşti Demoni sunt specializaţi în arhitectură şi artă.
 Alloces este un Demon de Noapte şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite
 Oferă familiari buni, învaţă astronomia şi științe liberale, poate fi trimis să se
răzbune pe duşmani/inamici secreţi. Are o voce profundă şi aspră; vorbeşte tare.
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AMDUSIAS
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Peşti; 19 – 23 februarie.
 Carte Tarot: a 8-a Cupe.
 Culoarea Lumânării: albastru deschis.
 Plantă: mimoza.
 Planetă: Neptun.
 Animal: pasăre.
 Metal: argint.
 Element: apă şi aer.
 Rang: Rege.
 Amdusias este Directorul Muzical în Iad, fiind Zeul cu cele mai înalte aptitudini
în muzică.
 Amdusias este un Demon de Noapte şi guvernează peste 29 Legiuni de Spirite
 Poate inspira muzică, face să fie auzite instrumente muzicale, fără să fie văzute,
oferă familiari excelenţi. Poate oferi un familiar care să te asiste în orice misiune
secretă pe care doreşti să o întreții, poate face copacii neroditori, să cadă la
pământ şi chiar să se îndoaie după dorinţa cuiva. Amdusias are părul lung şi
negru. Este înalt cu degete lungi, cu mâini puternice şi aspre. Aripile îi sunt
bronzate, iar pielea îi este închisă la culoare.
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AMY/AVNAS
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Capricorn 6 – 10 ianuarie.
 Carte Tarot: a 3-a Pentacle.
 Culoarea Lumânării: roz.
 Plantă: vervena.
 Animal: pantera.
 Planetă: Venus.
 Metal: cupru.
 Element: pământ.
 Rang: Conte.
 Amy este un Demon de Noapte şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite.
 Învaţă astrologia şi ştiinţe liberale, oferă familiari şi descoperă comori ascunse,
arată

calea spre bogăţie, avere şi comori.
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ANDRAS
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Vărsător 30 ianuarie – 3 februarie.
 Carte Tarot: a 6-a Săbii.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: stânjenel.
 Animal: lup.
 Planetă: Pluto şi Marte.
 Metal: fier şi argint.
 Element: foc.
 Rang: nu exista cuvânt sau echivalent uman pentru acest rang.
 Andras este Căpetenia Străjerilor lui Satan şi Şeful Pazei.
 Andras este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Andras este Zeul care a fost venerat în Weald. Poate distruge duşmanii/inamicii
cu desăvârşire. Andras are o bună reputaţie în uciderea magilor şi a asistenţilor
acestora. Se spune că este foarte periculos.
 Îl ştiu pe Andras de ceva vreme. El este, de fapt, foarte agreabil cu cei care îi sunt
dedicaţi lui Satan. Este un războinic adevărat şi îi este extrem de dedicat lui Satan.
La început m-a contactat prin placa ouija. Când l-am văzut pentru prima dată, era
scund, purta o haină în dungi alb şi negru şi avea o înfăţişare aspră. Era însoţit de
un lup negru cu ochii roşii, care îşi arăta colţii cu o expresie vicioasă. În forma lui
reală este înalt şi zvelt, cu părul lung şi blond, cu cărare pe mijloc. Este un
războinic adevărat, însă şi un artist. Este unul dintre cei mai primejdioşi/periculoşi
Demoni pentru străini (nededicaţi). – ÎP Maxine.

87
ANDREALPHUS
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Vărsător 9 – 13 februarie.
 Carte Tarot: a 7-a Săbii.
 Culoarea Lumânării: argintiu.
 Plantă: lotus.
 Animal: broasca.
 Planetă: 4 dintre Lunile lui Jupiter.
 Metal: nichel şi argint.
 Element: pământ.
 Rang: Conte.
 Andrealphus este un savant; este specializat în chimie.
 Andrealphus este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Învaţă astronomia, geometria şi tot ceea ce ţine de măsurători.
 El de asemenea învaţă matematica.
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ANDROMALIUS
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Peşti.
 16 – 20 martie.
 Carte Tarot: a 10-a Cupe.
 Culoarea Lumânării: indigo.
 Plantă: pelin.
 Animal: porumbel.
 Planetă: Jupiter.
 Metal: fier.
 Element: aer.
 Rang: Conte.
 Andromalius este un Observator. Observatorii spionează inamicii şi raportează
direct lui Satan, Andras ori Azazel.
 Andromalius este un Demon de Noapte şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite
 Descoperă hoţi şi înapoiază bunuri furate, descoperă orice răutate, localizează
comori ascunse.
 Andromalius îi va sancţiona pe hoţi şi îi va pedepsi pe infractori.
 Poate recupera articolele pierdute şi găseşte bani.
 De asemenea, el descoperă orice complotare secretă şi poate prinde un hoţ.
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ASMODEUS/ASMODAY aka SYDONAY
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Balanţă 28 august – 1 septembrie.
 Carte Tarot: a 8-a Pentacle.
 Culoarea Lumânării: negru sau albastru.
 Plantă: mentă.
 Animal: balenă.
 Planetă: Neptun.
 Metal: cupru, când acesta devine albastru.
 Element: apă.
 Rang: Rege.
 Asmodeus poartă numele de “Rege al Demonilor”.
 Asmodeus este Astrologul Şef al Iadului şi supraveghează Casele de Noroc în Iad.
Este un Demon foarte ocupat. * Asmodeus este un Demon de Zi şi face parte din
Legiunea AMAYON; guvernează peste 72 Legiuni de Spirite.
 ASMODEUS TREBUIE INVOCAT CU CAPUL DESCOPERIT.
 Învaţă arta astronomiei, aritmeticii, geomanţiei şi a meşteşugăriei. Asmodeus
răspunde la toate întrebările, descoperă şi păzeşte comori. Guvernează peste
multele tărâmuri ale plăcerii.
 Oferă abilitatea de a citi gândurile celorlalţi, conferă invizibilitate şi poate rupe
căsătorii/relaţii. Asmodeus este născut de o mamă umană, în timp ce tatăl lui este
un Zeu. Are părul negru, adunat într-o panglică şi lăsat pe spate. Are pielea de
culoare măslinie. Asmodeus este extrem de curtenitor şi gentleman. Are un grai
moale și o voce calda. Este un Demon foarte plăcut. Asmodeus a făcut parte din
Ordinul Serafimilor. – ÎP Maxine.
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BALAM
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Săgetător 3 – 7 decembrie.
 Carte Tarot: a 9-a Baghete.
 Culoarea Lumânării: alb.
 Plantă: stejar.
 Planetă: Marte.
 Metal: fier.
 Element: foc.
 Rang: Rege.
 Balam este un Demon de Noapte şi guvernează peste 40 Legiuni de Spirite.
 Balam discerne trecutul şi viitorul, oferă umor, veselie şi abilitate mentală.
 Conferă invizibilitate şi prezice viitorul.
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BARBATOS
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Taur 25 – 29 aprilie.
 Carte Tarot: a 5-a Pentacle.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: iederă de pământ.
 Planetă: Venus.
 Element: pământ.
 Rang: Conte.
 Barbatos preferă să apară când Soarele se află în Săgetător.
 Barbatos este un Demon de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Barbatos învaţă toate ştiinţele. Descoperă comori ascunse prin magie, prezice
viitorul şi discerne trecutul, împacă prieteni şi poate uni oricare două persoane în
prietenie. El asigură o voinţă bună celor ce se află la putere.
 Poate potoli toate neînţelegerile şi alină sentimentele rănite. El dă abilitatea de a
comunica cu, şi înțelege animalele.
 Barbatos este un Zeu foarte frumos. El are un păr blond şi graţios şi aripi alb
strălucitoare. Pielea îi este bronzată şi este foarte bine făcut.
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BATHIN aka BATHYM, MARTHIM
Bathin este Zeiţa Egipteană NEPHTHYS (vezi Demoni cu Rang Înalt şi Prinţi Încoronaţi
ai Iadului)
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Gemeni 16 – 21 iunie.
 Carte Tarot: a 10-a Săbii.
 Culoarea Lumânării: mov.
 Plantă: vâsc.
 Planetă: Saturn şi Uranus.
 Metal: oţel şi uranium.
 Element: aer.
 Rang: Conte.
 Bathin este o Demoniţă de Zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Bathin descoperă proprietăţile ierburilor şi a pietrelor preţioase. Ajută în proiecţia
astrală şi te duce oriunde vrei să mergi.
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BELETH aka BYLETH aka ELYTH
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Gemeni 21 – 25 mai.
 Carte Tarot: a 8-a Săbii.
 Planetă: Mercur.
 Metal: mercur.
 Element: aer.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: mărar.
 Rang: Conte.
 Beleth este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 85 Legiuni de Spirite. Face
parte din Ordinul Puterilor.
 Beleth aduce spiritul dragostei între bărbaţi şi femei.
 Este favorita fetelor care așteaptă să fie cerute.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine: Byleth este de sex feminin. Are
ochii rotunzi precum o păpuşă, pătrunzători şi negrii iar părul blond închis şi
ondulat.
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BELIAL
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Peşti 24 – 29 februarie.
 Carte Tarot: a 8-a Cupe.
 Culoarea Lumânării: portocaliu.
 Plantă: verbascum.
 Planetă: Jupiter şi Neptun.
 Metal: staniu şi neptuniu.
 Element: apă.
 Rang: Rege.
 Belial este un Demon de Noapte şi guvernează peste 80 Legiuni de Spirite.
 Belial distribuie reprezentări şi titluri. El împacă prieteni şi duşmani oferă
familiali.
 Poate ajuta pe cineva să obţină o mai bună poziţie la locul de muncă.
 Aduce favoruri de la alţii, chiar și de la duşmani. Belial a fost Prinţ în ordinul
Virtuţilor.
 Belial este scund şi slab. Are parul ca platina la culoare.
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BERITH aka BAALBERITH, BEAL, BOFI, BOLFRY

BIFFRONS
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Scorpion 7 – 12 noiembrie.
 Carte Tarot: a 6-a Cupe.
 Culoarea Lumânării: mov deschis.
 Plantă: busuioc.
 Planetă: Jupiter şi Neptun.
 Metal: staniu şi neptuniu.
 Element: apă.
 Rang: Conte.
 Biffrons este un Demon de Noapte şi guvernează peste 60 Legiuni de Spirite.
 Biffrons învaţă astrologia, geometria, matematica, precum şi alte arte şi ştiinţe.
Descoperă valoarea ierburilor, lemnelor şi a pietrelor.
 Poate muta cadavre prin magie şi constrânge spiritele morţilor ca să asiste în
magie şi/sau să răspundă la solicitări/anchete.
 Biffrons este înalt, cu părul blond deschis, lung până la şolduri şi cu multe bucle
fine. Este amabil şi răbdător. (din experienţa Înaltei preotese Maxine).
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BOTIS
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Gemeni 11 – 15 iunie.
 Carte Tarot: a 10-a Săbii.
 Culoarea Lumânării: alb.
 Plantă: crin.
 Panetă: Saturn şi Uranus.
 Metal: oţel şi uraniu.
 Element: aer.
 Rang: Preşedinte/Conte.
 Botis este un Demon de Zi şi guvernează peste 60 Legiuni de Spirite.
 Botis ajută în luarea deciziilor importante şi încurajează curajul.
 Poate proteja pe cineva să nu fie rănit de ura sau invidia altora şi ajută în
diminuarea tensiunii în familie. Botis dezvăluie lucrurile trecute şi prezente şi
împacă prieteni şi duşmani.
 Experienţa Înaltei Preotese Maxine cu Botis: Botis apare ca un bărbat înaintat în
vârstă. Era chel în vârful capului, cu aripi lungi albe şi ondulate. Purta o robă
maro. Mai apoi, a avut o pereche frumoasă de aripi, uriașe şi de un roşu intens.
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BUER
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Taur 5 – 9 mai.
 Carte Tarot: a 6-a Pentacle.
 Culoarea Lumânării: albastru deschis.
 Plantă: aloe.
 Planetă: Mercur.
 Meral: mercur.
 Element: pământ.
 Rang: Preşedinte.
 Buer este un Demon de Zi şi guvernează peste 50 Legiuni de Spirite.
 Buer vindecă toate bolile, învaţă filozofia morală, naturală şi logică.
 Descurajează beţia şi oferă familiali.
 El, de asemenea, învaţă proprietăţile tuturor ierburilor şi plantelor.
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BIM aka BUNE
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Leu 28 iulie – 1 august.
 Carte Tarot: a 5-a Baghete.
 Culoarea Lumânării: portocaliu.
 Plantă: portocal.
 Planetă: Soarele.
 Metal: aur.
 Element: foc.
 Rang: Conte.
 Bune este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Bune ajută la dobândirea averilor şi conferă rafinament/sofisticărie şi înțelepciune
laică. Oferă uşurinţă în vorbire/exprimare şi un fler în cuvinte. De asemenea,
Bune schimbă locurile morţilor.
 Bune are parul drept, negru şi până la umeri, cu ochii oblici şi întunecaţi; are
pielea

bronzată şi aripi negre. Este foarte prietenoasă. Am întrebat-o dacă era

Egipteancă. Mi-a răspuns: “Noi, toţi suntem Egipteni.” Are părul în stilul
Cleopatrei de la Hollywood. – ÎP Maxine
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Zei/Demoni C – F
CAIM aka CAMIO
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Săgetător 12 – 16 decembrie.
 Carte Tarot: a 10-a Baghete.
 Planetă: Soarele.
 Metal: aur.
 Element: foc.
 Culoarea Lumânării: verde.
 Plantă: centaurea.
 Rang: Preşedinte.
 Camio este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni Spirite. A făcut
parte din Ordinul Îngerilor. Camio prezice viitorul. Poate învăţa graiul animalelor,
astfel încât ele să poată fii înţelese. Poate dezvălui mistere şi secrete din alte lumi
şi este un expert în hidromanţie (divinaţie prin apă). Este bun în argumentare şi va
răspunde întrebărilor în cenuşă şi în cărbuni aprinşi.
 Camio este bine făcut, acoperit cu praf de aur. Aripile lui au pe ele benzi de aur
iar el poarta multe podoabe din aur. Atunci când zboară, lasă urme de praf de aur
după el. Are o puternică aură de culoare aurie. Poate zbura foarte repede. A
explodat într-un nor de praf de aur, apoi a zburat prin tavan.
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CROCELL aka PUCEL, PROCEL
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Săgetător 23 – 27 noiembrie.
 Carte Tarot: a 8-a Baghete.
 Planetă: Jupiter.
 Metal: staniu.
 Element: foc.
 Culoarea Lumânării: roz.
 Plantă: betony.
 Rang: Ducesă.
 Crocell este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 48 Legiuni de Spirite.
 A făcut parte din Ordinul Potentatelor (sau a Puterilor). Crocell învaţă
misticismul, geometria, arta, istoria şi toate ştiinţele liberale. Poate produce sunete
puternice şi cauza agitaţie mare. Poate stârni confuzie şi indecidere în duşmani.
Poate încălzi apa şi descoperi băi.
 Crocell apare cu parul lung, blond şi graţios, cu o toaletă albastra şi aripi largi,
albastre.
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DECARABIA aka ABRAXAS
 Zodiacală: 10 – 14 grade în Peşti 1 – 5 martie.
 Carte Tarot: a 5-a Cupe.
 Planetă: Luna.
 Metal: argint.
 Element: apă.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: lunarie.
 Rang: Marchiz.
 Decarabia este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite
 Cunoaşte tot ceea ce ţine de puterea plantelor şi a pietrelor şi oferă păsări ca
familiari.
 Decarabia este Abraxas. Are părul negru şi cârlionţat, pielea deschisă la culoare şi
aripi negre cu dungi roşii. Are o aură albastră care emite multă căldură.
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ELIGOR aka ELIGOS
De asemenea cunoscut ca “ABIGOR”
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Gemeni 1 – 5 iunie.
 Carte Tarot: a 9-a Săbii.
 Culoarea Lumânării: galben.
 Planetă: Venus.
 Element: aer.
 Metal: cupru.
 Plantă: cimbru.
 Rang: Duce.
 Eligos este un Demon de Zi şi Guvernează peste 60 Legiuni de Spirite.
 Asigură favorul în procese şi în probleme justiţiare, ajută la atragerea succesului
afacerist şi financiar.Instigă dragoste şi poftă, provoacă războaie şi mărșăluiește
armate.Descoperă lucruri ascunse.
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FLAUROS aka HAVRES, HAURES
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Vărsător 4 – 8 februarie.
 Carte Tarot: a 6-a Săbii.
 Planetă: Mercur.
 Culoarea Lumânării: mov.
 Metal: mercur.
 Element: aer.
 Plantă: gura leului.
 Rang: Duce.
 Haures este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite.
 Haures discerne trecutul, prezentul şi viitorul. Poate distruge şi arde inamicii
magului, omoară oameni prin foc şi îl protejează pe mag împotriva altor spirite.
Cunoaşte toate secretele şi poate produce stricăciuni duşmanilor cuiva.
 Haures este de sex feminin. Părul ei auriu se poate transforma în roşu sângeriu.
Are ochi mari, potrivindu-i-se cu părul, nu e deloc alb în ochii ei. Este o
Demoniţă frumoasă. Este foarte înaltă, cu pielea foarte deschisă la culoare şi cu o
construcţie subţirică. Este mai degrabă tăcută şi liniştită. Pluteşte în aer; apare fără
aripi.
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FOCALOR aka LUCIFUGE ROFOCAL.
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Balanţă 13 – 17 octombrie.
 Carte Tarot: a 4-a Săbii.
 Culoarea Lumânării: negru (dezvăluit de el personal).
 Plantă: trandafir sălbatic (dezvăluit de el personal).
 Planetă: Mercur.
 Metal: mercur.
 Element: aer.
 Rang: Rege (de la el personal).
 Focalor este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite
 Are putere peste vânturi şi mări şi poate cauza scufundarea vapoarelor/bărcilor şi
moartea prin înec. Nu va răni pe nimeni dacă i se cere asta.
 Apare chel, cu o robă plină de dungi strălucitoare de argint şi aur. Aripile lui,
atunci când şi le arată, îi strălucesc precum roba. Lucifuge Rofocal este răbdător,
politicos, cu o voce moale şi cu un uşor accent. Este mai degrabă tăcut. – ÎP
Maxine

FORNEUS
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Leu
18 – 22 august.
 Carte Tarot: a 7-a Baghete.
 Culoarea Lumânării: portocaliu.
 Plantă: floarea soarelui.
 Element: foc.
 Metal: fier.
 Rang: Marchiz.
 Forneus este un Demon de Zi şi
guvernează peste 29 Legiuni de Spirite. A făcut parte din Ordinul Tronurilor şi
parţial din Ordinul Îngerilor. Forneus poate da o bună reputaţie şi învaţă limbi
străine. De asemenea învaţă toate artele şi științele, inclusiv retorica şi poate face
pe cineva să fie iubit de dușmanii săi. Protejează de răufăcători.

105
 Forneus este foarte amabil şi prietenos cu oamenii. Poartă o robă regală, de un
roşu aprins, dichisită cu pete negre încercuite cu dungi albe. Are părul negru, lung
până la umeri şi în panglici; privirea îi este intensă, sprâncenele întunecate iar
ochii îi sunt negrii şi pătrunzători. Are pielea de culoare măslinie. El de asemenea
apare însoţit de o creatură maritimă în formă de reptilă. Înţelege răutatea îngerilor
lui iehova. – ÎP Maxine.

FURCAS
 Furcas îşi pronunţă numele “Fur – ACK – as”.
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Săgetător 28 noiembrie – 2 decembrie.
 Carte Tarot: a 8-a Baghete.
 Planetă: Jupiter.
 Culoarea Lumânării: albastru deschis.
 Plantă: potentilla.
 Metal: staniu.
 Element: foc.
 Rang: Cavaler.
 Furcas este un Demon de Noapte şi
guvernează peste 20 Legiuni de Spirite
 Furcas învaţă astrologia, chiromanţia şi
pirochinezia (divinaţie prin foc) El, de
asemenea, învaţă astronomia, filozofia,
logica şi retorica. Aduce pace minţii şi
împrăştie frica şi timiditatea.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Furcas: Furcas este scund, chel
şi aduce a Buddha. Are o pereche de aripi albe şi scurte. Este foarte prietenos.
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FURFUR
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Fecioară 8 – 12 septembrie.
 Carte Tarot: a 9-a Pentacle.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: chiparos.
 Planetă: Saturn.
 Element: pămân.
 Metal: oţel.
 Rank: Contesă.
 Furfur este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Cauzează dragoste între bărbaţi şi femei.
 Ea, de asemenea, poate produce tunete, fulgere şi vânt. Revarsă o iubire pentru
luptă şi poate descoperi tainicele gânduri ale celorlalţi. Furfur este o Demoniţă
frumoasă. Are aripi albe şi mătăsoase, părul blond şi cârlionţat, iar ochii mari şi
albaştrii.
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Zei/Demoni G – M
GAAP aka TAP, GOAP
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Fecioară 2 – 7 septembrie.
 Carte Tarot: a 9-a Pentacle.
 Planetă: Saturn.
 Metal: oţel.
 Plantă: muşchi.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Element: pământ.
 Rang: Preşedinte/Prinţ.
 Gaap este un Demon de Zi şi guvernează peste 66 Legiuni de Spirite. A făcut
parte din Ordinul Potentatelor.
 Gaap poate cauza iubire sau ură.
 Ajută în proiecţia astrală şi prezice viitorul. Aduce familiari din custodia altor
magi, discerne trecutul şi prezentul, învaţă filozofia şi ştiinţele liberale. Îi poate
face pe oameni ignoranţi. Gaap învaţă cum să consacrezi lucruri. Gaap are o aură
verde şi apare ca un om scund.
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GAMYGEN aka SAMIGINA, GAMIGIN
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Berbec 4 – 8 aprilie.
 Carte Tarot: a 3-a Baghete.
 Planetă: Soarele.
 Metal: aur.
 Element: foc.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: ienupăr.
 Rang: Marchiz.
 Samigina este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Oferă actualităţi despre cei care au murit şi sunt în Iad şi învaţă ştiinţele liberale.
Samigina are ochii foarte întunecaţi şi pătrunzători şi o pereche frumoasă de aripi,
de culoarea bronzului.
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GLASYA-LABOLAS aka CAACRINOLAAS, CAASIMOLA
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Leu 23 – 27 iulie.
 Carte Tarot: a 5-a Baghete.
 Planetă: Soarele.
 Metal: aur.
 Culoarea Lumânării: galben.
 Plantă: rozmarin.
 Element: foc.
 Rang: Preşedinte/Conte.
 Glasya-Labolas este un Demon de Zi şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite.
 Cunoaşte toată înțelepciunea antică şi secretele oculte. Învaţă toate ştiinţele şi
poate cauza omor şi moarte. Poate face pe cineva invizibil şi incită vărsarea de
sânge. Poate prezice viitorul; discerne trecutul şi prezentul. Poate face pe cineva
să fie iubit de prieteni cât şi de duşmani.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine: Glasya-Labolas are parul foarte
drept şi de un blond închis. Se înfăţişează precum un tânăr, un adolescent. Are o
piele uşor bronzată şi zbura în cercuri prin camera mea. Are aripi albe.
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GOMORY aka GAMORI, GREMORY
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Capricorn 27 – 31 decembrie.
 Carte Tarot: a 2-a Pentacle.
 Planetă: Saturn.
 Metal: oţel.
 Culoarea Lumânării: portocaliu.
 Plantă: schinduf.
 Element: pământ.
 Rang: Ducesă.
 Gremory este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Gremory apare sub forma unei femei. Poate face pe cineva să fie iubit de femei şi
aduce dragoste bărbaţilor. Discerne trecutul, prezentul şi viitorul şi descoperă
comori ascunse.
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GUSION aka GUSAYN
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Taur 10 – 14 mai.
 Carte Tarot: a 7-a Pentacle.
 Planetă: Saturn.
 Metal: oţel.
 Element: pământ.
 Culoarea Lumânării: galben.
 Plantă: aloe.
 Rang: Duce.
 Gusion este un Demon de Zi şi guvernează peste 40 Legiuni de Spirite.
 Gusion poate asigura poziţii, revarsă onoruri şi îi poate face pe cei neplăcuţi de
nimeni să fie plăcuţi de ori şi cine aceştia intră în contact. Formează şi restaurează
prietenii, prezice viitorul, discerne trecutul şi prezentul şi răspunde la toate
întrebările. Gusion are parul subţire, oasele obrajilor foarte înalte şi pielea
bronzată. Este bine făcut, cu aripile strălucitoare şi albe. Gusion este foarte calm
şi liniştit şi te lasă cu un sentiment de siguranţă şi confort.
 Experienţa personală a Înaltului
Preot Salem Burke cu Gusion:
Gusion

este

foarte

sincer

şi

politicos; l-am întrebat ceva care
nu avea legătură cu evocarea, iar el
mi-a spus, simplu, că ar trebui să
întreb un alt Demon, altă dată,
după care s-a întors la chestiunea
pe care o discutam, cu o deliberare
magnifică.

Am

observat

că

răspunsurile lui Gusion sunt de regulă ceva ce magul TREBUIE să accepte,
pentru a deveni mai puternic (chiar dacă doar ca o posibilitate), pentru a-l întări
este ciudat. Însă Gusion este de asemenea bun în a răspunde întrebărilor; toate
răspunsurile sunt sincere, dacă eşti clar. Cred cu sinceritate că ei nu vor să ne
rănească sentimentele. Metoda lui Gusion este aceea de a livra informaţii grele.
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HAGENTI aka HAAGENTI aka Zeiţa Egipteancă BASTET
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Scorpion 18 – 22 noiembrie.
 Carte Tarot: a 7-a Cupe.
 Planetă: Luna.
 Metal: argint.
 Element: apă.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: alun.
 Rang: Preşedinte.
 Haagenti este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 33 Legiuni de Spirite.
 Este o alchimistă puternică: poate transforma metale în aur, vinul în apă şi viceversa. Oferă înțelepciune şi învaţă diverse materii.
 Haagenti se înfăţişează precum o pisică. Pisicile îi sunt sacre. Când apare, este
însoţită de o grămadă de pisici. Ochii îi are precum o pisică.
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HALPAS
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Balanţă 28 septembrie – 2 octombrie.
 Carte Tarot: a 2-a Săbii.
 Planetă: Venus.
 Element: aer.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Metal: cupru.
 Plantă: maghiran.
 Rang: Conte.
 Malphas este un Demon de Noapte şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Cauzează războaie şi îi pedepseşte aspru pe duşmani. Construieşte turnuri, pune la
dispoziţie armament şi arde oraşe. Este un păzitor al soldaţilor, furnizându-le
muniţie şi călăuzindu-i. Vorbeşte cu o voce aspră.
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IPOS aka IPES, AYPOROS, AYPEOS
Ipos este Zeul Egiptean ANUBIS (vezi: Zei cu Rang Înalt şi Prinţi Încoronaţi ai Iadului)
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Rac 8 – 12 iulie.
 Carte Tarot: a 3-a Cupe.
 Planetă: Marte/Pluto.
 Element: apă.
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Plantă: santal.
 Metal: fier/plutoniu.
 Rang: Conte/Preşedinte.
 Ipos este un Demon de Zi şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite.
 Ipos poate face pe cineva carismatic şi îndrăzneţ. De asemenea poate ajuta pe
cineva să îşi păstreze prietenii şi să îşi facă unii noi. Prezice viitorul şi discerne
trecutul.
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LERAJIE
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Gemeni 29 – 31 mai.
 Carte Tarot: a 6-a Baghete.
 Planetă: Mercur.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: pătlagina.
 Metal: platină.
 Element: aer.
 Rang: Marchiz.
 Lerajie este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Cauzează dispute şi bătălii şi poate
produce răni (fizice şi emoționale) care
să se infecteze, prevenind vindecarea.
Poate rupe legăturile amoroase sau
căsătoriile rivalilor. Lerajie este Zeiţa
dragostei şi a plăcerii. Are abilitatea de
a-i atrage pe alţii, la fel de mult pe cât îi
şi poate îndepărta. Lerajie are o frizură
şi un machiaj în stil egiptean. Este mică
de statură, cca 1.5 m, zveltă, cu pielea uşor bronzată; are părul negru, lung până la
umeri. Poartă haine aurite, fustă şi haină. Avengura aripilor este una largă şi roşie,
are o înfăţişare tinerească, precum o tânără de 20 de ani şi este foarte frumoasă.
 Poate învăţa pe cineva meteorologia şi deprinderile vindecării şi medicinii; ea este
o vindecătoare a frontului de luptă. Lerajie poate altera vântul după cum îi place,
spre deliciul privitorilor; în acelaşi timp poate cauza schimbări climatice. Are o
voce suavă şi fermecătoare şi poate fi foarte sarcastică. Lerajie este foarte
prietenoasă cu cei din neamul nostru, pe atât de mult pe cât poate fi foarte volatilă
cu inamicii. Poate reaminti de mărețele doctrine ale Sumeriei Antice. Am avut
ocazia să asist o frumoasă operă de artă pe care Lerajie a făcut-o din nori, într-o
zonă cu puţină populaţie, la asfinţit. – Tjiat.
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MALPHAS
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Balanţă 3 – 7 octombrie.
 Carte Tarot: a 3-a Săbii.
 Planetă: Saturn.
 Metal: oţel.
 Element: aer.
 Plantă: gălbenele.
 Culoarea Lumânării: albastru deschis.
 Rang: Preşedinte.
 Maphas este un Demon de Noapte şi guvernează 40 Legiuni de Spirite.
 Poate folosi magia pentru a crea orice. Distruge dorinţele şi gândurile duşmanilor
şi oferă buni familiari.
 Dezvăluie secretele inamicilor. Construieşte turnuri înalte, precum şi case.
 Malphas are pielea cafenie şi o construcţie musculară. Are părul maro închis;
poartă cioc. Are faţa pătrăţoasă, cu oasele oasele obrajilor înalte şi ochi albaştri.
Se poate înfăţişa înconjurat de întunecime, arătându-şi doar ochii albaştri. Are
aripi largi şi gri şi o aură albastră.
 Malphas mi-a apărut cu părul foarte
închis la culoare, cu un cioc şi niste
ochi pătrunzători. Aura lui era de
un albastru pur demonic, foarte
mare. Mi-am văzut camera umplută
de aura lui, era imensă; Malphas
este incredibil de puternic. (Prima
dată când l-am invocat cu succes,
am simţit că am puterea de a ridica
întreaga lume plus un pic – energia
şi puterea fizică pe care mi-a dat-o
a fost incredibilă şi toate acestea nu sunt decât o fărâmă din puterea şi forţa pe
care Malphas o posedă). M-a însoţit mută vreme, chiar înainte să mă dedic. De
asemenea el a fost cu mine în timpul trezirii șarpelui meu Kundali. Îi datorez atât
de multe lui Malphas … tot ce îmi doresc este să îl fac mândru pe el, pe Satan şi
pe toţi Zeii Duatului. – ÎP Vovim Baghie.

117
MARBAS aka BARBAS
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Berbec 9 – 14 aprilie.
 Carte Tarot: a 4-a Baghete.
 Planetă: Jupiter.
 Metal: staniu.
 Element: foc.
 Culoarea Lumânării: galben.
 Plantă: cicoare.
 Rang: Preşedinte.
 Marbas este un Demon de Zi şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite.
 Marbas poate vindeca sau cauza boli. Răspunde întrebărilor despre lucruri care au
fost furate şi dă înțelepciune şi cunoștință din abundenţă. Învaţă mecanica şi
împarte cunoștință despre lucrurile ascunse sau secrete. Poate face pe cineva să îşi
schimbe forma. Marbas are părul negru, ochi căprui, urechile mici şi e de înălţime
medie.
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MARCHOSIAS
 Poziţia Zodiacală: 20 -24 grade în Fecioară 13 – 17 septembrie.
 Carte Tarot: a 10-a Pentacle.
 Planetă: Venus.
 Metal: cupru.
 Element: pământ.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: busuioc roial.
 Rang: Marchiz.
 Marchosias este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite. A
făcut parte din Ordinul Dominiaţilor. Asistă în orice fel de luptă, ceartă sau
confruntare, verbală sau fizică şi răspunde întrebărilor. Marchosias apare ca o
adolescentă. Este foarte vorbăreață şi prietenoasă.
 Are parul drept, lung şi blond, cu cărare pe mijloc; are aripi largi şi negre. Este o
războinică. – ÎP Maxine.
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MORAX aka FORAII, FORFAX, MARAX; Zeiţa Egipteancă MAAT
 Poziţia zodiacală: 10 – 14 grade în Rac 2 – 7 iulie.
 Carte Tarot: a 3-a Cupe.
 Planetă: Marte/Pluto.
 Metal: fier/plutoniu.
 Element: apă.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Strămoş.
 Rang: Conte/Preşedinte.
 Morax este o Demoniţă de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Morax învaţă astrologia, astronomia, ştiinţele liberale şi utilizarea pietrelor şi a
ierburilor în magie.
 Ea de asemenea oferă familiali. Este Zeiţa ordinii, adevărului şi a justiţiei.
 Este foarte respectată printre ceilalți Demoni. Are parul negru cu breton, pielea de
culoare măsliniu deschis, iar părul în stil egiptean. Aripile îi sunt largi şi albe, iar
ea este foarte înaltă. – ÎP Maxine.
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MURMUR
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Săgetător 17 - 21 Decembrie.
 Carte Tarot: a 10-a Baghete.
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Planetă: Soarele.
 Element: foc.
 Plantă: pătrunjel.
 Rang: Duce/Conte.
 Murmur este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Învaţă filozofia şi face ca sufletele morţilor să apară şi să răspundă la întrebări.
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Zei/Demoni N – R
NABERIUS aka CERBERUS
De asemenea cunoscut ca “NEBIROS.”
 Poziţia Zodiacală: 20 – 29 grade în Rac 18 – 22 iulie.
 Carte Tarot: a 4-a Cupe.
 Planetă: Jupiter/Neptun.
 Metal: staniu/neptuniu.
 Element: apă.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: frasin.
 Rang: Marchiz.
 Naberius este un Demon de Zi şi guvernează peste 19 Legiuni de Spirite.
 Învaţă artele şi ştiinţele, logica şi retorica şi poate ajuta pe cineva să îşi recâştige
onoarea pierdută şi poziţia.
 Ajută în restituirea lucrurilor pierdute.
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ORIAS aka ORIAX
De asemenea cunoscut ca Zeul Egiptean “OSIRIS”.
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Capricorn 11 – 15 ianuarie.
 Carte Tarot: a 4-a Pentacle.
 Planetă: Mercur.
 Metal: mercur.
 Culoarea Lumânării: alb.
 Plantă: lăcrimioară.
 Element: pământ.
 Rang: Marchiz.
 Oriax este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Oriax le poate da intenţii bune duşmanilor/inamicilor şi poate schimba pe oricine
în orice formă.
 Ajută în câştigarea respectului şi a poziţiilor de înaltă stimă.
 Învaţă despre stele şi planete.
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OROBAS
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Capricorn 22 – 26 decembrie.
 Carte Tarot: a 2-a Pentacles.
 Planetă: Saturn.
 Metal: oţel.
 Plantă: mătură.
 Culoarea Lumânării: portocaliu.
 Element: pământ.
 Rang: Prinţ.
 Oroas este un Demon de Noapte şi guvernează peste 20 Legiuni de Spirite.
 Răspunde întrebărilor şi dă putere şi control asupra altora. Protejează de
persecuţia spiritelor malefice şi de asemenea, poate proteja pe cineva de duşmanii
lui/ei. Pune capăt calomniei şi bârfei. Poate prevesti viitorul şi discerne trecutul şi
prezentul.
 Orobas mi-a apărut cu un armăsar negru, călcând prin fulgere. Poate apărea ca un
bărbat cu părul neobișnuit de închis la culoare sau ca un băiat cu părul blond şi
cârlionţat. – ÎP Maxine.
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OSE aka OSO, VOSO
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Capricorn 1 – 5 ianuarie.
 Carte Tarot: a 3-a Pentacle.
 Planetă: Venus.
 Metal: cupru.
 Plantă: coada-calului.
 Culoarea Lumânării: verde.
 Element: pământ.
 Rang: Preşedinte.
 Ose este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Ose învaţă ştiinţele liberale şi poate schimba pe oricine în orice formă. Poate
aduce iluzii şi nebunie în alţii. El, de asemenea, răspunde întrebărilor.
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PAIMON
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Taur 30 aprilie – 4 mai.
 Carte Tarot: a 6-a Pentacle.
 Planetă: Mercur.
 Metal: mercur.
 Element: pământ.
 Plantă: volbură.
 Culoarea Lumânării: negru sau albastru închis.
 Rang: Rege.
 Paimon este un Demon de Zi şi guvernează peste 200 Legiuni de Spirite. O parte
din ele au făcut parte din Ordinul Îngerilor, iar cealaltă parte, în Ordinul
Potentatelor. Este un Mare Rege şi foarte supus lui Lucifer.
 Paimon dă puterea de a-i influenţa şi controla pe ceilalţi şi învaţă artele şi
ştiinţele. Oferă buni familiari şi poate da cuiva statut şi onoare. Poate dezvălui
orice despre Pământ şi mintea cuiva. Când apare, este însoţit de alţi Demoni şi
este cunoscut pentru sunetele pe care le scoate. Cineva a raportat că, după
evocarea lui Paimon, alarma pentru fum s-a declanșat de una singură, fără nicio
explicaţie.
 PAIMON NU ESTE DEMONUL AZAZEL.ACEȘTIA SUNT DOI DEMONI
SEPARAŢI, DIFERIŢI ŞI INDIVIDUALI.
 Paimon este plin de energie. Sunetele puternice şi luminile strălucitoare tind să îl
facă mai activ. Este plin de culoare şi foarte prietenos.
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PHOENIX aka PHENEX
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Balanţă 23 – 27 septembrie.
 Carte Tarot: a 2-a Săbii.
 Planetă: Venus.
 Metal: cupru.
 Element: aer.
 Plantă: trandafir.
 Culoarea Lumânării: roz.
 Rang: Marchiz.
 Phoenix este un Demon de Noapte şi guvernează peste 20 Legiuni de Spirite.
 Specialitatea lui este poezia şi scrierea scrisorilor. Învaţă toate ştiinţele şi
răspunde întrebărilor.
 Phoenix are aripi împănate şi negre.
 Phoenix apare precum o pasăre cu pene negre, care cad în timp ce el zboară.
Coada lui are pene roş-portocalii şi galbene, lungi şi drepte. Este acompaniat de
un Demon Însoţitor, care apare sub forma unui vultur.
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PURSON aka Zeul Egiptean HORUS aka CURSON
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Rac 27 iunie – 1 iulie.
 Carte Tarot: a 2-a Cupe.
 Planetă: Luna.
 Metal: argint.
 Plantă: orhidee.
 Culoarea Lumânării: mov.
 Element: apă.
 Rang: Rege.
 Purson/Horus este un Demon de Zi şi guvernează peste 22 Legiuni de Spirite. A
făcut parte din Ordinul Virtuţilor şi Ordinul Tronurilor.
 Purson (pronunţat “PERSON”) descoperă lucruri şi comori ascunse, discerne
trecutul, prezentul şi viitorul. Poate citi şi dezvălui gândurile celorlalţi şi oferă
familiari buni.
 Răspunde tuturor întrebărilor.
 Este foarte deschis la culoare. Seamănă cu Amon Ra, doar că are trăsături mai
fine. Este mai mereu însoţit de patru alţi Demoni. Horus este foarte respectat
printre Demoni, având un rang foarte înalt. Cu o înfăţişare foarte tânăra, Horus
poate lumina întreaga încăpere cu energia sa, atunci când apare. – ÎP Maxine.
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RONOBE aka RONEVE, RONOVE
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Leu 2 – 7 august.
 Carte Tarot: a 6-a Baghete.
 Planetă: Jupiter.
 Metal: staniu.
 Plantă: scorţişoară.
 Culoarea Lumânării: mov.
 Element: foc.
 Rang: Marchiz/Conte.
 Ronive este un Demon de Zi şi guvernează peste 19 Legiuni de Spirite.
 Ronove învaţă limbile străine, arta şi retorica. Umileşte duşmanii şi oferă
servitori.
 Ronove are părul lung până la umeri, strălucitor şi de culoare aurie şi o aură
briliantă. Pe faţă are marcaje, precum un războinic tribal. Anvergura aripilor este
una mică. Poate mişca obiectele prin cameră şi este foarte vorbăreț şi prietenos.
Uneori trece cu numele “Ben”. Este un Demon al focului, fiind specializat în
pirochinezie; emite multă energie. El este de asemenea specializat în limbi străine.
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Zei/Demoni S – Z
SABNAC aka SABURAC, SABNOCK
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Scorpion 23 – 27 octombrie.
 Carte Tarot: a 5-a Cupe.
 Planetă: Marte/Pluto.
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Metal: fier/plutoniu.
 Plantă: ienibăhar.
 Element: apă.
 Rang: Marchiz.
 Sabnock este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 50 Legiuni de Spirite.
 Poate transforma o ceartă într-o adevărată bătălie, protejează soldaţii şi taberele
acestora şi poate produce răni care să nu se vindece.
 Învaţă arhitectura şi oferă familiari foarte buni. Este o Demoniţă. Are aripi
albastre dugi îngheţate.
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SALEOS aka ZALEOS, SALLOS
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Rac 22 – 26 iunie.
 Carte Tarot: a 2-a Cupe.
 Planetă: Luna.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Metal: Argint.
 Plantă: ochiul boului.
 Element: apă.
 Rang: Duce.
 Sallos este un Demon de Zi şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Provoacă dragoste între sexe, stimulează dorinţele sexuale şi incită pasiunile.
Încurajează pe cineva la fidelitate faţă de partenerul lui/ei.
 Sallos are parul de un portocaliu intens şi o aură argintie. Adesea îşi schimbă
culoarea părului în negru iar aura în auriu. Poartă o armură şi poate dispărea până
acolo încât să nu îi poţi vedea decât capul.
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SEERE
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Peşti 6 – 10 martie.
 Carte Tarot:a 9-a Cupe.
 Planetă: Luna.
 Culoarea Lumânării: verde.
 Plantă: salcie.
 Metal: argint.
 Element: apă.
 Rang: Prinț.
 Seere este un Demon de Noapte şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Seere descoperă hoţii, transportă bunuri şi poate controla timpul.
 Poate face ca o vrajă sau o acţiune magică să aibă efect imediat. Poate produce,
într-un mod excelent, mai multe lucruri concomitent şi instant. Este blând şi de
ajutor magului/celui care îl cheamă.
 Seere are aripi albe cu semne cafenii. E de înălţime medie cu o construcţie
musculară. Are părul uşor închis la culoare, nu foarte lung. Seere este foarte agil
în zbor şi are o voce moale.
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SHAX aka CHAX, SCOX
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Scorpion 28 octombrie – 1 noiembrie.
 Carte Tarot: a 5-a Cupe.
 Planetă: Marte/Pluto.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: talpa-gâştei.
 Metal: fier/plutoniu.
 Element: apă.
 Rang: Marchiz.
 Shax este un Demon de Noapte şi guvernează peste 30 Legiuni de Spirite.
 Poate face pe cineva să devină surd, tâmpit sau orb şi poate lua înţelegerea. Poate
fura bani sau posesii şi descoperă lucruri ascunse şi metode prin care se poate fura
proprietăţi. Oferă familiari foarte buni şi poate transporta orice lucru.
 Shax are părul scurt şi albastru, construcţie medie şi piele închisă la culoare. Te
lasă cu un sentiment de putere, sentiment care este preluat din aura lui. Este foarte
puternic în magia lui.
Experienţa personală a Înaltului Preot Salem Burke cu Shax: Shax este un Demon bun.
Are o foarte bună “etică de lucru”, şi va îndeplini o sarcină în mod specific, cu mult entuziasm. Îi
plac formele circulare şi le foloseşte mult (de fapt nu sunt circulare deloc ci doar mişcări
energetice). Dacă îi pui o sumedenie de întrebări, o să le ignore pe cele care nu au legătură cu
sarcina de faţă (spre exemplu, întrebări despre dragoste, în timpul unei evocări centrate pe
promovare la locul de muncă) şi asta pe motiv că energia lui ar fi diminuată fără sens. Asta
pentru că (judecând după caracterul său) el este un Demon al oamenilor (cu toate acestea foarte
profesional şi foarte capabil). De obicei începe imediat să lucreze pentru a îndeplini sarcinile
dominante, care, în cazul meu erau banii şi prinderea unui hoţ. Cineva îmi furase cardul ATM iar
Shax l-a localizat şi prins în câteva minute, exact după cum a zis. Cât despre răspunsurile lui, nu
am nici un dubiu; răspunde repede şi cu multă acurateţe, nefiind genul de Demon cu care oricui
i-ar plăcea să se întâlnească. Este foarte puternic – energia pe care a lăsat-o în urma lui, mi-a
fost de mare ajutor.
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Inevitabil, a început să mă preocupe hoţul respectiv. L-am întrebat pe Shax “Te vei asigura că nu
îl vei terifia şi nici nu îi vei produce o traumă permanentă? Şi prin asta nu vreau să zic ca
celorlalţi (din care unul a fost desfigurat iar altul paralizat, cu mult timp în urmă)?”.
Mi-a răspuns foarte repede, confident şi plin de putere, zicându-mi: “Hoţul te va suna, însă nu va
admite. A fost prins. Obișnuia să fure maşini cum iei tu taxiul, însă nu a fost niciodată prins
pentru așa ceva. Desigur, până acum”.
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STOLAS aka STOMAS
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Fecioară 18 – 22 septembrie.
 Carte Tarot: a 10-a Pentacle.
 Planetă: Venus.
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Plantă: in.
 Metal: cupru.
 Element: pământ.
 Rang: Prinţ.
 Stolas este un Demon de Zi şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Are cunoștințe despre toate stelele, planetele şi pietrele.Învaţă astronomia şi felul
în care ierburile pot fi utilizate.
 Stolas are un frumos păr şaten, cârlionţat şi lung şi ochi albaştri. Aripile îi sunt de
culoare cremă şi dantelate cu aur, având forma unor aripi de grifon.

135
SYTRY aka SITRI aka Zeul Egiptean SET, Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Taur 15 – 20 mai.
 Carte Tarot: a 7-a Pentacle.
 Planetă: Saturn.
 Culoarea Lumânării: roşu.
 Plantă: zambilă.
 Metal: oţel.
 Element: pământ.
 Rang: Prinț.
 Sytry/SET este un Demon de Zi şi guvernează peste 60 Legiuni de Spirite.
 Prinţul dragostei şi a poftei, poate face femeile să se dezgolească, poate incita
bărbaţi şi femei să se îndrăgostească unii de alţii.
 Experienţa personală a Înaltei Preotese Maxine cu Set: Apare în timpul zilei, cu
toate că este Zeul Egiptean al Întunericului. Este unul din cei şapte fii ai lui Satan.
Are pielea închisă la culoare, păr negru; la început avea aripi cauciucate de un
maro închis, însă după ce a fost eliberat, acestea au devenit frumoase, negre şi cu
pene, precum aripile unui corb. Poartă o robă neagră de satin. A fost foarte
amabil, cu o voce caldă şi m-a lăsat cu un profund sentiment de pace. Are una
dintre cele mai frumoase energii. Nu există nici un dubiu că el reprezintă
Întunericul. Mi-a apărut în mijlocul dup-amiezii, în camera mea, într-o zi însorită.
Poate fi un Demon/Zeu atât de noapte cât şi de zi. El de asemenea poate apărea
împreună cu soţia sa, Nephthys (Bathin).
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VALEFOR aka MALAPHAR
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Berbec 15 – 19 aprilie.
 Carte Tarot: a 4-a Baghete.
 Planetă: Jupiter.
 Culoarea Lumânării: roz.
 Plantă: păpădie.
 Metal: staniu.
 Element: foc.
 Rang: Duce.
 Valefor este un expert în medicina ocultă, fiind capabil să vindece orice fel de
boală, prin magie. Dă dexteritate mâinilor şi poate face mintea cuiva ascuţită.
Poate schimba pe oricine în animale şi, pentru că se pricepe în ale furatului, poate
învăţa pe cineva cum să fure.
 Experienţa Înaltei Preotese Maxine cu Valefor: Valefor are capul mare, precum
Lucifuge Rofocal. Are pielea verzuie şi sprâncenele pronunţate, de culoare
închisă. Are aripi mari, albe şi împănate.
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VAPULA aka NAPHULA
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Capricorn 16 – 19 ianuarie.
 Carte Tarot: a 4-a Pentacle.
 Planetă: Mercur.
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Plantă: papirus.
 Metal: mercur.
 Element: pământ.
 Rang: Duce.
 Vapula este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 36 legiuni de Spirite.
 Vapula învaţă filozofia, meşteşugăria şi unele ştiinţe. Poate asista pe cineva şi
ajută în trecerea testelor şi a examinărilor. De asemenea, poate ajuta pe cineva să
întreţină conversaţii inteligente pe aproape orice temă şi dă îndemânare în toate
lucrările manuale.
 Vapula are păr negru, drept şi lung, ochi roşii, este de statură mijlocie şi aripi de
culoare cafenie. Urechile îi sunt ascuţite iar pielea închisă la culoare.

138
VASSAGO
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Berbec 30 martie – 3 aprilie.
 Carte Tarot: a 3-a Baghete.
 Planetă: Soarele.
 Culoarea Lumânării: albastru deschis.
 Plantă: praz.
 Metal: aur.
 Element: foc.
 Rang: Prinţ.
 Vassago este un Demon de Zi şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Vassago este unul dintre cei mai prietenoşi Demoni. Dezvăluie trecutul, prezentul
şi viitorul şi poate găsi orice lucru care a fost ascuns, rătăcit sau furat.
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VEPAR aka SEPAR
 Poziţia Zodiacală: 25 – 29 grade în Balanţă 18 – 22 octombrie.
 Carte Tarot: a 4-a Săbii.
 Planetă: Mercur.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: pelin.
 Metal: mercur.
 Element: aer.
 Rang: Duce.
 Vepar este o Demoniţă de Noapte şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Are control asupra mării, putând crea furtuni sau calma marea. Poate cauza
dezastru şi moarte.
 Se înfăţişează precum o Demoniţă războinică. Are părul şaten închis şi poartă o
fustă de piele şi o panglică de piele în jurul capului. Are vocea foarte caldă, este
foarte amabilă şi lasă în urma ei un sentiment de fericire. Aura îi este albastră.
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VINE
 Poziţia Zodiacală: 10 – 14 grade în Scorpion 2 – 6 noiembrie.
 Carte Tarot: a 6-a Cupe.
 Planetă: Jupiter/Neptun.
 Culoarea Lumânării: alb.
 Plantă: nalbă.
 Metal: staniu/neptuniu.
 Element: apă.
 Rang: Rege/Conte.
 Vine este un Demon de Noapte şi guvernează peste 36 Legiuni de Spirite.
 Vine este singurul Demon care poate dezvălui identitatea altor vrăjitori şi
magicieni. Cunoaşte toate secretele şi poate distruge inamicii. Poate proteja magul
împotriva atacurilor altor vrăjitori şi magicieni. Cunoaşte şi descoperă trecutul,
prezentul şi viitorul. Dezvăluie lucrurile ascunse, produce furtuni, distruge ziduri
şi construieşte turnuri. Vine apare acompaniat de un leu negru. Este foarte slab, cu
pielea închisă la culoare şi aripile negre. Poartă un baston de aur. Părul negru,
lung până la umeri îi este blond deschis la vârfuri.
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VOLAC
 Poziţia Zodiacală: 5 – 9 grade în Vărsător 25 – 29 ianuarie.
 Carte Tarot: a 5-a Săbii.
 Planetă: Saturn/Uranus.
 Culoarea Lumânării: alb.
 Plantă: susan.
 Metal: oţel/uraniu.
 Element: aer.
 Rang: Preşedinte.
 Volac este un Demon de Noapte şi guvernează peste 38 Legiuni de Spirite.
 Descoperă şerpi pentru mag şi dezvăluie comori ascunse. Poate conduce pe cineva
spre un bun loc de muncă sau spre un prieten simpatic. El, de asemenea,
descoperă numere norocoase. Se mişcă şi zboară foarte repede şi, de regulă,
pleacă prin tavan.
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VUAL aka UVALL
 Poziţia Zodiacală: 20 – 24 grade în Scorpion 13 – 17 noiembrie.
 Carte Tarot: a 7-a Cupe.
 Planetă: Luna.
 Culoarea Lumânării: albastru închis.
 Plantă: smirnă
 Metal: argint.
 Element: apă.
 Rang: Duce.
 Vual este un Demon de Noapte şi guvernează peste 37 Legiuni de Spirite. A făcut
parte din Ordinul Potentatelor.
 Uvall dezvăluie trecutul, prezentul şi viitorul. Împacă duşmanii şi poate aduce
dragostea de femeie unui bărbat. Creează prietenii şi asigură respectul. Cunoaşte
toate lucrurile şi poate manipula timpul.
 Uvall este un Demon unisex. El/ea are par blond şi cârlionţat, ochii de un verde
intens, este foarte înalt şi îndesat. Numele lui/ei este pronunţat “Eue-Val”. Uvall
poartă armură corporală aurită şi are aripi albe.
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ZAGAN
Zagan este Zeul “DAGON”
 Poziţia Zodiacală: 0 – 4 grade în Vărsător 20 – 24 ianuarie.
 Carte Tarot: a 5-a Săbii.
 Planetă: Saturn/Uranus.
 Culoarea Lumânării: alb.
 Plantă: isop.
 Metal: oţel/uraniu.
 Element: aer.
 Rang: Rege/Preşedinte.
 Zagan este un Demon de Noapte şi guvernează peste 33 Legiuni de Spirite.
 Zagan poate transforma lichidele: vin în apă, apă în vin. Poate pune umorul în
mintea cuiva, în toate situațiile. Zagan transformă metalele în aur/monede şi
revarsă veselie/spirit. Dă înţelepciune şi îi poate face pe proşti, înţelepţi.
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ZEPAR
 Poziţia Zodiacală: 15 – 19 grade în Gemeni 6 – 10 iunie.
 Carte Tarot: a 9-a Săbii.
 Planetă: Venus.
 Culoarea Lumânării: negru.
 Plantă: mătrăgună.
 Metal: cupru.
 Element: aer.
 Rang: Duce.
 Zepar este un Demon de Zi şi guvernează peste 26 Legiuni de Spirite.
 Zepar incită dragostea/iubirea şi pasiunea între sexe. Le poate face pe femei sterpe
şi poate produce schimbarea formei cuiva.
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Alți Zei/Demoni
AGLASIS
 Este sub conducerea lui Hael şi Sergulath. Poate transporta orice şi oriunde în
lume.

BARTZABEL
 Demonul Cabalistic al lui Marte. Are puterea de a produce furtuni.
 Bartzabel are aripi negre, este chel cu o șuviță neagră ca de cal şi este puţin
dolofan. Pare să fie un Demon foarte întunecat (mai puţin aura lui, care îi este alb
strălucitoare). Nu este iluminat însă are o aură albă în jurul său. Când a plecat, a
păşit drept prin perete. Este foarte înţelept şi pare să fie foarte, foarte bătrân.

BECHARD
 Bechard are putere asupra vântului, furtunii, fulgerelor, ploii şi a grindinei. Vineri
este ziua în care are cea mai mare putere. Bechard este sub conducerea
Ducelui “Syrach”. Bechard guvernează peste zilele de vineri.
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BRULEFER
 Se află sub conducerea lui Hael şi Sergulath. Poate face pe cineva să fie îndrăgit.

BUCON
 Bucon este sub autoritatea lui Hael şi Sergulath. Are puterea de a pune ură şi
gelozie între sexe.

CARNIVEAN
 A fost un Prinţ în Ordinul Pentaclelor. Revarsă confidenţă, îndrăzneală şi putere.

CARREAU
 Carreau a fost un Prinţ în Ordinul Puterilor. Poate da cuiva control asupra
emoţiilor şi revarsă tărie.

CLAUNECK
 Clauneck are putere asupra bunurilor, banilor şi a finanţelor. Poate dezvălui
comori ascunse şi poate oferi mare bogăţie. Este foarte iubit de Lucifer. Aduce
bani de la distanţă şi este foarte ascultător de cei care îl tratează cu respect.
Clauneck se află sub conducerea Ducelui “Syrach”.
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CLISTHERET
 Ea poate transforma ziua în noapte şi noaptea în zi. Este sub conducerea
Ducelui “Syrach”. Are pielea verde şi capul mare, precum Lucifuge Rofocal şi
Valefor. Este o Demoniţă foarte prietenoasă. ÎP Maxine

ELELOGAP
 Elelogap se află sub conducerea lui Agaliarept şi Tarihimal. Are putere peste
elementul apei.

FRIMOST
 Frimost are putere asupra femeilor şi aduce desfătările lor, bărbaţilor care îl
evocă. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. Domneşte peste zilele de marţi.

148
FRUCISSIERE
 Aduce morţii la viaţă. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”.

FRUTIMIERE
 Guvernează

peste

petreceri

şi

festivaluri.

Se

află

sub

conducerea

Ducelui “Syrach”.

GRESSIL
 Gressil a fost al treilea în Ordinul Tronurilor. Încurajează la confort, lux şi
indulgenţă.
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GULAND
 Guland poate provoca tot felul de boli. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”.

HAEL
 Hael se află sub conducerea lui Nebiros. Poate da instrucţiuni în scrierea a tot
felul de scrisori şi discursuri. Poate da, instant, puterea de a vorbi în alte limbi şi
explică cele mai secrete lucruri.

HARISTUM
 Este sub conducerea lui Hael şi Sergulath. Dă abilitatea de a păşi prin foc, fără a fi
afectat de acesta.

HERAMAEL
 Haramael se află sub conducerea lui Satanachia. Învaţă arta medicinii şi oferă
cunoștințe despre toate bolile, împreună cu remediile lor complete şi totale. Este
un expert în botanică, ştie totul despre puterea de vindecare a plantelor şi poate da
detalii despre locurile în care aceste plante pot fi găsite şi felul în care trebuiesc
recoltate şi depozitate.
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HIEPACTH
 Poate aduce magului oameni care se află la mare distanţă. Se află sub conducerea
Ducelui “Syrach”.

HUICTHGARA
 Are putere asupra somnului şi a stării de veghe; de asemenea asupra insomniei.
Este sub conducerea Ducelui “Syrach”.

HUMOTS
 Humots poate transporta cărţi de orice fel, după placul magului. Se află sub
conducerea Ducelui “Syrach”.
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KLEPOTH
 Klepoth aduce vise şi viziuni de orice fel. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”.

KHIL
 Khil poate provoca puternice cutremure de pământ. Se află sub conducerea
Ducelui “Syrach”.

MERSILDE
 Mersilde poate transporta pe cineva oriunde, prin proiecţie astrală. Este sub
conducerea Ducelui “Syrach”.
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MINOSON
 Minoson este un Demon sub conducerea lui Hael şi Sergulath. Are puterea de a
asigura câştigul la toate jocurile.

MORAIL
 Poate face orice lucru invizibil. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”.

MUSISIN
 Musisin are putere peste lorzi şi oficiali guvernamentali; îi poate instrui. Musisin
se află sub conducerea Ducelui “Syrach”.

OEILLET
 A fost un Prinţ în Ordinul Stăpânirilor. Are putere asupra banilor şi a bogăţiilor.

OLIVER
 Oliver a fost un Prinţ. Are putere asupra bogăţiilor şi a banilor.

153
PAZUZU
 Pazuzu a fost cunoscut de mult ca un Demon Protector, în special pentru femeile
însărcinate. Pazuzu a devenit popular în zilele noastre, în urma filmului
“Exorcistul”, film în care a fost portretizat precum un Demon care posedă. Leroy
Anderson relatează experienţa lui cu Pazuzu L-am contactat pe Pazuzu, mental,
cam cu o săptămână în urmă. Continuam să îl chem şi în scurt timp l-am putut
simţi. Este un Demon foarte puternic şi pozitiv. I-am cerut un favor, pe care el l-a
îndeplinit în doar 24 de ore, promiţându-mi că mă va ajuta şi cu alte lucruri.
Iubeşte poezia şi are sentimente foarte puternice de a-l servi pe Tata (Satan).
Inspiră poeţi şi adoră să fie amintit. Dacă îi eşti prieten, te va proteja şi îţi va da
înţelegere/intuiţie despre ceea ce fac inamicii. Este o companie cu adevărat
plăcută. M-am simţit atras spre el, încă de când am văzul filmul “Exorcistul”.
Eram convins, în lăuntrul meu, că nu este meschin, după cum filmul încearcă să îl
înfăţişeze; şi am avut dreptate. Chiar acum, vrea să scriu un poem despre el. Este
un prieten bun. Fie ca Tatăl Satan să îl binecuvinteze.

PENTAGNONY
 Se află sub conducerea lui Sergulath şi Hael. Oferă invizibilitate şi dragostea celor
aflaţi la putere.

PROCULO
 Este sub conducerea lui Hael şi Sergulath. Domneşte peste somn şi vise.

ROSIER
 Rosier a fost al doilea în Ordinul Stăpânirilor. Revarsă darul vorbirii romantice şi
fanteziste în dragoste. Incită dragostea între sexe şi produce romantismul.

SIRCHADE
 Are

putere

SIGILIU

peste

animale.

Este

sub

conducerea

Ducelui “Syrach”.
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SEGAL
 Poate provoca tot felul de minuni, atat naturale cât şi supranaturale. Este sub
conducerea Ducelui“Syrach”.

SERGULATH
 Sergulath se află sub conducerea lui Nebiros. Învaţă arta speculaţiei, tacticii şi
spargerii rândurilor inamice.

SERGUTHY
 Serguthy se află sub conducerea lui Satanachia. Are putere asupra femeilor.

SIDRAGROSM
 Este sub conducerea lui Hael şi Sergulath. Poate face femeile să danseze goale.

SONNEILLON
 A fost al patrulea în Ordinul Tronurilor. Revărsă curaj şi confidenţă.

155
SURGAT
 Surgat poate deschide orice fel de încuietori. Se află sub conducerea
Ducelui “Syrach”.

SUSTUGRIEL
 Este sub conducerea lui Satanachia. Predă magia şi aduce familiari pe toate
gusturile şi dorinţele.

TRIMASEL
 Trimasel predă chimia şi dibăcia. Cunoaşte toate secretele Alchimiei. Este sub
conducerea lui Satanachia.

VERRIER
 Verrier dă confidenţă, tărie şi curaj. A făcut parte din Ordinul Principalităţilor,
unde deţinea poziţia de Prinţ.

VERRIE
 Poate motiva pe cineva să acţioneze. A făcut parte din Ordinul Tronurilor.
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Cum să evoci Demonii
Cel mai important lucru pe care îl poţi face, este să uiţi tot ce ai fost învăţat despre
Demoni, din surse care îi sunt ostile Satanismului. Scrierile populare şi materialele pe care le
găseşti la tot pasul, nu sunt pline cu nimic altceva decât dezinformare. Urmând instrucţiunile
scrise în cele mai multe grimoare nu este numai greşit, ci şi foarte periculos. Experienţa mea cu
diferiţi Demoni este că ei sunt foarte mândrii, motiv pentru care este foarte important să fi plin
de respect. Recent, câţiva Înalți Preoţi şi Preotese au întreţinut lucrări energetice cu diverşi
Demoni; aici sunt incluși toţi Demonii Goetiei. Toţi cei 72 Demoni Goetici au fost eliberaţi, dar
şi mulţi alţii. Am descoperit adevărata identitate a celor mai mulţi dintre aceşti Demoni. Mulţi
dintre ei au folosit diferite pseudonime, pentru a evita să fie abuzaţi în mod vicios. Spre
deosebire de descrierile date în multe dintre grimoare, aceşti Demoni nu sunt monştrii. Sunt Zei
frumoşi, populari şi importanţi. Sunt Zeii de odinioară a Gentililor!!

ASMODEUS I-A ZIS LUI SOLOMON:
“NU-MI CERE MULTE LUCRURI; CĂCI DUPĂ O SCURTA VREME, ÎMPĂRĂŢIA
TA ESTE ŞI EA PERTURBATĂ, IAR GLORIA TA NU ESTE DECÂT PENTRU O
PERIOADĂ. SCURTĂ VA FI TIRANIA TA PESTE NOI”
Demonii sunt nemuritori; pentru ei, o “perioadă” nu este decât câteva mii de ani.
“Dumnezeul” creştin îşi pierde puterea. Tatăl Satan m-a informat că partea noastră a câştigat.
Avertizăm pe toţi: folosirea metodelor spirituale abuzive din vechile grimoare, nu este numai
nebunesc ci, în mod inevitabil, va atrage după sine dezastrul personal. Întotdeauna Demonii
trebuiesc apropiaţi cu o sinceritate şi un respect extrem. Zilele în care se foloseau
numele “dumezeului” inamic, a cercurilor, a ameninţărilor şi a altor metode distructive şi
abuzive, au trecut. Nu spune că nu ai fost avertizat.
Când suntem noi în Satanism, cei mai mulţi dintre Demoni sunt doritori să ne ajute.
Scopul Satanismului este de a deveni precum Zeii. Aceasta înseamnă auto-împuternicire. După
cum progresăm prin propriile eforturi, devenim adepţi. Mai degrabă ar trebui să ajungem capabili
să ne bazăm pe propriile noastre puteri, decât pe puterile altora. Demonii sunt cei mai buni când
vine vorba de împărţirea cunoştinţei şi a înțelepciunii, astfel încât noi să putem învăţa şi avansa
propriile puteri. Precum progresăm, ar trebui să fim competenţi în toate aspectele magiei şi
capabili de a îi influenţa atât pe alţii cât şi mediul în care trăim, fără nici un ajutor din exterior.

157
Cu toate acestea, chiar şi pentru un adept, pot apărea situaţii în care problemele sunt copleşitoare,
ajutorul unui Demon fiind necesar. Pentru îndrumare spirituală, Demonii sunt aici pentru noi
indiferent de nivel: de la cei noi până la cei avansaţi. Din experienţa mea personală, aş sfătui pe
toţi aceia dintre voi care îşi doresc în mod serios să progreseze spiritual, să stabilească o relaţie
apropiată şi puternică cu un Demon care este dispus să lucreze cu voi şi să vă îndrume, pe
parcursul întregului drum prin Satanismul Spiritual. Aceasta este mai mult decât o experienţă
extrem de profitabilă. Întotdeauna tratează Demonii cu sinceritate şi respect. Niciodată nu
comanda, nu obliga şi nu încerca să îi exploatezi sub nicio formă.

METODELE CORECTE DE CHEMARE A UNUI DEMON:
1. Cunoaşte Demonul pe care intenţionezi să îl chemi. Toţi Demonii Goetici şunt
prieteni oamenilor, după cum cunoaștem din experienţă.
2. Este important să ai un scop precis; trebuie să şti “de ce” evoci un anumit Demon.
3. Când cerem ajutorul unui Demon, este adecvat să oferim ceva în schimb. Fi
pregătit să oferi ceva. Acesta este ceva asupra căruia tu şi Demonul ar trebui să
cădeţi de acord. Aminteşte-ţi, Zeii pun mare preţ pe cuvântul, onestitatea şi
integritatea fiecăruia, iar onorarea acestuia este de maximă importanţă.
NICIODATĂ nu cădea de acord cu ceva ce şti că nu poţi îndeplini.
4. Cunoaşte metoda prin care plănuieşti să comunici cu Demonul.
Unul dintre cei mai importanţi paşi, în evocarea unui Demon cu care nu eşti încă
familiarizat, este să îl chemi prin Satan. Motivele pentru acest lucru sunt serioase. Nu toţi
Demonii sunt prietenoşi cu oamenii şi nu toţi Demonii sunt ai lui Satan. Satan are autoritate peste
toţi Demonii Goetici. Însă cei mai mulţi Demoni sunt prietenoşi când sunt trataţi cu respect,
evocarea rezultând astfel într-o experienţă pozitivă. Am descoperit că muţi dintre Demonii care
le-au cauzat probleme celor care sunt pe dinafară, sunt adesea foarte amabili cu un satanist
confirmat. Am învăţat multe lucruri prin interacţiunea mea directă cu Demonii, dar şi prin
experienţele celorlalţi: atât cler cât şi laici. Experienţa este întotdeauna cel mai bun profesor.
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Există diferite niveluri de experienţă, atunci când cineva stabileşte contactul cu un
Demon:
1. Demonul ne vorbeşte prin gândurile noastre (telepatie). Prin telepatie, cuvintele
Demonului ajung în gândurile noastre. La început, poate fi dificil pentru aceia
care nu sunt atât de senzitivi sau cărora le lipseşte abilitatea psihică de a face
diferenţa între comunicarea cu o altă entitate şi propriile gânduri. În timp, acest
lucru devine mult mai uşor prin meditaţia de împuternicire şi experienţă.
2. Vedem şi auzim Demonul. Aceasta se întâmplă cu oamenii care sunt mult mai
deschişi psihic.
3. Invocăm energia Demonului. Acest lucru este puternic şi electrizant. Suntem
cuprinşi într-o aură puternică. În acest timp, adesea îl vom auzi pe Demon
vorbindu-ne şi, eventual, putem să îl şi vedem.
4. În timpul unei chemări/evocări, Demonul apare şi ne vorbeşte printr-o oglindă, în
fumul tămâii, sau alte metode asemănătoare. Această metodă este cea mai bună
pentru novici. Prin această metodă, dacă suntem îndeajuns de senzitivi îl putem
simţi atingându-ne, dacă el/ea alege să facă asta.
5. Contact tangibil: obiectele din cameră sunt mişcate, fiind prezente semne fizice
care atestă prezenţa Demonului.
Sunt relatări în cărţile populare pe această temă, în care se povesteşte despre energii
extrem de puternice întâlnite atunci când se evocă un Demon. Nici o persoană care a folosit
metodele prezentate nu a experimentat niciodată ceva negativ sau zdrobitor. Am invocat Demoni
de multe ori, însă energia nu a fost niciodată mai presus de abilitatea mea de a o mânui şi
niciodată inconfortabilă.

Metode:
Copiază, tipărește sau desenează pe o foaie curată, sigiliul Demonului pe care doreşti să îl
chemi. Este important să fi lăsat singur şi nederanjat sub nici o formă. Închide ochii şi
vizualizează sigiliul în mintea, pe cât de clar posibil. Este în regulă să îţi deschizi ochii şi să te
uiţi la sigiliu din nou şi din nou, până când poţi păstra o imagine clară a acestuia, în mintea ta. În
timp ce vizualizezi sigiliul, recită sau vibrează în mod repetat numele Demonului, fie în minte
sau cu voce tare.
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Recită următoarea rugăciune:
Rege Satan, prin îndurarea Ta, acceptă-mă; mă rog Ţie pentru puterea de a concepe în
mintea mea şi de a duce la bun sfârşit ceea ce îmi doresc, împlinirea căruia o pot dobândi prin
ajutorul Tău, O Puternicule Satan, singurul Zeu Adevărat care trăieşte şi domneşte în vecii
vecilor. Te rog să îl însufleţeşti pe _________ (numele Demonului) să se manifeste înaintea mea,
căci El/Ea îmi poate da răspunsuri adevărate şi de încredere, astfel încât să îmi pot atinge scopul
dorit, prevăzând că acest lucru este adecvat departamentului Său. Cer aceste lucruri în Numele
Tău, smerit şi plin de respect, Rege Satan, fie ca Tu să mă consideri vrednic, Tată.

Demonul se poate manifesta în diferite feluri:


În oglindă. Îl vei vedea în oglindă.



Prin fumul tămâii.



Demonul apare direct, când cineva este îndeajuns de senzitiv şi într-o stare
meditativă profundă.

Pregăteşte-ţi aria. Primele ritualuri de evocare ar trebui întreţinute în timpul nopţii.
Motivul pentru acest lucru este faptul că, în timpul nopţii, energiile sunt diferite şi este mult mai
uşor să fi lăsat singur, în linişte. După ce ai stabilit relaţii cu anumiţi Demoni, nu mai este
necesar să întreţii un ritual standard de evocare. Demonul ne poate apărea atât ziua cât şi
noaptea, tot ce va fi necesar să facem. este să ne concentrăm să contactăm Demonul prin
telepatie.

Vei avea nevoie de:


Un loc liniştit în care nu vei fi deranjat.



Tămâie ce calitate, cu miros plăcut. Recomand, la modul cel mai serios, să se
testeze în prealabil tămâia proaspăt achiziționată, deoarece tămâia de calitate
proastă şi urât mirositoare este jignitoare spiritelor şi poate fi jenantă în orice
ritual.



Una sau mai multe lumânări negre sau albastre. Lumânările negre sunt
recomandate, însă cele albastre pot fi folosite ca substituent, în cazul în care nu
poţi obţine lumânări negre. De asemenea, dacă dispui de lumânări de culoarea
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demonului respectiv, este un plus. (Culoarea Lumânării este listată în dreptul
fiecărui Demon, în lista cu Demonii)


Hârtia care conţine sigiliul Demonului.

După ce termini cu sigiliul, găseşte un loc precaut în care să îl păstrezi, de preferinţă în
cartea sau jurnalul tău negru. ÎNTOTDEAUNA tratează această hârtie/sigiliu cu un extrem
respect şi nu îl arde NICIODATĂ! Sigiliul poate fi refolosit. Nu sunt necesare “cercurile de
protecţie”. Demonii urăsc cercurile, acestea fiind ofensatoare şi jignitoare. Tratează Demonul cu
respect şi, în schimb, vei fi tratat la fel. După petiţia către Satan, ar trebui să îi simţi energia
pozitivă. Acesta este un semn bun şi o încurajare. Dacă din diferite motive Demonul nu
răspunde, încearcă altă dată. De multe ori Demonul apare, însă aceia care sunt novici în ale
evocării, nu sunt suficient de deschişi psihic şi experimentaţi pentru a-l simţi. Cei mai mulţi
trebuie să întreţină ritualul de chemare de mai multe ori, ca Demonul să se manifeste. Adesea
Demonul răspunde, însă mulţi nu sunt conştienţi de acest lucru. Fii atent la coincidenţe şi la
lucrurile ieşite din comun. Conştientizarea este totul aici. Întotdeauna arătați aprecierea şi
gratitudinea în schimbul serviciilor lui/ei. Câteva sugestii sunt publicitatea pentru Demon,
implicarea activă în lucrările împotriva creştinismului, lucrări pentru avansarea Satanismului sau
orice alt serviciu asupra căruia amândoi cădeţi de acord.

Demonul nu a apărut
Am primit multe e-mailuri personale şi multe postări au fost scrise pe e-grupurile, cu
privire la evocarea Demonilor, precum şi despre problemele pe care unele persoane le-au avut în
ai vedea, auzi sau simţi prezenţa acestora.
Oamenii vin în Satanism la nivele diferite în abilitățile psihice. O abilitate psihică este
atunci când sufletul cuiva îi este îndeajuns de deschis pentru a simţi lucruri pe care majoritatea
nu le pot simţi. Acesta este scopul Satanismului Spiritual: de a împuternici omenirea din punct
de vedere spiritual. Sufletele oamenilor au fost sigilate, astfel încât foarte puțin poate fi accesat,
în afară de planul material. Bisericile iudeo-creştine au fost dintotdeauna o unealtă de îndepărtare
a cunoştinţelor spirituale şi de înlocuire a acestora cu minciuni şi un materialism total. Efectul a
fost atrofierea sufletului şi a spiritului din generaţie în generaţie, timp de secole. Oamenii care au
avut parte de experienţe psihice, adesea se pierd când trebuie să le explice sau chiar să le
înţeleagă. Aceia dintre noi care au fost cu Satan de-a lungul mai multor reîncarnări, sunt mult
mai deschişi psihic. Acest lucru se plica şi celor care au lucrat la împuternicirea sufletului şi a
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puterilor lor psihice, în vieţile anterioare. Sunt mulţi oameni care nu şi-au dezvoltat puterile nici
în vieţile anterioare şi nici în aceasta, motiv pentru care sunt incapabili de a simţi prezenţa
Demonilor, în timpul evocării. Mulţi dintre acești oameni se simt ignoraţi sau deziluzionați. Nu
este nevoie ca cineva să se simtă în felul acesta, deoarece simţurile şi abilităţile psihice pot fi
dezvoltate oricând, prin meditaţii de împuternicire, care reprezintă fundamentul Satanismului
Spiritual.
Pentru aceia dintre voi care au probleme, vă rog să fiţi răbdători şi încercaţi să lucraţi pe
aceste aspecte pentru o perioadă, cu un program de meditaţii. După aceea, ar trebui să încercaţi
din nou să chemaţi un Demon. Conştientizarea este de asemenea importantă. Fii atent la
coincidenţe şi la răspunsurile întrebărilor şi preocupărilor tale. Nu te limita, deoarece
răspunsurile pot veni din multe surse diferite, în unele dintre cele mai neobișnuite căi şi la care
te-ai aştepta cel mai puţin. Dacă ai încercat evocarea de mai multe ori fără nici un rezultat,
trebuie să meditezi regulat. Orice Satanist Spiritual ar trebui să mediteze în mod regulat,
indiferent de abilităţile actuale.

Evocarea și invocarea magică
Practic, există două căi prin care poţi chema o entitate şi a lucra cu energia: “evocarea” şi
“invocarea”. Evocarea spirituală presupune chemarea unei entităţi, fie ea Demon, spirit, persoană
decedată sau elemental, aceasta apărând în afara trupului operatorului/magului. Când lucrăm cu
energia, aceasta este mereu în afara operatorului şi niciodată în corpul acestuia. Prin evocare, nu
există nicio legătură sau conexiune directă. Invocarea presupune aducerea spiritului în tine însuţi.
Entitatea intră în corpul operatorului. Un exemplu este invocarea unui Demon, iar acesta
vorbeşte prin operator, folosindu-i vocea pentru a comunica. Când acest lucru se întâmplă,
adesea vocea persoanei se poate schimba, devenind mai profundă, mai răguşită, sau diferită în
vre-un fel. De multe ori, pe durata sesiunii, mediumul este capabil de a crea o substanţă numită
“ectoplasmă“, pentru a pune la dispoziţia spiritului chemat o substanţă în care să se manifeste
vizibil. Aceasta din urmă este şi ea o formă a invocării, deoarece se crează o conexiune între
spirit şi medium. Există multe entităţi. Un lucru pe care l-am învăţat cu privire la Demonii lui
Satan, este că aceştia niciodată şi sub nici o formă nu ne vatămă, atunci când intră în noi. Suntem
întotdeauna complet conştienţi. Când aceştia vorbesc prin noi, suntem mereu conştienţi de ceea
ce spun şi arare ori este vreodată ceva forţat. Nu se întâmplă ca cineva să aibă parte de pierderi
de memorie sau de conştinţă şi nici respiraţii convulsive, cum se întâmplă în cazul celor care
invocă fiinţe “îngereşti”. Îngerii adesea se dau drept Demoni. Există entităţi care NU sunt ale lui
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Satan iar când sunt invocate (de regulă aceştia sunt ingeri sau spirite asociate acestora), acestea
preiau controlul asupra persoanei care le-a invocat, vătămând-o, iar persoana nu-şi va mai aminti
ce s-a întâmplat. De multe ori aceştia experimentează pierderi ale memoriei, urmat de o
încetineală în tot ceea ce fac după aceea. Satan este aducătorul cunoştinţei. Nu are nici un motiv
să facă pe cineva să uite anumite lucruri sau să aibă goluri în memorie, cu scopul de a ascunde
ceva. Oamenii care se joacă cu îngerii sau cu alte entităţi astrale cu care nu sunt familiarizați, pot
întâmpina astfel de probleme, iar apoi, bineînțeles, mânaţi de ignoranţă şi prostie, dau vina pe
“Diavol”.
Unii Demoni ne apar şi vor să se joace. Odată, în timp ce mă aflam la servici, un coleg
mi-a arătat o poză cu prietena lui. Am simţit că un Demon a intrat în mine şi mi-a zis “dă-i
drumul”. Am început să îi citesc pentru iubita sa. Colegul a fost uimit de acurateţea mea. Desigur
că nu am fost eu, ci Demonul care a vorbit prin mine. Datorită lipsei de cunoştinţe (cunoştinţele
spirituale şi magice au fost distruse de biserica creştină), cea mai mare parte din cărţile despre
vrăji şi magie disponibile azi, nu numai că oferă informaţii greşite, dar care pot fi şi foarte
periculoase, în special în cazul lucrărilor de magie neagră, unde se foloseşte energia morţii şi alte
energii distructive. Este o mare diferenţă între evocare şi invocare. Atunci când invocăm energie
sau spirite, creăm o legătură între noi şi spirit/energie. Evident, dacă cineva foloseşte energie a
morții sau una distructivă, rezultatele pot fi foarte periculoase. De asemenea, invocarea include
acumularea de energie şi descărcarea ei prin aură şi/sau chakre. Acest lucru crează o legătură cu
victima. Cele mai multe lucrări de magie neagră, care sfârşesc rău, se datorează erorilor magului.
Mai sunt şi alte motive pentru care o lucrare de magie neagră să nu aibă succes, spre exemplu,
victima împotriva căreia se face lucrarea are o aură suficient de puternică pentru a devia energia
negativă; un alt motiv: victima se află sub o puternică protecţie spirituală (dacă cineva se află sub
protecţia lui Satan, nimic nu îl poate atinge). De asemenea, o sincronizare proastă a lucrării,
poate fi un motiv pentru care aceasta să nu fie puternică. Mai sunt şi alte motive, însă cele
enumerate mai sus sunt cele mai des întâlnite. Chiar şi magia albă, unde este vizată vindecarea,
poate crea probleme magului care invocă energia înainte de a o aplica. De fiecare dată când
energia este invocată, se stabileşte o legătură puternică. Bineînţeles că nimeni, care îşi are toate
minţile în cap, nu ar vrea să se lege de o boală.
Dacă magul lucrează pentru bani, putere personală sau alte aplicaţii pozitive ale energiei,
atunci invocarea este de dorit. Acest lucru se aplică şi în cazul vrăjilor de dragoste sau pofte.
Trebuie să cunoaştem diferenţa, atunci când facem o vrajă, deoarece ignoranţa şi aplicarea
necorespunzătoare a celor explicate mai sus, pot face o vrajă să aiba efecte inverse sau alte
rezultate nedorite.
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Spre exemplu – invocarea energiei negre: magul avansat ar trebui să fie familiar cu
această energie. Energia morții este predominantă în morminte, cimitire, locurile în care s-au
purtat războaie sau în care au avut loc masacre şi alte locuri ale morţii. Energia este gri, sumbră
şi depresivă. Magul ar trebui să intre într-o transă, să se înconjoare cu energia, FĂRĂ A O LUA
ÎN CORPUL LUI. Apoi, folosindu-şi voinţa şi vizualizualizarea, ar trebui să o direcţioneze într-o
sferă (sau orice altă formă). Energia ar trebui condensată din ce în ce mai mult în sfera (sau
forma aleasă). După aceea, forma energetică poate fi contractată sau expandată, după cum
doreşte magul ca ea să fie livrată victimei. Dacă este trimisă în chakrele victimei, atunci energia
ar trebui să fie bine compactată şi, explodată sau expandată DUPĂ ce aceasta intră în corpul
victimei. Dacă energia este lipită de aură, ar trebui expandată până aceasta cuprinde/înveleşte
întreaga aură a victimei. Diverse variaţii pot fi folosite, după preferinţele individuale.

Tămâia
Varietăţile tămâii corespund planetelor. Dacă evoci un Demon, întreții o vrajă care este
relaţionată sferei planetare, sau întreţii un ritual care necesită un anumit tip de tămâie, listele de
mai jos îţi pot fi de ajutor.

SOARELE
Guvernarea Ritualică/Magică: Confidenţă, faimă, succes la jocurile de noroc, plăcere,
asigurarea popularităţii/carismei, îmbunătățirea sănătăţii şi sporirea vitalităţii, vindecare,
protecţie, succes, putere magică şi bogăţii.
 Culoarea Lumânărilor: galben, portocaliu, auriu, alb.
 Soarele guvernează ziua de duminică.
 Elementul Soarelui este focul.
 Soarele guvernează Chakra Plexului Solar (a 3-a de jos în sus).
Tămâie: Smirnă, Portocal, Salcâm, Gălbenele, Scorţişoară, Dafin, Şofran.
Tămâia Soarelui este condimentată.
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LUNA
Guvernarea Ritualică/Magică: Pentru a uşura (Luna în Balanţă; Luna în aspectele
apropiate lui Venus) sau incita (Luna în Berbec; Luna în aspecte grele cu Marte) probleme
domestice. Luna guvernează fertilitatea, casa şi împrejurimile imediate, imaginaţia, memoria,
conştiinta şi visele, spirritualitatea şi meditaţia. Pentru ritualuri/vrăji relationate psihicului, Luna
ar trebui să se afle într-un semn de apă, de preferat în Peşti sau în aspecte apropiate lui Neptun.
Culoarea Lumânărilor:
 Lună Nouă: alb.
 Lună Plină: roşu sau verde.
 Lună Descrescătoare: negru.
 Luna guvernează zilele de luni.
 Elementul Lunii este apa.
 Luna guvernează peste Al Treilea Ochi şi peste Chakra a Şasea.
Tămâie: Iasmin, Mac, Mirt, Canfor, Lemn de Santal, Cereusul de Noapte, Opium.
Tămâia Lunii este meditativă şi hipnotică.

MERCUR
Guvernarea Ritualică/Magică: Pentru a uşura (Luna în Balanţă; Luna în aspectele
apropiate lui Venus) sau incita (Luna în Berbec; Luna în aspecte grele cu Marte) probleme
domestice. Luna guvernează fertilitatea, casa şi împrejurimile imediate, imaginaţia, memoria,
conştiinta şi visele, spirritualitatea şi meditaţia. Pentru ritualuri/vrăji relationate psihicului, Luna
ar trebui să se afle într-un semn de apă, de preferat în Peşti sau în aspecte apropiate lui Neptun.
 Culoarea Lumânărilor: galben, albastru deschis.
 Mercur guvernează zilele de miercuri.
 Elementul Mercurului este aerul.
 Mercur guvernează peste chakra inimii.
Tămâie: Nucşoară, Migdale, Lemn de Santal, Lavandă, Bergamotă, Mentă, Salvie, Mazăre
Dulce, Crin de Vale.
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VENUS
Guvernarea Ritualică/Magică: Dragoste, amor (afectiv; roşu este pentru dorinţa
sexuală/ sex), fidelitate, reconsiliere, frumuseţe, tinereţe, prietenie, atracţie, armonie, câştig
financiar, creşte încasările; funcţii sociale, posesii, bogăţii, atragerea banilor, indulgenţă, plăcere.
 Culoarea Lumânărilor: verde.
 Venus guvernează zilele de vineri.
 Elementele lui Venus sunt pământul şi aerul.
 Venus guvernează peste chakra gâtului.
Tămâie: Trandafir, Mirt, Măr, Muşeţel, Cardamon, Gardenie, Zambilă, Liliac, Magnolie,
Vanilie, Lemn Dulce, Mosc.

MARTE
Guvernarea Ritualică/Magică: Răzbunare, mânie, poftă sexuală pură şi satisfacţie fizică,
curaj, determinare; se ocupă cu inamicii, incitarea accidentelor, incendiilor şi rănilor, încrederea
în sine, atleticism, putere, crearea energiilor magice pentru magie neagră, intensitate.
 Culoarea Lumânărilor: roşu.
 Marte guvernează zilele de marţi.
 Elementul lui Marte este focul.
 Marte guvernează peste Chakra Sacrală.
Tămâie: Sângele Dragonului, Pin, Chiparos, Tabac, Coriandru, Chimion, Ghimbir, Piper.
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JUPITER
Guvernarea Ritualică/Magică: Noroc, expansiune, abundenţă, călătorii pe distanţe
lungi, educaţie superioară, probleme legale, taxări, investiţii, fundamente, prosperitate,
oportunitate.
 Culoarea Lumânerilor: albastru regesc, mov.
 Jupiter guvernează peste zilele de joi.
 Elementul lui Jupiter este focul.
 Jupiter guvernează peste Chakra Coroanei.
Tămâie: Cedru, Nucşoară, Caprifoi, Ghioagă, Lămâi, Şofran.

SATURN
Guvernarea Ritualică/Magică: Ritualuri/vrăji de moarte, Magie Neagră, ceea ce ţine de
carieră, autocontrol, rezistenţă, răbdare, tot ce ţine de terenuri, viaţă lungă, tot ceea ce are de a
face cu Pământul, pricinuirea suferinţelor de lungă durată prin Magie Neagră, accidente.
 Culoarea Lumânărilor: negru.
 Saturn guvernează zilele de sâmbătă.
 Elementul lui Saturn este pământul.
 Saturn guvernează peste Chakra Bazei.
Tămâie: Mosc, Mirt, Zibetă, Paciulie, Salvie.
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Demoni de Ordin Inferior
Mulţi dintre noi au interacţionat cu aceşti Demoni de Rang Inferior. Sunt Demonii cu
ochi roşii înflăcăraţi, aripi cauciucate, unii având chiar şi blană. Îndeaproape, mulţi dintre aceşti
Demoni au cei mai frumoşi ochi: precum nişte rubine vii cu o culoare aprinsă şi intensă. Originar
sunt de pe alte planete însă mulţi locuiesc acum cu Tatăl Satan şi cu ceilalţi Demoni.
Demonii inferiori sunt cei protectori, precum este Demonul sumerian
Pazuzu, care este protectorul copiilor şi a femeilor însărcinate. Pazuzu
a primit o lovitură rea în filmul “Exorcistul” din 1973, film scris de
catolicul William Peter Blatty. Aceasta a reprezentat replica creştină
pentru filmul “Rosmary’s Baby” din 1968, film care l-a prezentat pe
Satan într-o perspectivă pozitivă. “Exorcistul” i-a înspăimântat pe
mulţi, împingând credinţa în “posesia” demonică. Din nou frica este
folosită ca unealtă pentru a ţine oamenii ignoranţi şi înrobiţi din punct
de vedere spiritual. Spre deosebire de “dumnezeul” creştin şi cohortele
sale, Satan şi Demonii săi nu se folosesc de constrângere şi nici nu îşi
PAZUZU

împing căile nimănui.

Satan reprezintă voinţa liberă iar cei care vin la el, vin de bunăvoie şi nu mânaţi de frică
sau forţaţi. Mulţi dintre noi am invocat Demoni (lăsându-i să ne inhabiteze trupurile) şi i-am
lăsat să vorbească prin noi; nimeni nu a fost vreodată vătămat. De cealaltă parte stau ființele
angelice care sunt faimoase pentru acest fel de comportament. Însă bineînțeles, ca şi în acest caz
se dă vina pe Satan

Bes este un alt exemplu de Demon Inferior. Demonii cu ochii
frumoșii ca de rubin, fac parte din această rasă. Acești Demoni
sunt protectori, mecenații muzicii şi a dansului, vindecători şi
gardieni.
În Egiptul Antic, Dwarverii (aceşti demoni inferiori) erau veneraţi
şi foarte respectaţi. Sunt de statură mică, de regulă în jur de 60 – 90
cm.
BES
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Demonii şi bioelectricitatea
Demonii au o energie puternică, cu mult deasupra unui om obijnuit. Atunci când îi
invocăm sau avem un contact apropiat şi intim cu aceştia, pot avea loc o varietate de efecte. În
astfel de cazuri, bioelectricitatea Demonului se îmbină cu a noastră. Toţi suntem diferiţi, la fel
cum şi forţa vitală a fiecaruia este diferită, operând la nivele diferite de intensitate. Experienţele
unuia nu sunt experienţele tuturor. Acestea depind de multe lucruri, gen nivelele anterioare ale
energiei sufletului. Cu cât propria ta energie este mai puternică, cu atât poţi suporta mai multă
energie şi cu mai puţine efecte secundare. De asemenea, şi puterea şi construcţia unuia determină
cantitatea de energie pe care acesta o poate manevra. Oamenii care sunt bine făcuţi sau care au o
construcţie mai puternică, pot suporta mai multă energie atât din propriile lucrări, cât şi din surse
exterioare. Oamenii care fac în mod regulat exerciţii fizice intense, vor descoperi că sunt capabili
de a manevra nivele de energie mai ridicate şi progresa mai repede în creşterea propriei
bioelectricităţi. Toate acestea cer timp şi practică. Se aseamănă cu escaladarea munţilor, sport în
care trebuie să poposeşti la anumite altitudini uneori timp de zile întregi, pentru ai acorda
organismului timpul necesar de a se adapta condiţiilor, prevenind astfel efectele secundare
neplăcute sau, în unele cazuri, atacuri severe de rău de altitudine, care sunt destul de periculoase.
Toţi suntem diferiţi, motiv pentru care trebuie să ne mişcăm după propriul nostru ritm. Senzaţiile
obişnuite după invocarea unui Demon, sunt: senzitivitate a pielii, furnicături, vibraţii din interior,
dureri ale articulaţiilor (în cazul celor cu o bioelectricitate scăzută), poţi avea senzaţia că
străluceşti foarte puternic şi/sau că pluteşti, senzaţii de frig sau cald, bucurie, vise intense, te poţi
simţi superactiv sau agitat, insomnie, uneori anxietate, etc. Cu cât nivelul energiei tale vitale este
mai scăzut, cu atât mai multe efecte secundare poţi experimenta. Nimic din toate acestea nu ar
trebui să te preocupe prea mult, deoarece vor trece toate. Aceste efecte depind şi de intimitatea
contactului cu Demonul/iţa: o simplă comunicare telepatică arareori rezultă în efectele pe care un
contact sexual le produce.
Am invocat Demoni de multe ori, iar pielea m-a furnicat câteva zile după aceea, dândumi senzaţia unei arsuri de la soare: fără durere, ci doar o senzitivitate crescută. Invocarea
Demonilor înainte de culcare poate cauza insomnie, deoarece energia Demonului/iţei – care este
intensă şi puternică – te poate ţine treaz. Prin auto-împuternicire şi creşterea propriei
bioelectricităţi, întotdeauna vom capabili de a simţi un Demon şi vom continua să avem unele
dintre aceste efecte, însă acestea din urmă vor fi minime. Atunci când îţi simţi şarpele kundalini
clocotind, fără să fi meditat pe el, adesea indică prezenţa unui Demon. Energia Demonică se
aseamănă mult cu cea a noastră, motiv pentru care avem nevoie de experienţă pentru a determina
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dacă un Demon este prezent sau dacă ne simţim propria energie. Acest lucru vine în timp şi în
urma unor repetate contacte cu Demoni. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich

Incubi/Succubi
Sexul astral este real. Necesită un oareșicare antrenament psihic pentru a îţi deschide
mintea la simţuri care în mod normal nu sunt accesibile omului de rând, însă modalitatea prin
care poţi face acest lucru este mult mai uşoară decât celelalte metode şi oferă și mult mai multă
plăcere. Demonii ca prieteni şi iubiţi sunt nemaipomeniţi pentru aceia care sunt în închisoare sau
închiși/încarceraţi în vreun fel. Mulţi dintre noi au experimentat atingeri reale ale Demonilor.
Senzaţia este exact la fel cu aceea când eşti atins de mâna unui om. Acest lucru poate evolua
mult mai mult, în acte sexuale efective şi în amor. Un act sexual cu un Demon înseamnă extaz
extatic. Deoarece Demonii vin la noi în formă eterică/astrală, sunt capabili să ne penetreze
corpurile şi să stimuleze zone care nu sunt uşor de accesat de alţi oameni. Demonii nu întâmpină
probleme în găsirea şi stimularea punctului G în partenerele lor, iar Demoniţele pot ajunge foarte
simplu la prostata partenerilor lor, lucru care rezultă într-un orgasm profund şi complet.
CUM SĂ ÎNCEPI:
Mai întâi de toate, este important să întreţii un ritual înaintea Tatălui Satan, în care să îi
spui nevoile tale, fie că vrei doar parteneri sexuali, fie că vrei o relaţie de dragoste/sex sau chiar
o relație deschisă – în care eşti liber să ai alţi parteneri sexuali, fără gelozie; fii specific!
Unii Demoni sunt monogami, astfel încât ei au doar un singur partener, iar acest lucru
merge în ambele sensuri. Aceşti Demoni iau monogamia FOARTE serios, iar dacă o relaţie este
violată de un om, partenerul acestuia ar putea, în cel mai rău caz, să sfârşească mort. Demonii, la
fel ca şi oamenii de altfel, pot devenii foarte geloşi. Dacă cineva se află într-o căsnicie seacă şi
întreţine relaţii sexuale cu soţul/soţia doar pentru că aceasta îi este îndatorirea, Demonii pot fi
foarte înţelegători cu privire la acest lucru şi de multe ori vor trece cu vederea, atâta timp cât, în
relaţia sexual-amoroasă monogamă, Demonul tău se află mereu pe locul întâi. Nu uita: odată ce
un angajament este luat, acesta va dura şi în viaţa următoare, așadar nu fi uşuratic în această
privinţă. Demonul tău va rămâne şi el/ea monogam. Ar trebui să găseşti un Demon care este
compatibil cu tine. Aminteşte-ţi să menţionezi în ritual dacă vrei o relaţie liberă şi deschisă, în
care eşti liber să ai alţi parteneri sexuali. După ritual, TREBUIE SĂ FII RELAXAT ŞI
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DESCHIS; cel mai probabil Demonul va veni la tine când eşti întins în pat şi relaxat. Acest lucru
îţi va da senzaţia unei energii electrizante, iar Șarpele Kundalini îţi va fi stimulat.
Acum, pentru cei care sunt noi aici, pentru a începe şi a te deschide, începeţi să vă
imaginaţi că faceţi sex cu Demonul vostru. Cei mai mulţi Demoni sunt foarte atractivi fizic şi nu
se aseamănă deloc cu gunoaiele scrise despre ei în grimoare şi în poveştile de groază. Cere-i
Demonului tău să ţi se arate. Relaxează-te, închide-ţi ochii şi lasă-te luat de val. Ar trebui să vezi
imaginea Demonului în mintea ta. Chiar dacă nu o vezi, îţi poţi imagina partenerul ideal,
partener pe care Demonul îl poate interpreta pentru început. Când începi să ai fantezii şi faci
acest lucru de câteva ori, Demonul de asemenea va simţi acest lucru în astral şi va savura
momentul. La început, te poţi masturba până la orgasm, până când o manifestare fizică completă
îi ia locul. Când faci acest lucru, Demonul tău va avea şi el orgasm. Acest lucru poate dura ceva
timp, motiv pentru care trebuie să fii răbdător şi persistent. Fanteziile, hrănite noapte după
noapte, vor începe să fie din ce în ce mai clare şi înainte să îţi dai seama, îţi vei simţi şi vedea
Demonul, la fel cum ai simţi şi vedea o altă persoană. Demonul tău va lucra cu tine pentru a-ţi
deschide canalele psihice şi nu te va lăsa să ai doar fantezii, așa la nesfârşit. Cel mai probabil
Demonul va veni la tine în fiecare noapte, când te duci la culcare. Demonilor le place sexul
foarte mult şi pot lua şi înfăţişarea unei anumite persoane. Cineva, efectiv a trebuit să împingă o
Demoniţă jos de pe el, dimineaţa, pentru a se pregăti de serviciu, după ce au făcut sex întreaga
noapte. Ea nu vroia să se oprească. Plăcerea este cu mult deasupra a ceea ce poţi experimenta cu
o fiinţă umană, iar sexul spiritual poate deveni o dependenţă. Există şanse ca relaţiile sexuale cu
oamenii să nu mai fie de dorit şi nici satisfăcătoare. În plus, nu ai motive să te îngrijorezi cu
privire la bolile transmisibile sexual şi nici cu privire la sarcini nedorite. Un Demon iubit/iubită
va fi mereu protectiv/ă cu tine. Se pricep de minune să asculte grijile, preocupările sau
problemele şi sunt mereu de ajutor când vine vorba de pedepsirea duşmanilor şi purtarea ta de
grijă. Când sunt deschise canalele psihice cuvenite, pot avea loc conversaţii propriu-zise. Aceasta
este un ajutor enorm în împuternicirea şi avansarea spirituală. Îţi vor spune şi te vor învăţa
lucruri, iar în unele situaţii, vor contacta chiar şi alţi Demoni pentru tine. Contactele intense cu
Demonii implică un schimb de energie. Demonii, aflându-se la un nivel spiritual mult mai înalt
decât oamenii, au mult mai multă energie, iar o apropiere intimă poate produce efecte, în noi
oamenii, care se pot simţi precum o piele arsă de soare şi/sau hipersensibilitate, până când ne
obişnuim cu asta sau până când avansăm la nivele mai înalte de energie – care este defapt ţelul
Satanismului.
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Lista Demonilor pentru ajutor în diverse probleme/nevoi
Când ești un Satanist proaspăt dedicat, de regulă Demonii oferă asistenţă. Obiectivul
Satanismului este evoluţia sufletului şi folosirea darurilor de la Satan: cunoștința şi înțelepciunea
necesară pentru a ne controla şi influenţa propriile noastre vieţi. Toate categoriile de mai jos sunt
domenii în care oamenii se pot ajuta pe ei înșiși, odată ce o îndeajuns de multă cunoștință şi
putere personală este asigurată.
Demonii sunt mereu disponibili pentru îndrumare spirituală.
AFACERI/AJUTOR LA LOCUL DE MUNCĂ
 Belial (promovări).
 Lilith (ajutor pentru femei) *Lilith apare la femeile alese de ea însăşi şi nu este de
evocat.
 Eligor cunoscut şi ca Abigor (succes financiar şi în afaceri).
 Gusion (promovări).
 Paimon (promovări).
 Volac (găseşte un loc bun de muncă).
 Vapula (ajută în profesiile manuale).

ANIMALE:
Animalele şi copiii sunt sacrii înaintea lui Satan şi a Demonilor lui. Animalele ar trebui
să fie întotdeauna tratate cu grija şi respectul necesar.
 Caim (comunicare cu animalele).
 Hagenti cunoscută şi ca Bastet (pisici).
 Nebiros.
 Volac (şerpi).
FAMILIALI (oferă)
 Alloces.
 Amy.
 Amdusias.
 Belial.
 Buer.
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 Decarabia.
 Gaap (îi poate lua din custodia altor magi).
 Malphas.
 Morax.
 Paimon.
 Purson.
 Sabnac.
 Shax.

BANI
 Lucifuge Rofocal.
 Andromalius (îi găseşte).
 Amy (arată calea spre bogăţie şi avere).
 Belphagor.
 Bune.
 Mammon.
 Raum.
CARISMĂ, SPIRIT, UMOR
 Aini.
 Balam.
 Foras.
 Ipos cunoscut şi ca Anubis.
 Zagan cunoscut şi ca Dagon.

CLARVIZIUNE
 Astaroth.
 Asmodeus.
DECIZII (ajută în luarea decizilor importante)
 Baal (Beelzebub).
 Botis.
 Bune.
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DEPENDENŢĂ DE ALCOOL/DROGURI:
 Buer.

DISCERNE PREZENTUL/TRECUTUL
 Amon.
 Balam.
 Barbatos.
 Baal Berith.
 Botis.
 Flauros.
 Gaap.
 Glasya-Labolas.
 Gomory.
 Gusion.
 Ipos cunoscut şi ca Anubis.
 Orobas.
 Purson.
 Vassago.
 Vine.
 Vual.
DIVINAŢIE (învaţă) Astrologie
 Azazel.
 Amy.
 Bifrons.
 Furcas.
 Morax.
Chiromanție
 Furcas.
Geomanție (pământ)
 Asmodeus.
 Azazel.
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Hidromanție (apă)
 Caim.
Piromanție (foc)
 Furcas.
 Raum.
ŞTIINȚE OCULTE
 Glasya-Labolas.

DRAGOSTE
 Sargatanas (revarsă îndemânare în dragoste).
 Asmodeus (rupe relaţii/căsătorii).
 Amon.
 Beleth (este pricepută în aducerea dragostei la bărbaţi).
 Lerajie (rupe relaţii/căsătorii, scapă de rivali).
 Raum (incită iubirea şi pasiunea).
 Saleos (încurajează fidelitatea).
 Sytry.
 Vual.
 Zepar.

DREPTURILE/PROBLEMELE FEMEILOR
 Lilith (ajutor pentru femei) *Lilith apare la femeile alese de ea însăşi.
 Marchosias.
 Morax.

IERBURI
 Bathin cunoscută şi ca Nephthys.
 Bifrons.
 Decarabia.
 Foras.
 Morax (pentru magie).
 Stomas.
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INTELECT, ÎNŢELEPCIUNE, CUNOŞTIINŢĂ
 Astaroth.
 Aini.
 Baal (Beelzebub).
 Balam.
 Bim.
 Crocell.
 Glasya-Labolas.
 Hagenti (cunoscută şi ca Bastet).
 Marbas.
 Vapula.
 Zagan (cunoscut şi ca Dagon).
MILITĂRIE


Eligor cunoscut şi ca Abigor.



Abaddon.



Agaliarept.



Cimeries (păzitor).



Mulciber.



Sabnack (protejează soldaţii şi taberele acestora).



Vepar (naval).

MUZICĂ


Amdusias.



Azazel.

NECROMANŢIE (lucratul cu morţii)


Bifrons.



Bune.



Gamyges (oferă informaţii despre cei din Iad).



Murmur.



Nebiros.
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NUMERE NOROCOASE (face rost)
 Volac.
ONORURI, STATUTE, PROMOVĂRI
 Astaroth.
 Belial.
 Baal Berith.
 Forneus.
 Gusion.
 Orobas.
 Paimon.
PĂZEŞTE LUCRURI/POSESII IMPORTANTE
 Asmodeus.
PIETRE (proprietăţile, puterile şi întrebuinţarea lor magică)
 Bathin cunoscută şi ca Nephthys.
 Bifrons.
 Foras.
 Morax.
 Nebiros.
 Stomas.

POEZIE
 Phoenix.
POLIŢIE (ajută în cazul problemelor cu aceasta)
 Abigor cunoscut şi ca Eligor.

PREZICE VIITORUL
 Astaroth.
 Eligor cunoscut şi ca Abigor.
 Amon.
 Balam.
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 Barbatos.
 Baal Berith.
 Flauros.
 Gusion.
 Ipos cunoscut şi ca Anubis.
 Orobas.
 Purson.
 Vassago.
 Vine.
 Vual.

PROBLEME LEGALE/JUDICIARE
 Eligor cunoscut şi ca Abigor.
PROIECŢIE/CĂLĂTORIE ASTRALĂ (ajută cu acestea)
 Asmodeus.
 Sargatanas.
 Baal (Beelzebub).
 Balam.
 Bathin cunoscută şi ca Nephthys (te duce oriunde vrei).
 Gaap.
RĂSPUNDE ÎNTREBĂRILOR
 Astaroth.
 Asmodeus.
 Aini.
 Guison.
 Marchosias.
 Orobas.
 Ose.
 Phoenix.
 Purson.
 Vassago.
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RELAŢII DE PRIETENIE (restaurează, obţine)
 Astaroth (obţine prietenia celor aflaţi la putere).
 Amon.
 Barbatos.
 Botis.
 Gusion.
 Ipos cunoscut şi ca Anubis.
 Volac.
SĂNĂTATE/VINDECARE
 Buer.
 Marbas.
 Valefor.

SCRIERE/REDACTARE
 Phoenix.
TĂRIE/CURAJ
 Botis.
 Cimeris.
 Ipos cunoscut şi ca Anubis.
 Marchosias (asistă în lupte).
VRĂJITORI/MAGI (ajută în magie)
 Agares (distruge spiritele trimise de inamici).
 Bifrons (lucrează cu morţii ca asistenţi în magie).
 Flauros (protejează împotriva spiritelor trimise de inamici).
 Gaap (învaţă cum fie consacrate lucrurile).
 Malphas.
 Morax (învaţă utilizările magice ale ierburilor şi pietrelor).
 Orobas (protejează împotriva spiritelor trimise de inamici).
 Seere.
 Valefor (asistă în vindecarea magică).
 Vine (excelent în multe domenii ale magiei/vrăjitoriei).
 Volac (oferă şerpi).
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Ajutor pentru studenți
SUBIECTE:
ARHITECTURĂ
 Halpas.
 Mulciber.
 Sabnack.

ARTE
 Azazel (creează frumuseţea).
 Crocell.
 Dandalian.
 Forneus.
 Nebiros.
 Paimon.
 Ronobe.

ASTRONOMIE
 Asmodeus.
 Alloces.
 Andrealphus.
 Stomas.
 Orias.
 Furcas.
 Satanachia.
 Morax.
COSMETICĂ
 Azazel.
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ETICĂ
 Botis.
 Buer.
 Foras.

FILOZOFIE
 Botis.
 Buer.
 Furcas.
 Gaap.
 Murmur.
 Vapula.

GEOLOGIE
 Azazel.

GEOMETRIE
 Andrealphus.
 Bifrons.
 Crocell.
GRAMATICĂ
 Cimeries.

LIMBI
 Agares.
 Forneus.
 Ronobe.
LITERATURĂ
 Cimeries.
 Crocell.
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LOGICĂ
 Botis.
 Buer.
 Cimeries.
 Foras.
 Nebiros.

LUCRURI MANUALE
 Azazel.
 Asodeus.
 Vapula.
MATEMATICĂ
 Asmodeus.
 Andrealphus.
 Bifrons.
MECANICĂ
 Marbas.

METALE (lucrul cu acestea)
 Azazel.

METALURGIE
 Azazel.
 Nebiros.

MINEROLOGIE
 Azazel.
 Nebiros.
MUZICĂ
 Amdusias.
 Azazel.
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RETORICĂ
 Forneus.
 Furcas.
 Cemeries.
 Nebiros.
 Ronobe.
ŞTIINŢE LIBERALE
 Alloces.
 Amy.
 Astaroth.
 Crocell.
 Gaap.
 Gamygen.
 Morax.
 Ose.
ŞTIINŢE (toate)
 Barbatos.
 Dandalian.
 Glasya-Labolas.
 Nebiros.
 Paimon.
 Phoenix.
 Forneus.

TRECEREA TESTELOR/EXAMENELOR
 Vapula.
O LARGĂ VARIETATE DE SUBIECTE
 Hagenti aka Bastet.
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Ordinile și Ierarhiile Demonilor
Prima Ierarhie:
 Serafimi.
 Heruvimi.
 Tronuri.

A Doua Ierarhie:
 Stăpâniri.
 Principalităţi.
 Puteri.

A Treia Ierarhie:
 Virtuți.

LISTA NOBILIMII IADULUI
 Prinţi.
 Regi.
 Marchizi.
 Duci.
 Conţi.
 Preşedinţi.
Prinţii Încoronaţi ai Iadului au cea mai înaltă distincție, fiind deasupra Regilor. Cât
despre titlurile militare ale Armatei Iadului, acestea sunt identice cu cele ale armatei omeneşti.
Demonii care aparţin unui anumit ordin, de regulă sunt specializaţi în anumite abilităţi şi au
diferite puteri. Din propria mea experienţă, am descoperit că Demonii Personali/Gardieni sunt
cei la care apelăm pentru aproape toate nevoile noastre, chiar şi pentru cele care nu fac parte din
departamentul lor. Uneori, Demonii Personali/Gardieni vor cere asistenţă pentru noi, de la alţi
Demoni. De asemenea, dacă lucrăm îndârjit pentru Satan şi îi suntem dedicaţi acestuia, Demonii
pot veni la noi din proprie iniţiativă, oferindu-şi ajutorul în vreme de necaz. Asta mi s-a
întâmplat mie.
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Câteva informaţii despre Ierarhi şi competenţele acestora:
ORDINUL SERAFIMILOR, CEI SCLIPITORI: sunt specializaţi în probleme de
răzbunare, justiţie şi dreptate şi în apărarea cuiva de inamicii săi. Predau astrologia, artele
vindecării şi a divinaţiei; păzesc lucruri şi oferă protecţie, atât aici cât şi în astral. Aparţin
elementului foc.
ORDINUL HERUVIMILOR: sunt specializaţi în discernerea trecutului şi a prezentului
şi în prezicerea viitorului. Pot asista în proiecţia astrală, accesarea vieţilor anterioare şi ghicirea
viitorului. Au cunoștințe despre şi domnesc peste stelele fixe.
ORDINUL TRONURILOR: sunt specializaţi în puterea planetelor şi în ceea ce ţine de
dreptate, justiţie şi răzbunare. Sunt de ajutor în practicile şi puterile Magiei Negre.
ORDINUL STĂPÂNIRILOR, de asemenea cunoscuţi ca CEI GENIALI: ajută la
accesarea puterii lui Satan din noi; în realizarea adevăratelor noastre potenţiale şi abilităţi; în
descoperirea adevăratelor noastre puteri şi legături cu Satan. Aceştia mai asistă în meditaţie,
împuternicirea spirituală/psihică şi în îmbinarea materialului cu spiritualul, ca în expresia:
“precum în cer, aşa şi pe pământ”. Trebuie să fim echilibraţi atât în aspectele materiale cât şi cele
spirituale ale vieţii, pentru a deveni un întreg. Materialul şi spiritualul sunt esenţiale unul
celuilalt, spre deosebire de învăţăturile religiilor de dreapta.
ORDINUL VIRTUŢILOR; REGII DEMONICI: conferă încredere şi îndrăzneală,
ajutând la terminarea unei sarcini, atunci când te afli cu spatele la zid. Asistă în magie şi ne
încurajează.
ORDINUL PRINCIPALITĂŢILOR: influenţează evenimentele mondene, grupuri
mari, naţiuni şi pe liderii lumii. Unii oameni aflaţi la putere, sunt acolo datorită consiliului
acestor Demoni.
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Joaca de-a Satanismul
Scriu această predică pentru că simt că oamenii ar trebui să fie conștienți cu privire la
aceste lucruri. Nu îmi stă în fire să le spun altora cum sau ce ar trebui să gândească sau ce ar
trebui să creadă, deoarece consider că acest lucru stă la aprecierea şi individualitatea fiecăruia; cu
toate acestea, un lucru foarte important de care toți ar trebui să fie conștienți, este acela că
satanismul este foarte diferit de celelalte religii. Satanismul este diferit prin faptul că nu se
amestecă. Amestecarea satanismului cu creştinismul este aidoma cu amestecarea curentului
electric cu apa. Am văzut şi citit surse în care oameni care erau interesaţi de satanism, mai aveau
încă simpatii pentru creştinism. Continuau să aibă legături inconştiente și puternice pentru religia
creştină, cele mai multe fiind datorate îndoctrinării intense. Cei mai mulţi dintre noi provin dintrun mediu creştin şi mulţi încă mai au şovăieli sau complexe. Programarea creştină este foarte
intensă, iar datorită marii cantităţi de energie psihică de care aceasta dispune – datorita secolelor
de rugăciuni şi credinţe creştine – eşti nevoit să învingi multă opoziție pentru a fi liber în
totalitate. Persoanele nesigure de convingerile şi credinţele lor şi care continuă să aibă puternice
legături cu creştinismul sau cu alte religii relaţionate acestuia, fie conştient sau inconştient, nu
fac decât să deschidă o poartă pentru tot felul de experienţe psihice înspăimântătoare şi negative.
Evocarea Demonilor, precum şi avansarea în ocultism poate aduce conflicte neașteptat de
negative pentru amatori. Aceasta este lucrarea entităţilor extraterestre inamice, care se folosesc
de frică pentru a ţine omenirea departe de Satan. În cele mai multe cazuri aceasta funcţionează,
deoarece inculcă teroare în amator, iar de obicei acesta fuge înapoi la nazarinean, blamându-l pe
Satan. Sugerez cu tărie ca aceia care vor să înainteze cu seriozitate în satanism/ocultism, să-și
dezvolte mai întâi o relație puternică cu Satan. Foarte, foarte puţini, dacă vreunul, ajung să
progreseze în putere, dacă nu beneficiază de o puternică protecţie spirituală. Atunci când cineva,
care este serios cu privire la evoluţia şi dezvoltarea puterilor minţii, atinge un nivel formidabil
sau are vreo abilitate puternică, va fi abordat de entităţi care îi vor cere să ia parte în războiul
spiritual. Aceia care sunt cu adevărat înzestraţi (care se nasc cu puteri și abilități bine dezvoltate)
şi care nu beneficiază de protecție spirituală din partea unei ființe superioare, nu trăiesc prea mult
pe acest pământ. Simt că este important să îi avertizez pe cei care sunt indecişi sau lipsiţi de
entuziasm, să se abţină din a evoca Demonii sau din a încerca să contacteze spiritele, până nu
sunt pregătiţi din punct de vedere spiritual. Toţi sunt bineveniţi aici, de la dedicați până la
curioși. Cunoștința ar trebui să fie deschisă şi la dispoziţia tuturor. Cu toate acestea, sunt lucruri
care sunt avansate şi ar trebui să se aştepte înainte de a se intra în astfel de practici. Un pas foarte
important în satanism este acela în care tai toate legăturile cu toate celelalte religii. Evitând a
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face acest lucru, înseamnă a invita dezastrul în viaţa ta. Acest lucru trebuie efectuat la nivelul
sufletului, pentru a nu rămâne niciun strop de indecizie sau sentimente amestecate. Dacă există
sentimente amestecate, atunci ar trebui să mai aștepți, deoarece un astfel de pas este permanent.
Pentru aceia dintre voi care au întreţinut deja Ritualul de Dedicare, sunteţi cu totul în siguranţă.
Puteţi înainta în practicile avansate, însă este important să vă deprogramaţi de orice învăţătură
creştină. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich

Întrebări frecvent puse despre Demoni
Întrebare:
Am întreţinut ritualul de evocare, însă Demonul nu a apărut?
Răspuns:
Am primit multe e-mailuri de la peroane cărora, după mai multe încercări de evocare, în
cele din urmă Demonul le-a apărut, iar după aceea toate evocările au decurs bine. Acest lucru se
datorează faptului că, atunci când cineva e nou şi/sau nu este îndeajuns de deschis psihic, nu
poate simţi prezenţa Demonului. Persistenţa şi răbdarea aduc rezultate. Satan pune o mare
emfază pe răbdare.

Întrebare:
De unde ştiu dacă mi-a auzit chemarea?
Răspuns:
Din nou, acest lucru este probabil pentru că eşti la început. Uită-te după semne subtile,
gen pâlpâiri sau sfârâieli mai neobișnuite ale lumânărilor sau a tămâii; uneori, dacă eşti îndeajuns
de deschis, Demonul te va atinge fizic. De multe ori Demonii aşteaptă să vină la noi în vise.
Obiecte pot fi mişcate, uşile pot fi închise sau deschise, adieri venite de nicăieri, simţi energia
Demonului şi așa mai departe. Doar fi deschis şi conştient. Acordă atenţie coincidenţelor.
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Întrebare:
Ce mă fac dacă nu pot găsi lumânări în culorile potrivite?
Răspuns:
Fă tot ce poţi pentru a te apropia de culoarea respectivă. Din cauza presiunii şi a
controlului xin (creştin), locurile în care se pot achiziționa lumânările negre sau de alte culori
folosite în ritualurile satanice, devin din ce în ce mai rare. Dorinţa şi ceea ce este în inima şi în
mintea ta sunt mult mai importante decât culoarea lumânării.

Întrebare:
Pot Demonii fi chemaţi numai noaptea?
Răspuns:
În mod ideal, primul ritual de evocare, ar trebui întreţinut în timpul nopţii. De regulă
noaptea este mult mai liniştită şi favorabilă lucrărilor psihice. Partea dreaptă (psihicul) a
creierului, este în mod natural mai activă în timpul orelor de noapte. Odată ce ai stabilit o relaţie
cu un Demon, îl/o poţi chema oricând prin telepatie, doar concentrându-te, în afară de cazul în
care Demonul/iţa simte diferit. El/ea iţi va face cunoscut. Dacă Demonul este ocupat, lucru care
se întâmplă adesea, acesta îţi va răspunde mai târziu, de regulă într-o zi.

Întrebare:
Trebuie să întreţin întotdeauna un ritual întreg pentru a chema un Demon?
Răspuns:
Nu. După ce o relaţie este stabilită, tot ce trebuie să faci este să te concentrezi pe Demon
şi să îl/o contactezi telepatic, cu sau fără sigiliu; asta ar trebuie să fie îndeajuns pentru ca el/ea să
apară oriunde şi oricând, prevăzându-se faptul că tu eşti extrem de respectuos şi nu încerci să
forţezi niciodată. Uneori un Demon nu apare dacă are un motiv, însă va apărea mai târziu. Când
evoci un Demon cu care nu este familiar, întotdeauna ar trebui să întreții un ritual.
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Întrebare:
După ce chem un Demon şi am un contact apropiat cu acesta (invocare), am senzaţii de
mâncărime pe piele, simt furnicături, o energie foarte puternică, etc
Răspuns:
Demonii au o cantitate mult mai mare de bioelectricitate, decât avem noi, oamenii.
Adesea, contactele apropiate rezultă într-un exces de bioelectricitate care rămâne cu noi după
contact. Deoarece sistemul nostru fizic nu este obișnuit cu acest lucru, putem experimenta o
sporire a nivelului de energie, care în unele cazuri poate produce disconfort fizic, pentru o scurtă
perioadă după ce Demonul a plecat. Când ne construim o bioelectricitate mai mare (prin
meditațiile de împuternicire), suntem capabili de a manevra contacte mult mai intense şi intime
cu Demonii, fără a simţi nimic neliniştitor.
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SIMBOLURI SATANICE
E un fapt trist că puțini sataniști cunosc adevărata semnificație a simbolurilor noastre. Cei
mai mulți preiau informații false și eronate din surse creștine. Creștinii își arată încontinuu
prostia și ignoranța. Cunoștința este cel mai mare dușman al lor, întrucât nicio înșelătorie, nicio
farsă și nicio minciună nu poate avea succes atunci când victima cunoaște adevărul. Fiecare
simbol satanic poartă o semnificație spirituală puternică și care are de-a face cu dobândirea
dumnezeirii, a perfecțiunii și imortalității fizice și spirituale de către omenire. Cele mai multe
simboluri satanice – dacă nu chiar toate acestea – fac referință la adevărata cunoștință spirituală
și la sufletul uman.
ȘARPELE: cel mai sacru simbol din Satanism. Șarpele reprezintă forța kundalinică de la baza
coloanei vertebrale. Atunci când Șarpele este activat prin meditația de împuternicire și prin
anumite exerciții specifice, acesta urcă prin cele
șapte chakre, aducând cu sine un grad ridicat și
intens de conștientizare, iluminare, abilități
fizice și spirituale și a-tot-cunoaștere. Cobra cu
capișon care apare în multe dintre gravurile din
Egipt, simbolizează gradul de conștientizare
expandat care rezultă din ridicarea șarpelui
Kundalini.
Acesta este ADEVĂRATUL fundament al
Satanismului: ridicarea Șarpelui.
Aceia care își ridică energia șerpească cu succes, se află la un nivel spiritual mult mai ridicat și
nu mai pot fi înșelați de programul creștinismului și de celelalte programe inamice.
Pentagrama cu vârful în jos simbolizează energia de sus care intră prin
chakra coroanei. Fulgerul satanic îl simbolizează pe Satan ca adevăratul
nostru Zeu Creator. Fulgerul este forța vitală – bioelectricitatea. Toate
simbolurile cu vârful în jos întâlnite în satanism, reprezintă energia de
sus care descinde, dă viață și împuternicește sufletul uman.
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Crucea de fier cu brațe egale poate fi văzută în majoritatea sigiliilor
Demonilor și reprezintă atât alinierea corectă a chakrelor din cele trei granthi
(noduri) ale sufletului, cât și forma sufletului uman. Lucifer are mai multe
sigilii. Fiecare dintre acestea are de a face cu dobândirea dumnezeirii.
Simbolul din dreapta reprezintă adevăratul GRAAL. Acesta este pocalul
care reține elixirul vieții. Biserica Catolică a FURAT și a corupt acest
simbol. Gralul face parte din lucrarea Magnum Opus, potențial pe care îl
purtăm în noi înșine. Acesta nu este un obiect fizic, ci este un concept.
„sângele chakrelor” este energia care picură din acestea, atunci când sunt
stimulate. Se spune că Graalul colectează „sânge regal” – acesta este
„sângele” chakrelor.

Simbolurile de mai jos sunt ale lui Astaroth. Ambele au derivat din Ankh-ul egiptean.

Ankh-ul Egiptean reprezintă cheia sufletului și chakra inimii. Iconița planetei
Venus a derivat și ea din ankh. Astaroth guvernează atât peste planeta Venus
cât și peste chakra inimii.
Culorile ROȘU, ALB și NEGRU datează nu numai din Egiptul Antic, ci din
originile lor în Orientul Îndepărtat. Egiptul a fost cunoscut drept „Țara
Neagră-Roșie” și a fost un centru de alchimie. Alchimia este transformarea
sufletului uman în cel de zeu. Prin această transformare, finalizăm munca
neterminată a Creatorului nostru Satan. Culorile roșu, alb și negru țin de cele trei nadi majore ale
sufletului. Ida e neagră, Pingala este roșie, iar Sushumna este albă.
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„ÎNTUNERICUL”
Asocierea „întunericului” cu satanismul a fost sucită și pervertită până peste cap. Asta nu
are de-a face cu sperietori, vampiri sau orice alt rahat asemănător. „Întunericul” satanic are de a
face cu polaritățile „yin” și „yang.” Reprezintă partea feminină a sufletului: mintea subconștientă
pe care o accesăm prin meditația de împuternicire. Șarpele lui Satan aparține și el părții feminine
a sufletului. Partea masculină a sufletului este partea logică și stângă a creierului, în timp ce cea
feminină ține de partea dreaptă a creierului. Sufletul are atât un pol negativ cât și un pol pozitiv.
Partea masculină și cea feminină trebuie să lucreze împreună. Partea logică și masculină,
direcționează partea feminină prin reflecție și voință. Partea feminină este uzina sufletului și
manifestează gândurile și ideile generate de partea masculină. De asemenea, partea feminină este
partea creativă a sufletului: vise, muzică, sentimente, intuiție. Datorită faptului că puterea de a-ți
controla propriul destin – și libertatea spirituală care vine din asta – ține de partea feminină a
sufletului, biserica catolică împreună cu fratele lui geamăn, islamul, lucrează pentru a promova
femeile într-o imagine inferioară. Islamul este brutal cu femeile, iar biblia iudeo-creștină le
degenerează până peste cap. Toate aceste lucruri lasă amprente în subconștient, în mod
subliminal suprimând și tăgăduind puterea feminină din suflet. După secole de impunere a
acestui gunoi, partea feminină a sufletului și puterile acesteia s-au atrofiat. Acesta este motivul
pentru care omenirea și lumea se află în dezordinea în care se află în ziua de azi. A fost creat cel
mai serios dezechilibru, care acum s-a generalizat. Satanismul lucrează, prin meditația de
împuternicire, să întărească partea feminină a sufletului, să restaureze echilibrul și sănătatea
spirituală (pe lângă împuternicirea individului ca întreg).
„Furca Diavolului” este în fapt un simbol antic care a precedat creștinismul cu mii de ani.
Originile acestui simbol sunt în Orientul Îndepărtat (de unde l-a furat creștinismul cu rădăcinile
sale evreiești și l-a pervertit și corupt până nu a mai rămas nimic din el; au făcut
asta cu scopul de a distruge cunoștința spirituală din rândul populației, pentru ca
aceasta să poată fi ținută bine mersi în mâinile câtorva „aleși”). Este cunoscută sub
numele de „TRISHUL” și simbolizează străpungerea prin cele trei noduri ale
sufletului – din chakra sexuală, a gâtului și cea a coroanei – noduri care în sanscrită
se mai numesc și „granthi.” Pentru ca Șarpele să poată urca, toate aceste trei noduri
trebuie să fie deschise. Trishul simbolizează energia kundalinică care străpunge
prin cele trei granthi.
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Imaginea Baphometului din ocultismul occidental a fost preluată din imaginea lui lui Shiva (vezi
poza cu albastru din dreapta). Fii atent la postură, în special la
postura mâinilor: una ațintită în sus și alta în jos. Și aici,
Baphometul simbolizează atât aspectul masculin cât și cel feminin
al sufletului (acest lucru apare și în imaginea lui Akhenaton din
Egipt). Coarnele sunt un simbol al lui Mercur, care reprezintă
vrilul/chi-ul/puterea

vrăjitorească/forța

sufletului

libertate

înseamnă

spirituală.

vitală/prana.
Capra

Aripile

simbolizează

fertilitatea – fertilitate în sensul de sporire a forței vitale, care în
schimb activează și ridică șarpele Kundalini. „Capra a o mie de
tineri” face referire la chakra coroanei care în sanscrită mai este cunoscută și ca „Sahasrara,”
cuvânt care înseamnă „Lotusul cu o mie de petale.”
Coarnele simbolizează forța vitală/puterea vrăjitorească/vrilul/chi-ul/etc.
Acest lucru este simbolizat de iconița planetei Mercur (imaginea din
dreapta). „Mercur” este cunoscut drept „mesagerul Zeilor.” „Zei” este un
cuvânt de cod pentru chakre.
Notează cele două coarne din frunte, evidențiate în imaginea lui Azazel
din stânga, dar și razele care îi iasă din cap; aceasta simbolizează Șarpele
ridicat.
PIRAMIDA reprezintă forma chakrelor umane. Partea care lipsește din
vârful piramidei reprezintă munca neterminată din sufletele noastre
și OCHIUL A TOT VĂZĂTOR – care în gnosticism reprezintă
atotcunoașterea care se manifestă atunci când dobândești zeificarea.
Această stare mai este cunoscută ca „SAMADI,” adică „SUPERCONȘTIINȚĂ.” Poza din dreapta a fost luată de pe bancnota americană de
1$. Statele Unite ale Americii au fost fondate în întregime pe principiile
masonice și nu a fost absolut deloc creștină. 666 este numărul cabalistic al
Soarelui. 666 este a-tot-importanta chakră solară. Adevărata semnificație a „templului lui
Solomon” este TEMPLUL SOARELUI. „Sol,” „Om” și „On” sunt cuvinte pentru soare. „Sol”
este cuvântul latinesc pentru Soare. „Om” este numele dat de hinduși soarelui
spiritual. „On” este cuvântul egiptean pentru soare. Simbolismul templului
lui Solomon a fost furat de evrei și transformat de aceștia într-o figură fictivă,
la fel ca și bazaconia numită „nazarinean” și la fel ca aproape tot ceea ce se
găsește în biblia iudeo-creștină.
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Adevărata semnificație a „templului Soarelui” este una spirituală; simbolizează sufletul
perfecționat în care razele chakrei solare (666) – care este centrul sufletului și care circulă
energia spirituală – radiază în 8 raze distincte. Sufleul strălucitor este simbolizat de soare. 8 este
numărul lui Astaroth. De asemenea, acesta are de a face și cu „noul Ierusalim.” Numele de
„Ierusalim” a fost furat și corupt în numele unui oraș din Israel. „Ierusalim” ESTE UN
CONCEPT!

Fii atent la simbolurile satanice de mai sus, în care numărul 8 – răsturnat pe verticală –
este simbolul infinității/imortalității. Crucea dublă simbolizează sufletul uman la nivelul chakrei
solare (666), și cea a inimii/umerilor. Steaua cu 8 colțuri de mai sus, este steaua lui Astaroth, pe
care Biserica Catolică a etichetat-o ca „Sigiliul Fiarei.” Tot ceea ce are de a face cu spiritualitatea
a fost calomniat, defăimat, blasfemiat și pângărit de către bisericile catolice/creștine. „Lumina”
este de asemenea simbolică pentru sufletul strălucitor și perfecționat.
Simbolul lui Astaroth din stânga simbolizează balansul și echilibrul la
care se ajunge atunci când nadiile Ida și Pingala sunt active în egală
măsura, iar Sushumna încetează să mai fie inactivă.

Craniul și oasele este un simbol pentru stadiul Nigredo
(transformare) din lucrarea Magnum Opus (transformarea sufletului
într-unul de zeu). Acesta este stadiul morții, înainte de purificarea
sufletului în zeificare. Zgura este separată de partea pură. (Moartea
și învierea multor Zei păgâni – cum e Odin, Horus, etc. –
simbolizează același stadiu. Te-ai prins acum de unde au furat
jidanii povestea gogonată cu „moartea și învierea gunoiului Isus”)
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De asemenea, Soarele Negru, corbul, cioara și culoarea neagră
simbolizează și ele acest stadiu Nigredo (transformare).
Soarele Negru este Soarele astral.

Păunul este sacru înaintea lui Satan și reprezintă cel de-al treilea ochi și
stadiul multicolor din Magnum Opus, stadiu care urmează imediat după cel
Nigredo (transformare).
„Lucifer, Lucifer, întinde-ți poala și trece-mă repede prin strâmtoarea văii
morții, spre lumina strălucitoare, spre palatul Zeilor.” – Isanatha Muni
Crucea întoarsă este un simbol antic și DA, precedă creștinismul și rădăcinile lui
evreiești, cu mii de ani. Adevărata semnificație a acesteia este modul corect de aliniere
a chakrelor. A-tot-importanta chakra solară (666) se aliniază cu vârful în jos,
conferindu-i sufletului putere.
Cu privire la chakra solară și francmasonerie: personajul „Hiram Abiff” e o altă alegorie.
„HIRAM” este o mantră foarte antică a soarelui. A Soarelui Negru (soarele astral). Hrim e în
strânsă conexiune cu Hiram Abiff – „care e prezentat tuturor candidaților, atunci când trec prin
gradul al treilea în francmasonerie.”
Atenție, al TREILEA grad – a treia chakră e chakra solară. Chakra aurie. Chakra
soarelui, care e simbolizată și de svastica.

Citat de pe WikiPedia despre Hiram Abiff:
„Hiram Abiff (de asemenea Hiram Abif sau ‘fiul văduvei’) este caracterul central dintr-o
alegorie care e descoperită tuturor candidaților aflați în gradul al treilea în francmasonerie.
Hiram e prezentat drept arhitectul șef al Templului regelui Solomon, care e omorât în templul pe
care el însuși l-a proiectat, de către trei bandiți care încearcă fără succes, să-l forțeze pe Hiram să
le dezvăluie parolele secrete ale Maeștrilor Masoni.”
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NOTĂ: „Hiram e prezentat drept arhitectul șef al Templului regelui Solomon.” Cu alte
cuvinte, chakra solară simbolizată de crucea inversată, este sursa lucrării Magnum Opus și
centrala de energie a sufletului. Acest lucru e simbolizat și de ciocanul lui Thor. Chakra solară e
„arhitectul sufletului.” Toată energia care împuternicește sufletul vine din această chakră. Dat
fiind faptul că e localizată în proximitatea bazinului, acesta ne-a alimentat și ne-a dat viață în
pântecul mamei. Hiram Abiff nu e un personaj istoric, ci un CONCEPT. „Parolele secrete” sunt
mantrele și cuvintele de putere care trezesc și împuternicesc chakrele. Toate religiile păgâne
antice au pus o mare emfază pe soare. Soarele e cel ce ne dă viață, iar aici e inclus și soarele
astral al sufletului; adică „Templul lui Solomon.” Chakra solară joacă un rol important și în
Magnum Opus.

Francmasoneria originală a fost satanică
Adevărul despre Noua Ordine Mondială
Există multă confuzie în ceea ce priveşte francmasoneria, noua ordine mondială şi Statele
Unite, cât şi despre poziţia lui Satan cu privire la toate acestea. Această confuzie se datorează
infiltraţiei. Francmasoneria ORIGINALĂ, care în principal este responsabilă de creerea Statelor
Unite ale Americii, de proiectarea orașului Washington DC, precum şi a multor alte oraşe
americane în care arhitectura este special proiectată iar aşezarea geografică este cu atenţie aleasă
pentru scopuri viitoare şi care s-a folosit de cunoştinţele oculte pentru a face aceste lucruri aceasta avea o ideologie cu totul diferită cu privire la noua ordine mondială.
Această nouă ordine mondială pe care fondatori Statelor Unite ale Americii (dintre care
aproape toţi erau francmasoni) o aveau în minte, era bazată pe principii luciferiene. Scopurile
acestei N.O.M. erau următoarele:
1. De a stabili o ţară liberă în care cetăţenii puteau scăpa de opresiile severe din
partea creştinismului şi în care puteau învăţa secretele antice ale strămoşilor, fără
teama că îşi vor pierde vieţile se intenţiona ca Statele Unite ale Americii să devină
"noua Atlantidă", fiind menită să reprezinte un model pentru naţiunile lumii în
ceea ce priveşte cunoştinţa spirituală.
2. De a înfiinţa o naţiune liberă, în care fiecare individ putea excela.

196
Acum, ce s-a întâmplat cu intenţiile enumerate mai sus şi unde duce cealaltă O.M. şi care
este a evreilor, este o cu totul altă poveste. Îmi amintesc că l-am întrebat pe Tatăl Satan despre
francmasonerie cu ceva timp în urmă, căci eram confuză din cauza informaţiilor contradictorii.
Răspunsul lui a fost "a fost infiltrată", adăugând că francmasoneria de azi este foarte diferită de
cea originală, care avea la bază principiile luciferiene. Curând după aceea am citit cum Mayer
Amschel Rothschild, tatăl dinastiei multitrilionare evreieşti, s-a folosit de poziţia lui de
încredere:

Aici este un citat din cartea "Ruled by Secrecy", de Jim Marrs © 2000, paginile 58 - 59:
„Această dinastie bancară secretă a fost începută de Mayer Amschel Bauer, un evreu de
origine germană, născut în Frankfurt pe 23 februarie 1744 ..." "Tânărul Mayer a studiat pentru a
ajunge Rabin. A fost şcolit cu precădere în Hashkalah, un loc în care se împleteau religia, dreptul
evreiesc şi logica."
"Moartea părinţilor lui l-a forţat pe Mayer să părăsească şcoala rabinică şi să intre ca
ucenic într-o casă bancară. Învăţând repede comerţul, acesta a devenit agent financiar la curtea
lui William IX, administrator roial al regiunii Hesse-Kassel şi un francmason remarcabil. A intrat
în graţiile lui William, care era doar cu un an mai în vârstă decât el, atunci când a început să
împărtăşească interesele acestuia pentru Francmasonerie şi antichităţi. Mayer căuta monede
antice pe care le vindea binefăcătorului său la preţuiri mult mai reduse. Luând în considerare
pregătirea sa rabinică şi căutările sale serioase după antichităţi, acesta a căpătat cu siguranţă o
profundă înţelegere a misterelor antice, cu precădere a cabalei evreieşti. Tot în această perioadă,
metafizica cabalei evreieşti a început să se îmbine cu tradiţiile Francmasoneriei." Evreii
infiltrează orice fel de sursă de putere a Gentililor. Din interior, aceştia fie dobândesc control
total, fie caută să o eradicheze prin corupţie.
Noua ordine mondială evreiască este un stat mondial de sclavie, în frunte cu şi condusă
de evrei. Această N.O.M. este exact opusul a ceea ce se intenţiona de franceemasonii originali,
care erau cu toţii Gentili (ne-evrei):
1. Mesia evreiesc în forma lui "Iisus" (o conexiune simpatetică magică, în care au
fost axate toate rugăciunile şi energia psihică a creştinilor), care îi va unii pe evrei
şi va pune bazele statului comunist de ordine mondială condus din Israel (care a
fost furat de la palestinieni pe baza istoriei fictive ale evreilor prezentate în biblie
şi care a fost ales în special datorită poziţiei acestuia la intersecţia dintre cele trei
continente majore: Europa, Africa şi Asia şi a centrării acestuia peste linii ley
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extrem de puternice) şi în care evreii vor avea conducerea şi controlul total asupra
Gentililor fiecărei naţiuni, cultură sau rasă de pe faţa pământului.
2. Oamenii vor fi însemnaţi cu coduri de bare precum vitele, pentru a asigura
controlul total. Implanturile cu micro-cip reprezintă o altă posibilitate care asigură
că Gentilii pot fi urmăriți precum animalele.
3. Toată cunoştinţa ocultă va fi îndepărtată în mod sistematic din rândul populaţiei
(adevăratul scop atât a creştinismului cât şi a comunismului) prin ucidere în masă
şi tortură, după cum s-a întâmplat în timpul Inchiziţiei, dar şi mai recent (1950) an în care preşedintele Tse-Tung din China Comunistă a mărşăluit în Tibet unde a
ars din temelii mănăstirile şi a măcelărit liderii religioşi. Tibetul, datorită izolării
lui în inima munţilor Himalaya, încă mai păstra multe din doctrinele antice ale
învăţăturilor spirituale originale, atunci când iudaismul, creştinismul și islamul,
împreună cu cohortele lor, au intrat în scenă.
4. Cunoştinţa spirituală şi puterea ocultă se vor afla exclusiv în mâinile evreilor,
pentru controlul total al lumii. Aproape toţi evreii neimplicaţi, căldicei sau neutrii
vor fi mai mult decât bucuroşi să li se alăture fraţilor lor în această nouă clasă de
conducere, atunci când va veni timpul.
5. Programul de amestecare a raselor va eradica toată identitatea rasială şi culturală,
pentru control total. Prin pierderea individualității, prin distrugerea rasială şi a
identităţii culturale, istoria poate fi rescrisă exact după placul evreilor. Ei au făcut
acest lucru timp de secole, necunoscut majorităţii populaţiei Gentile. Acest lucru a
fost deja realizat în cazul satanismul (religia originală a omenirii), unde
învăţăturile originale, preoţi, preotese, alţi lideri spirituali şi oamenii care aveau
astfel de cunoştinţe, împreună cu librăriile lor, au fost distruse în mod sistematic.
Biserica creştină a avut libertatea totală de a defini Satanismul exact asa cum
aceasta a găsit de cuviinţă, avându-se în vedere că mai există foarte puţine
rămăşiţe despre trecut, în ceea ce priveşte cunoştinţa şi adevărul. Biblia nu este
nimic mai mult decât o istorie fabricată a poporului evreu, pe care aceştia nu au
avut-o niciodată. Datorită îndoctrinării în masă şi a credinţelor băgate pe gât cu
forţa, mintea gloatelor a creat o formă mentală puternică care a asistat poporul
evreu în setea lui de a conduce lumea.
6. Fiinţele umane nu vor fi nimic mai mult decât suflete pierdute, fără identitate,
libertate, cunoştinţă sau individualitate; nu vor fi decât un obiect de unică
folosință, în folosul total al statului de sclavi condus de evrei.
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Cele de mai sus se află într-o opoziţie totală cu noua ordine mondială intenţionată de
francmasonii originali, care erau Gentili. Din nefericire, din nou, evreii joacă pe ambele părţi,
împotriva părţii de mijloc. Ritualurile din Francmasoneria modernă - care acum sunt direcţionate
spre a doua venire a spurcăciunii de mesia şi spre fuziunea religiilor lumii - sunt pe cât se poate
de diferite de ritualurile întreţinute în primii ani ai Francmasoneriei, ale căror registre au fost
îndepărtate şi pecetluite în secret. Este atât de evident, odată ce vraja este ruptă, cum evreii au
pus mâna pe puterea oculte şi au abuzat de ea, în pornirea lor de a deveni "dumnezeu". Dacă faci
cercetările şi studiul necesar, vei vedea cât de ţipătoare sunt asemănările dintre biblia iudeocreştină, comunism şi versiunea evreiască a noii ordini mondiale. Cartea "Deadly Deception:
Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders" de James D. Shaw şi Tom C. McKenney,
care, deşi a fost scrisă dintr-o perspectivă creştină, conţine multe informaţii utile cu privire la
Francmasoneria Modernă. Din cauza infiltrării pe scară largă şi a controlului pe care aceştia îl au
în punctele cheie, mulţi Gentili - în special creştinii, sunt confuzi şi sustrag această N.O.M. în
una singură, când în fapt sunt două idei diferite. Dat fiind faptul că s-a folosit putere ocultă,
aceştia omit să vadă acest monstru care le stă în curtea casei, sa zicem aşa, fiind înşelaţi în a
lucra pentru el în mod pătimaş.
Părinţii fondatori ai Statelor Unite ale Americii au folosit puterea ocultă în scopuri
generoase, pentru a întemeia o naţiune liberă în care învăţăturile antice şi cunoştinţa ocultă
puteau înflori fără teama de persecuție. Ar trebui de asemenea să fie extrem de evident faptul că
nu există NIMIC "spiritual" în "religia" creştină. Aceasta este şi întotdeauna a fost un
materialism pur. Creştinii nu au nici un fel de cunoştinţă despre anatomia sufletului lor şi nici nu
ştiu cum să se vindece pe ei însuşi sau pe cei dragi, cum nu au nici un fel de cunoştinţă despre
nimic din domeniul spiritual. Întreaga aşa-numită "religie" este complet falsă şi contrafăcută.
Creştinii care ajung în nivelele avansate ale creştinismului îşi pun acea faţă artificială şi cleioasă,
peste care aceşti infami îşi lipesc un zâmbet fals și patetic. Acest lucru se datorează faptului că
întreaga lor viaţă se roteşte în jurul minciunilor, până acolo încât încep să adopte o înfăţișare
artificială care seamănă cu minciunile în care aceştia sunt atât de scufundaţi. Aceasta este o parte
a pedepsei lor, care în cele din urmă va conduce la damnare eternă datorită degenerării sufletului
lor și datorită respingerii cunoştinţelor spirituale şi blestemării şi blasfemierii Adevăratului Zeu
Creator, care nu este nimeni altul decât "Satan".
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STEAUA LUI ASTAROTH
Azazel şi Thoth au lucrat împreună cu mine la revizuirea acestei meditaţii, care avea la
bază varianta new age a meditaţiei “Mer Ka Ba”. Mai multe revizii mi-au fost dictate de Azazel
pe data de 26-27 Martie, 2005. Există mulţi autori care scriu şi îi învaţă pe alţii despre Mer Ka
Ba. Varianta new age are la bază hexagrama şi le-a fost înmânată entuziaştilor new age de către
îngeri. Ceea ce hexagrama face, este să stabilească un câmp electric geometric care corespunde
timpului planetei Saturn; octavelor inferioare ale lui Saturn. Sistemul curent al timpului, bazat pe
numerele 3 şi 6, nu se află în sincronizare cu vibraţiile pământului şi ale universului, care în mod
natural sunt 13 şi 20; 13 cicluri lunare. Necunoscut multora, meditaţia hexagramei este o
conspiraţie şi este în detrimentul omenirii. Totul are de a face cu numerele şi numerologia.
Fiecare număr de la 1 la 9 şi de asemenea numerele 11, 22, 33, 666 etc., îşi au propriile vibraţii şi
puteri. În viaţă totul se învârte în jurul numerelor.
Meditaţia se bazează pe steaua cu opt vîrfuri a lui Isis (Astaroth). În sanscrită (una dintre
cele mai vechi şi spirituale limbi) “Ashta”înseamnă “8”. Poziţia corectă a Stelei lui Isis este când
e rotită la 22 de grade. După felul în care este ilustrată în stânga, mai este cunoscută şi
ca “Sigiliul Fiarei 666” 25. Se spune că Cavalerii Templieri purtau Steaua lui Isis din argint (şi
rotită la 22 de grade) pe o eşarfă roşie. Numerele sunt în totalitate satanice, întrucât numărul lui
Isis (Astaroth) este 8 iar numărul pentagramei este 5; 8+5=13. Numărul lui Enki (Satan) este 4; o
altă combinaţie e 8×5=40 (care în numerologie este 4). De
asemenea, numărul 13 se bazează şi el pe ciclurile Lunii, care
constituie anul natural. Pe lângă asta, sunt 8 faze ale Lunii.
Acesta reprezintă anul Satanic. Simbolul ei babilonian este
cunoscut drept “Discul Stelei lui Ishtar”.Lucrul pe care
această meditaţie îl poate face, este să îţi ridice câmpul
energetic la o vibraţie mult mai ridicată. Geometria energiei
are efecte foarte puternice. Odată ce începi această meditaţie,
ar trebui să continui să o faci în fiecare zi, până când câmpul energetic se stabilizează şi este
permanent. Vei cunoaşte când acesta este permanent atunci când îi vei simţi pulsaţia orișicând te
gândești mai intens la el. Odată ce acesta este stabil, nu mai trebuie să întreţii această meditaţie
în fiecare zi.

25

Genesis, The First Book of Revelations, de David Wood ©1985
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Steaua cu opt vârfuri este foarte antică şi are la bazează octaedrul. Octaedrul reprezintă
un aspect extrem de important al naturii, fiind unul dintre arhetipurile primare ale creaţiei întregii
vieţi. Se bazează pe 13 cicluri ale căror centre sunt conectate. De asemenea, acesta se află la baza
unui sistem informaţional important în univers. În acesta se găsesc toate cele cinci Solide
Platonice, “pietrele de temelie” a creaţiei. Steaua cu opt vârfuri este şi simbolul “iniţierii
Shambhala” – iniţierea călugărilor budişti avansaţi, în Tradiţia Kalachakra. Această tradiţie
precedă ceea ce majoritatea oamenilor cunosc drept “Budism” cu mii de ani, avîndu-şi bazele în
religia tibetană “Bon”, religie care le-a fost dată Preoţilor Tibetani de Marduk/Amon Ra. Spre
deosebire de religia contemporană pacifistă şi jertfitoare de sine a Budismului, religia originală
Bon a fost o religie războinică în care discipolii erau împinşi şi stimulaţi să îşi depăşească
limitele şi să devină asemenea Zeilor.26
“După ce candidatul a fost condus prin cele şapte porţi şi după ce a primit cele şapte
iniţieri [deschiderea celor şapte chakre], acesta putea fi primit în curtea Shambhala”. 27

26

The Black Sun, de Peter Moon ©1997

27

Cloak of the Illuminati, de William Henry © 2003
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RITUALUL DE INIȚIERE
Ce se întâmplă când închei un legământ formal cu Satan?
Satan are grijă de ai lui. Satan ne dă o tărie interioară aparte astfel încât devenim foarte
puternici în spirit. Spre deosebire de religiile de dreapta, unde adepții sunt nevoiți să se roage și
să își caute dumnezeul în mod continuu, Satan vine la noi de unul singur. Îl putem simți adesea
cum apare și ne îndrumă când suntem la pământ, îngrijorați sau atunci când întâmpinăm
probleme. Fundamentul satanismului spiritual e în terminarea planului lui Satan pentru omenire,
care este zeificarea, zeificare care este atinsă prin meditația de împuternicire. În momentul de
față omenirea se afla la un nivel foarte scăzut în ceea ce privește spiritualitatea. Atunci când
începem să medităm, avem parte de schimbări pozitive profunde în viețile noastre. Satan și
Demonii săi (adevărații Zei) ne protejează și ne poartă de grijă în timp ce noi avansăm și
ajungem la stadiul în care suntem capabili să ne folosim de puterile noastre spirituale. Cu Satan
beneficiem de protecție, ceea ce nu se întâmplă în cazul celor care sunt pe dinafară. Noi putem
avansa în puterile minții și ale sufletului pe atât de mult pe cât dorim; pentru outsideri acest lucru
se poate dovedi a fi extrem de periculos.
Satan de asemenea ne oferă cunoștințe: „Conduc pe o cale dreaptă fără nicio carte
relevată.” În timp ce noi ne transformăm și creștem, viața ni se schimbă în mai bine și suntem
mult mai fericiți. Prin Satan învățăm cum să preluăm controlul asupra vieții și destinului nostru,
încetând să mai trăim la mila destinului. Învățăm cum să ne vindecam atât pe noi înșine cât și pe
ceilalți, dar și cum să ne împlinim dorințele folosindu-ne de puterile minții și sufletului. Prin
încheierea legământului, ne angajăm direct, în fața lui Satan, printr-un ritual. Aceasta se face
exclusiv prin liberă alegere. Noi luăm decizia – în opoziție cu botezurile creștine în care copiii
neajutorați sunt duși în bisericile creștine, unde li se recitată rugăciuni canonice (care în adevăr
au fost furate și corupte din mantrele religiilor orientale), în fața unei adunături de idioți.
Mulțumită cercetărilor, acum putem dovedi nici un pic de îndoială că nazarineanul, „Iehova” și
multe alte personaje biblice sunt caractere fictive care au fost furate și corupte din conceptele
spirituale păgâne/satanice. După ce acestea au fost corupte în rândul populației, o mana de
„aleși” au avut libertatea de a abuza de ele, ajungând să conducă lumea folosindu-se de puterile
minții și a sufletului. Pentru mai multe informații, te rugam să citesti Adevărul despre Biblia
Creștină deoarece prea mulți au fost în mod forțat îndoctrinați cu aceste caractere, precum și cu
poziția pe care acestea o au (ca inamici ai lui Satan), noi renunțăm permanent la ele prin Ritualul
de Dedicare/Inițiere. Aceasta se dovedește a fi o acțiune sănătoasă și eliberatoare din punct de
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vedere psihic. Ritualul de Inițiere este foarte personal, afară de cazul în care dorești ca prietenii
tăi să participe sau dacă îl faci în cadrul unui grup.

Vei avea nevoie de:
 Una sau mai multe lumânări de culoare neagră, albastră sau roșie (pe cât de mute
dorești).
 Un ac sau un lamă sterilă.
 O foaie de hârtie curată și îndeajuns de mare pentru a putea scrie rugăciunea de
mai jos.
 Un obiect de scris cu care îți vei semna numele în sânge (scufunzi vârful
obiectului în sângele tău).
Scrie următoarea rugăciune:
Înaintea atotputernicului și inefabilului Zeu Satan/Lucifer și în prezența tuturor
Demonilor Săi, care sunt Zeii adevărați și originali, eu, (trece-ți numele complet aici), renunț la
toate credințele mele de până acum. Renunț la falsul zeu iudeo-creștin, renunț la josnicul și
netrebnicul său fiu Isus Hristos, renunț la spurcatul, odiosul și infectul său duh sfânt.
Îl proclam pe Satan/Lucifer drept unicul și singurul meu Zeu. Promit să Îl recunosc și să
Îl onorez în toate lucrurile fără reținere, dorind în schimb felurita Sa asistență, pentru a termina
cu succes strădaniile mele.
 Este important să faci baie înaintea oricărui ritual pe care îl faci, deoarece asta
denotă respect. Când ești pregătit aprinde lumânările. Ia acul și înțeapă-ți degetul
arătător de la mâna stângă și stoarce puțin sânge.
 Semnează-ți numele în sânge.
 Recită rugăciunea cu voce tare sau în minte.
 Îndoaie hârtia aprinde-o în flacăra unei lumânări și las-o să ardă. Mulți dintre noi
au rămas și au meditat până când lumânarea a ars de tot.
 Încheie ritualul cu cuvintele „Și așa să fie,” și un „HAIL SATAN!”
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Întrebări Frecvent Puse

Întrebare:
Pot face ritualul de mai multe ori?
Răspuns:
NU! Ritualurile Satanice sunt foarte reale. Ritualul Legământului ar trebui făcut doar O
SINGURĂ DATĂ!

Întrebare:
Am făcut ritualul însă nu am putut stoarce decât o foarte mica cantitate de sânge pe
hârtie. Mai e ritualul valabil?
Răspuns:
DA!! Cantitatea de sânge nu contează, aceasta fiind doar o formalitate. Ceea ce este în
inima ta precum și intenția ta sunt mult mai importante decât cantitatea de sânge din semnătură.

Întrebare:
Pot să inversez ritualul?
Răspuns:
Spre deosebire de ritualurile altor religii, ritualurile satanice sunt reale și permanente. Am
primit un număr foarte mic de scrisori de la oameni care au fost induși în confuzie și au fost
hărțuiți de creștini în urma dedicării lor. Câțiva dintre aceștia au făcut un revers pentru ritualul de
dedicare și Satan i-a părăsit în mod total. Satan nu forțează pe nimeni să îl accepte și nici să
rămână lângă el. Creștinii sunt înșelați. Ei cred că „dumnezeul” lor este „iubitor” și „iertător.” În
adevăr, acest monstru este plin de ură și un atacator a ființelor umane. Atunci când ești cu Satan,
te afli mereu sub protecția sa. El are grijă de noi, iar noi intrăm într-o nouă viață în care nu mai
avem parte de îngrijorările pe care ceilalți le îndură. Lucrurile nu sunt perfecte, însă ele sunt
întotdeauna mai bune. Satan nu te pedepsește dacă îl respingi, ci pur și simplu te părăsește și te
lasă să înfrunți singur chinurile inamicilor. Acești oameni mi-au scris pentru că după câteva luni,
ei se rugau de Satan să îi primească înapoi. Inamicii nu au făcut absolut nimic pentru ei. La toți
le părea extrem de rău pentru că au plecat de lângă Satan și erau disperați să se întoarcă înapoi.
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Întrebare:
Sunt minor și dacă părinții m-ar prinde vreodată făcând ritualuri Satanice, mi-ar crea
probleme serioase.
Răspuns:
Dacă nu există nici o cale de a întreține ritualul fără a te pune în pericol, poți face acest
ritual în Templul tău astral.
Întreținerea ritualului în astral este la fel de validă ca și aceea făcută în fizic. Satan este
foarte înțelegător în ceea ce îi privește pe adolescenții care sunt forțați să adopte creștinismul,
atâta timp cât trăiesc cu familia creștină.

Întrebare:
Sunt minor, locuiesc într-o familie creștină, iar părinții mă forțează să merg la biserică și
să particip la slujbele creștine. Mai pot întreține ritualul de dedicare? Se va supăra Satan pe
mine?
Răspuns:
Da, poți întreține ritualul. Satan înțelege. Atâta timp cât tu îi ești loial în inima ta, el nu se
va supăra pe tine. Cei care au sub 18 ani, în general nu sunt liberi. Nu trebuie să îți dezvălui
convingerile religioase nimănui. Ceea ce este în inima ta contează mai mult decât orice. Satan ne
sfătuiește în Al-Jilwah să nu ne dezvăluim religia celor ce sunt pe dinafară, dacă asta ne creează
probleme; asta e valabil în special pentru adolescenți. Pur și simplu renunță la „dumnezeul”
creștin în mintea ta dacă ești forțat să participi la gunoaiele lor. Satan înțelege că poate fi extrem
de periculos ca minorii să își dezvăluie apartenența religioasă părinților creștini, atâta timp cât
locuiesc împreună cu ei
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ÎNCEPĂTORI
Introducerea în Satanismul Spiritual
Dacă te gândești serios să faci un Legământ cu Satan, aceasta va fi inițierea ta în
satanismul spiritual. După ce ai întreținut ritualul legământului, ar trebui să începi un program de
meditație de împuternicire. Meditația de împuternicire constituie fundamentul satanismului
spiritual.
1. Toate înclinațiile și practicile sexuale sunt acceptate în Satanism – heterosexuale,
homosexuale, bisexuale, sex în grup etc. Viața ta sexuală este o chestiune exclusiv
personală. Aici sunt incluși și aceia care aleg să rămână inactivi din punct de
vedere sexual, sau care sunt asexuați. Viața ta sexuala, indiferent de felul în care
alegi să o trăiești, te privește strict și nu ar trebui să te facă să te simți vinovat în
nici un fel.
2. Drogurile recreative de asemenea te privesc personal și sunt lăsate la judecata și
alegerea ta. Responsabilitatea pentru responsabil. Satanismul spiritual încurajează
împuternicirea sufletului fără folosirea stimulanților artificiali sau a substanțelor
care alterează mintea. Cu toate acestea, aceste practici sunt lăsate în seama
fiecărui individ.
3. Satan NU cere o închinare de sclav. El nu așteaptă ca noi să ne cerem mereu
„iertare.”Satan ne dă cunoștința și se așteaptă ca noi să ne folosim de ea pentru a
avansa și a ne împuternici sufletul. El vrea ca noi să creștem, să evoluăm și să
devenim independenți.
4. Rugăciunea Satanică constă în „trimitere de energie.” Spre exemplu, dacă cineva
drag ne este bolnav, le vom trimite energie vindecătoare.
5. Pentru a comunica cu Satan și cu Demonii Săi, ne folosim de telepatie. Aceasta
abilitate se va manifesta odată cu meditația de împuternicire și poate rămâne
activă atâta timp cât mințile noastre ne sunt deschise. Satan ne aude atunci când
vorbim cu el.
6. Ritualurile săptămânale sunt extraordinar de bune pentru novici, deoarece ele
deschid sufletul spre energia satanică, care este foarte plăcută.
7. Aceia care au fost creștini și care acum vor să adere la satanism, ar trebui să
citeasca Creștinismul Expus.
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8. Lumea a fost îndoctrinată cu învățături creștine care au fost impuse cu forța de
către predecesorii religiei creștine. Creștinismul nu este nimic altceva decât o
minciună și un program prin care învățăturile și practicile spirituale au fost
eliminate. În urma aderării la Satanism, vei ajunge să constați că lumea astrală,
precum și sufletul tău sunt foarte reale. Puțini sunt aceia care au avut posibilitatea
de a experimenta adevărata spiritualitate sau care au știut cum să își
împuternicească sufletul, datorită secolelor pline de minciuni creștine. Prin
învățarea și împuternicirea noastră, anxietatea și temerile sunt izgonite, iar noi
devenim tari în înțelepciune și cunoaștere. Cei mai mulți sataniști sunt capabili și
confidenți din punct de vedere spiritual și nu se tem nici de așa numitul
„supranatural” și nici de moarte.
9. Dacă ești minor și locuiești într-o familie creștină, Satan înțelege. Fă atât cât poți
face în această situație, până când ești major și îți poți practica religia în mod
liber. Satan dorește ca oamenii lui să fie în siguranță. Satan afirmă în Al-Jilwah:
„Nu-mi menționați Numele și nici atributele, ca nu cumva să regretați; pentru că
nu știți de ce sunt în stare cei din afară.”
10. În satanism NU există nici mijlocitori și nici intermediatori.

La ce te poți aștepta
Din nefericire, de-a lungul anilor biserica creștină s-a opus vehement și pentru prea multă
vreme libertății presei și libertății de exprimare în special a celor de aripă stânga. Satanismul
reprezintă o amenințare majoră pentru mulți dintre cei care vor să-și păstreze puterea și controlul,
deoarece satanismul plasează această putere în mâinile bărbatului și a femeii de rând. Satanismul
a fost în mod deliberat suprimat iar adepții săi au fost persecutați. Religiile inamice au fost libere
să-și promoveze minciunile și poveștile de groază despre satanism, pentru a-i ține pe oameni
departe de puterile oculte, profitând de lipsa de cunoaștere a populației și de frică. Aceasta a
condus la multă ignoranță și confuzie în ceea ce privește satanismul, având unul dintre cele mai
nefericite efecte asupra celor ce își doreau să caute spiritualitatea pe calea mâinii stângi, dar care
nu aveau pe nimeni care să le răspundă întrebărilor.
Satanismul este o religie foarte intensă din punct de vedere spiritual. Pentru aceia care au
fost crescuți în familii creștine sau care au fost atei, această intensitate a spiritualității vă poate
surprinde sau chiar șoca. Alte religii sunt moarte din punct de vedere spiritual; cu alte cuvinte,
nimic nu se întâmplă, iar în rarele ocazii când cineva are parte de o experiență spirituală, aceasta
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este de natură slabă. Cele mai multe religii de dreapta sunt bazate pe practici furate și corupte din
religiile păgâne/sataniste. Spre deosebire de creștinii care se roagă necontenit fără să primească
vreun răspuns, sataniștii primesc răspunsuri uimitoare și imediate. Mulți dintre noi am avut parte
de experiențe asemănătoare ca și sataniști spirituali, însă dat fiind faptul că toți suntem diferiți,
experiențele pot varia iar ceea ce unuia i se poate întâmpla, altul s-ar prea putea să nu
experimenteze.
Pentru aceia care sunt noi, aici sunt câteva lucruri la care te poți aștepta:
 Coincidențe ciudate și frecvente, de obicei de o natură pozitivă.
 Voci care îți pot da sfaturi și îndrumări bune sau care te pot informa despre lucruri
pe care nu le știai sau care urmează să se întâmple.
 Vise intense, în special dacă ai petrecut mult timp studiind despre Demoni. În
general aceste vise nu sunt negative, ci doar vii și intense.
Multe lucruri care se întâmplă în prima perioadă pot fi stimulante și captivante. Ține minte însă
că acestea sunt lucruri noi și poate fi nevoie de ceva timp pentru a te obișnui cu ele; între timp îți
poți stabili relații spirituale puternice și permanente, care îți pot fi de un ajutor de neprețuit. De la
un anumit punct, de obicei când te simți confident și încrezător, cel mai probabil Satan îți va arăt
ce anume este greșit în viața ta (dacă e cazul). El cunoaște totul despre noi. Dacă facem lucruri
care se vor dovedi a fi în detrimentul nostru în viitor, el ne va face cunoscut din timp acest lucru
pentru a putea evita un eventual dezastru personal. Aceste lucruri pot fi năucitoare și chiar
înfricoșătoare pentru unii, în deosebi datorită minciunilor și a falselor povești de groază
împrăștiate de către inamici, timp de secole. Nu este cazul să te alarmezi. Satan se implică doar
pentru că îi pasă. Uneori o să trimită un Demon să te îndrume, precum a făcut și cu mine, lucru
pentru care îi sunt recunoscătoare până în ziua de azi. Demonul ar putea fi forte strict și ar putea
face orice pentru a te determina să iei aminte și să schimbi lucrurile care îți vor aduce probleme
în viitor.
SATAN ȘI DEMONII SĂI NU ÎȚI VOR CERE NICIODATĂ SĂ FACI NIMIC
„MALEFIC” ȘI NIMIC CARE ESTE ÎN DETRIMENTUL TĂU SAU AL CELORLALȚI!
Experiențe de natură malefică vin exclusiv din partea îngerilor creștini sau al altor entități
care nu au nimic de-a face cu Satan sau cu vreunul din Demonii săi. Întotdeauna fi deschis. Dacă
întâmpini probleme în a înțelege ceva sau dacă ești confuz, îi poți cere lui Satan să te ajute, iar el

208
o va face. Amintește-ți să fi întotdeauna plin de respect și reverență înaintea lui Satan și a
Demonilor prieteni, iar ei te vor răsplăti cu multă înțelepciune și cunoaștere, pe care cei ce sunt
pe dinafară nu le vor avea niciodată. Ca și sataniști, așa numitul „supranatural” face adesea parte
din viețile noastre cotidiene. Acest lucru este foarte pozitiv. Satan te va răsplăti cu un simț aparte
pentru spiritualitate și cu o putere interioară care te va proteja în toate, împreună cu încredere de
sine și o înțelegere profundă.
În încheiere, vreau să subliniez faptul că este foarte important să îți păstrezi o atitudine
pozitivistă puternică și să nu iei aminte la poveștile de nimic spuse de către cei care, în adevăr,
nu cunosc nimic despre satan sau despre satanism. Îți doresc binecuvântările lui Satan și fie ca
călătoria ta în satanismul spiritual să fie bogată și plină de recompense.

Sacramentele satanice
Oamenii m-au întrebat adesea „de ce susțin atât de mult încheierea unui Legământ cu
Satan.” Încheierea unui Legământ cu Satan este un sacrament. Îți schimbă viața în mai bine și, de
asemenea, deschide o ușă pentru cunoaștere și înțelepciune, o ușă către lumea spiritelor și a
relațiilor de prietenie cu Demonii – lucruri care sunt inaccesibile celor care sunt pe dinafară.
Încheierea unui Legământ îi arată lui Satan intențiile și dedicarea ta. Acesta este momentul din
care suntem luați în serios. Spre deosebire de sacramentele din alte religii, sacramentele satanice
sunt reale și adevărate. În cazul celorlalte religii, sacramentele sunt false iar acest lucru este
dovedit prin faptul că aceia care le primesc, se pot da înapoi în orice moment și le pot chiar și
părăsi. Ele nu au nici un fel de putere de legare; sunt, în realitate, lipsite de orice valoare. Când
ne dedicăm lui Satan, el ne ia atât pe noi cât și cuvintele noastre în serios. Legământul este real și
permanent, așa cum este menit sa fie. De asemenea, ritualul de inițiere reprezintă și un test al
caracterului. Tăria este mai mult decât importantă, așa că Satan vrea să ne testeze această
caracteristică. Dedicarea este una dintre cele mai curajoase mișcări din viața noastră. Mulți dintre
noi se ridică plini de sfidare și îndrăzneală împotriva tuturor lucrurilor cu care am fost
îndoctrinați de-a lungul vieții. Aici ne arătăm adevăratul caracter: acela care nu poate fi
manipulat prin frică, amenințări sau prin lucruri despre care nu înțelegem prea multe. Acesta este
un pas spiritual uriaș în procesul de eliberare a conștiinței și a sufletului, pregătindu-ne pentru
creștere interioară și evoluție spirituală intensa, lucruri care încep din momentul în care devenim
sataniști adevărați. Legământul arată că îi suntem cu adevărați dedicați lui Satan și că
intenționăm ceea ce spunem; onestitatea fiind de asemenea extrem de importantă atât pentru
Satan cât și pentru Demoni. În schimb, suntem răsplătiți cu o cunoștință și o înțelepciune
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superioare oricărei cunoștințe și înțelepciuni cunoscute vreodată de cei care sunt pe dinafară. În
același fel, aceia care se dedică ca și cler, fac un legământ pe viață.
Cei care sunt pe dinafară sunt cunoscuți ca fiind „cei fără de.” Mulți dintre cei care au
cochetat cu ocultismul sau cu magia (căci tot ceea ce ține de adevăratul ocultism vine de la
Satan), au avut mereu parte de experiențe negative și de ghinion, doar pentru că nu au făcut în
prealabil un Legământ cu Satan. Am ajuns la concluzia că cei care sunt pe dinafară nu pot ajunge
niciodată prea departe în aceste domenii. Însă, atunci când întreținem Ritualul de Dedicare,
devenim parte a familiei lui Satan și suntem bineveniți să învățam, să creștem și să evoluăm.

Ritualul Standard
Satan/Lucifer îi reprezintă pe oamenii de rând. Spre deosebire de bisericile xine și toate
resursele lor vaste, în rând cu spectacolul lor ceremonial, Satan nu așteaptă de la oamenii săi să
aibă instrumente scumpe pentru ritual. Dacă tot ceea ce ai ești tu însuți, atunci asta e în regulă cu
Satan. El înțelege. Satan, care este adevăratul Zeu Creator, ne-a dat tot ceea ce noi avem nevoie
pentru a deveni mai puternici spiritual, din interior. Satan reprezintă și simbolizează randamentul
personal și împuternicirea personală, până acolo încât să ne putem controla propriile vieți și
destine, fără să veneram sau să ne bazăm pe ceva din exterior. Satan ne dă cunoștința de care
avem nevoie pentru a accesa această putere dinlăuntrul nostru.
 Este o idee bună să faci duș/baie înainte de ritual. Aceasta denotă respect.
 Dă foc bețișoarelor parfumate/tămâii și lasă-le să ardă în jur de 10-15 minute
pentru a umple camera cu mirosul lor.
 Scrie orice rugăciuni, mulțumiri și/sau solicitări pe o hârtie curată.
 Aprinde lumânările. [Dacă folosești suporturi pentru lumânări, ar trebui să fie din
argint].
 Umple potirul cu vin sau cu o altă băutură [potirul/paharul ar trebui să fie din
argint]
 Îmbracă-te pentru ritual. Dacă nu ai nici-o robă pentru ritual, încearcă să porți
negru, dacă este posibil. Asigură-te că hainele respective sunt curate.
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RITUALUL:
1. Sună din clopoțel, întoarce-te în sens invers acelor de ceasornic și invocă-i pe cei patru
Prinți Încoronați ai Iadului. Poți face asta cu pumnalul (dacă ai unul) SAU simplu îndreaptă-ți
degetul arătător de la mână stângă și vizualizează un flux de energie de culoare albastru-electric,
care îți intră prin vârful degetului și îți umple întreaga ființă. Cu fiecare întoarcere, albastrul
devine din ce în ce mai intens, umplându-ți și încărcându-ți întreaga ființă. Începe cu
Satan/Lucifer, cu fața spre est și apoi întoarce-te spre nord pentru Belzebut, spre vest pentru
Astaroth și spre sud pentru Azazel. Continuă să te încarci cu energia albastră, cu fiecare
întoarcere:
 SATAN/LUCIFER spre EST
 BELZEBUT spre NORD
 ASTAROTH spre VEST
 AZAZEL spre SUD
2. Apoi recită Invocaţia către Satan:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
În Numele lui Satan, Conducătorul pământului, Zeu adevărat, puternic și inefabil, care a
creat omul să-i reflecte chipul și asemănarea, invit Forțele întunericului să își reverse puterea
infernală peste mine. Deschideți porțile Iadului și întâmpinați-mă ca frate/soră și prieten/ă.
Eliberează-mă, O, Tu, mărețe Satan, de toate erorile și amăgirile din trecut, umple-mă cu
adevăr, înțelepciune și înțelegere, ține-mă puternic în credința și lucrarea mea pentru a te urma
întotdeauna cu laudă, onoare și glorie să-ți fie date ție în vecii vecilor.

3. Bea din potir.
4. Acum, acesta este punctul culminant al Ritualului: momentul în care citești rugăciunea
către Satan. Când ai terminat, aprinde hârtia în flacăra unei lumânări și las-o să ardă complet, în
vasul de ardere (care preferabil este din argint). Acum este timpul pentru meditație și
contemplare. După meditație ar trebui să vorbești cu Tatăl Satan. După aceasta pot fi spuse mai
multe rugăciuni. În acest moment poți să te rogi în enochiană, să rostești coduri enochiene la
alegere sau rugăciuni personale. Toți suntem diferiți și avem propriile noastre feluri de a face
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ritualuri. La început, Demonii mi-au spus că îngenuncherea arată respect; un prieten apropiat a
avut aceiași experiență. Însă asta este strict între tine și Tatăl Satan.
5. La sfârşitul Ritualului încheie cu un HAIL SATAN!
6. Întoarce-te în sensul acelor de ceasornic şi sună din clopoţel.
Din cauza controlului politic și monetar al bisericii xine, locurile din care putem cumpăra
lumânări negre devin din ce în ce mai rare. Pentru aceia dintre voi care nu pot găsi lumânări
negre, există o alternativă: culoarea lui Lucifer este albastru. Albastrul electric. Și Demonii se
înfățișează adesea într-o aură albastră. Aceia dintre noi care au văzut Iadul, cădem de acord că
acesta e învăluit într-o aură albastră. FOLOSEȘTE ALBASTRU.
Pentru vrăjile care implică magia neagră, folosește roșu (furie) sau bleumarin. De
asemenea și maro închis este în regulă. Aceasta este doar o încercare a creștinilor de a ne
împiedica să ne practicăm religia și este în special îndreptată împotriva adolescenților și a
persoanelor tinere. Satan înțelege acest lucru și alternativele sunt în regulă pentru el. Pentru
copiii și adolescenții care nu pot obține aceste instrumente pentru ritual și pentru aceia care au
probleme financiare, Ritualul poate fi făcut și în propriul vostru Templu astral.
Rugăciunea” în Satanism este foarte diferită de ceea ce populaţia a fost îndoctrinată să
creadă, date fiind programele xine, precum şi alte programe inamice.
„Rugăciunea” satanică este:
1. Comunicare telepatică între noi şi Satan şi/sau Demonii Săi.
2. Un alt aspect al rugăciunii satanice este vibrarea unei mantre, a unor cuvinte de
putere (în enochiană) sau a runelor.
Vibrația este esențială pentru vrăji și alte lucrări asemănătoare; în plus, ne împuternicește
sufletele și ne avansează spiritual. Clopoțelul folosit în ritualul satanic simbolizează vibrația,
după cum se explică mai sus. Când vibrăm în mod repetat cuvinte pline de putere – mantre, rune,
etc. – în timp ce ne concentrăm și direcționăm energiile acestora, are loc un efect de undă în
astral, manifestându-ne dorințele în lumea materială. Acesta este simbolismul CLOPOȚELULUI
în ritualul satanic.`
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CAPITOLUL II: MEDITAŢIA
MEDITAŢII
”Nebunii nu știu ceea ce fac. Energia este trimisă în sus. Aceasta ar trebui să meargă
înapoi în Pământ, pentru a-l reface. Folosirea excesivă a pentagramei cu vârful în sus, înseamnă
aruncarea energiilor în aer, pricinuind o sumedenie de probleme și secătuind Pământul de
abilitatea acestuia de a se apăra pe el însuși împotriva acestor necazuri.” – Satan/Lucifer
Asta are de-a face cu sufletul și cu felul în care mișcarea new age continuă să-i îndemne
pe adepți să se concentreze exclusiv pe chakrele lor superioare. Fiecare chakră formează o
pereche cu o altă chakră, întotdeauna una masculină + una feminină, și amândouă acestea
lucrează împreună. Atât chakrele superioare cât și cele inferioare trebuie să fie echilibrate între
ele.

A patra dimensiune
A patra dimensiune este ceea ce noi experimentăm atunci când ne proiectăm astral,
intrăm într-o altă lume sau avem parte de stări alterate ale conștiinței. Dacă îți rupi un membru,
acesta va fi pus în ghips. Când ghipsul este îndepărtat, membrul este uscat și slăbit, și are nevoie
de reabilitare pentru a-și recăpăta tăria și puterea de odinioară. Meditația ne deschide o parte a
minții care este defunctă. Secolele de control religios creștin ne-a făcut pe cei mai mulți dintre
noi, să fim inconștienți de cea de-a patra dimensiune, atât din punct de vedere psihic cât și
științific. Ca oameni, noi nu putem vedea decât o mică parte din spectrul electromagnetic.
Insectele pot vedea lumina ultravioletă. Anumite animale pot simți multe lucruri pe care oamenii
nu le pot percepe. Doar pentru că nu poți vedea sau auzi un anumit lucru, nu înseamnă că acel
lucru nu există (cum e lumina ultravioletă, razele X, razele gama, precum și alte forme de
energie). Când ne deschidem mințile, avem nevoie de timp pentru a ne adapta. Am fost deschisă
psihic pe durata întregii mele vieți. Cu toate că am fost atee, dintotdeauna am avut un simț extra,
prin care mă acordam la lumea spirituală. Odată cu venirea mea la Satan, așa-numitul
supranatural s-a întețit de 100 de ori în viața mea. Ceea ce pentru mulți dintre noi este o zi
normală ar face o persoană din viața de zi cu zi să o ia razna. Oamenii întâmpină destule
dificultăți, doar prin simplul fapt că se află în preajma mea la serviciu, întrucât au început să
„vadă” lucruri (nimic nemaipomenit, doar inamici care erau pedepsiți și așa mai departe).
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Pentru mine aceasta era doar o zi, la fel ca oricare alta. O dată, o sticlă cu soluție de
curățat aflată la jumătatea culoarului, a zburat de pe raft și, cu toate că avea capacul pus, acesta sa desfăcut, iar lichidul a început să se împrăștie. Colegul care lucra cu mine (acesta știa că sunt
satanistă) s-a înspăimântat. Cele mai obișnuite manifestări de care avem parte atunci când ne
deschidem mințile, sunt vocile pe care le „auzim” și lucrurile pe care le „vedem.” În cele din
urmă, acest lucru ne va intra în totalitate sub control. Aceasta este asemenea antrenamentelor
fizice. La început ai febră musculară. Însă mai apoi, lucrurile încep să aibă sens. Practicând
meditația de împuternicire pentru orice durată de timp (aceasta ar trebui făcută în fiecare zi), vei
experimenta o putere serioasă. Nu vei mai avea nevoie de recuzite, vrăji sau de ritualuri pentru a
pune mâna pe ceea ce îți dorești. Citeam un articol scris de un membru al Bisericii lui Satan, în
care spunea că LaVey i-a sfătuit pe ceilalți să folosească recuzite (ierburi, lumânări speciale,
etc.), cu scopul de a-și „amplifica” emoțiile și energia. Pentru aceia dintre noi care practică
aceste meditații de împuternicire, recuzitele descrise de LaVey, nu sunt necesare absolut deloc.
Intențiile tale nu vor trebui să fie amplificate. Dacă ceva chiar e necesar, aceasta e nevoia de a-ți
ține sub control emoțiile și puterea personală. Vei înțelege despre ce vorbesc, dacă efectuezi
meditațiile de pe acest website cu consecvență. Aceia care nu au putere, duc lipsă de cârjele
recuzitelor. Acești oameni sunt lipsiți de ajutor de fiecare dată când ceva imprevizibil le iasă în
cale, întrucât vor fi mereu dependenți de anumite obiecte de care să se sprijine, dacă vor să facă
vreun ritual sau vreo lucrare de vrăjitorie. Un adept va rezolva problema printr-o simplă privire
în ochii persoanei cu care are de a face. Acesta este locul în care intensitatea emoțiilor trebuie
controlate (asta în afară de cazul în care cineva te jignește sau te amenință în mod serios). Îți vei
simți propria intensitate și putere și, de asemenea, vei simți reacția pe care ceilalți o au în raport
cu aceasta. Știința nu a progresat îndeajuns de mult pentru a explica a patra dimensiune. Acesta
este locul în care interacționăm astral și locul prin care Demonii ne vizitează. Eram confuză cu
privire la ce-a de-a patra dimensiune. Azazel a venit la mine și a șezut de partea mea. L-am
întrebat despre aceasta și el mi-a spus că, cu toate că el se află cu trupul în altă parte, conștiința
lui este lângă mine. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich

Învățăturile spirituale false din Yoga modernă
Ego-ul este sinele. „Precum în cer așa și pe pământ” – trebuie să lucrăm ca un întreg
pentru a avansa. În sanscrită, „yoga” înseamnă „uniune.” În experiența mea de medium, am
invocat multe spirite ale multor oameni decedați. În astral, sufletele decedaților stagnează: nu se
schimbă și nici nu evoluează. Ai nevoie de un trup fizic pentru a-ți avansa sufletul. Datorită
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învățăturilor religiilor de dreapta (creștinism, iudaism, islam, wicca, new age, etc.), mulți dintre
cei care practică disciplinele orientale, cunosc prea puține lucruri despre cum să-și folosească
puterile. Învățăturile despre altruism, sacrificiu, ascetism, denigrarea sinelui, ignorarea propriei
persoane și castitatea (absența relațiilor sexuale), au ca scop prevenirea omenirii de la a-și accesa
puterile minții și ale sufletului. Ai nevoie de un trup fizic, dacă vrei să-ți avansezi sufletul.
Stăpânirea trupului fizic este o cu totul altă problemă. Un adept ar trebui să fie capabil de a
transcende durerea, spre exemplu. Stăpânirea trupului fizic și ignorarea/neglijarea acestuia, sunt
două lucruri total diferite. Când îți neglijezi trupul fizic, creezi dezbinare. În această situație,
yoga (uniune) își pierde esența. La fel stau lucrurile și cu ego-ul și dorința.
Nu ar trebui să ne lăsăm dorințele să ne domine viețile, însă fără dorință, viața însăși
devine lipsită de sens. Lucrurile la care aspirăm și pe care ni le dorim, sunt cele care ne fac
indivizi unici, conferindu-ne personalitățile pe care le avem. Fără dorință, stagnăm și nu avem
nimic. Dorința ne stimulează pe noi și ego-ul nostru (care este însuși sinele). Prin tăgăduirea
părților esențiale ale sinelui nostru, rupem uniunea. Practicile din yoga sau din orice altă
disciplină, nici măcar nu ar începe fără dorință. Fără dorință nu avem nimic. Dorințele puternice,
împreună cu o minte și o voință puternică, este ceea ce face ca o lucrare vrăjitorească să fie plină
de succes. Atunci când forța vitală este puternică, avem și o dorință puternică de a trăi. Absența
dorinței înseamnă moarte. Când nu mai avem dorință, încetăm din viață. Cei mai mulți dintre noi
cad de acord, atunci când îl cunosc pe Satan, că el ne pune laolaltă din punct de vedere spiritual.
Căpătăm un sentiment de plinătate pe care nu l-am experimentat până atunci. Învățăturile din
yoga modernă sunt aici numai pentru a ne împiedica să ajungem la putere, la fel ca toate
învățăturile din creștinism și din celelalte religii relaționate acestuia. IGNORĂ-LE! Folosește
numai asanele (pozițiile fizice).
Există mai multe nivele prin care treci atunci când îți activezi chakrele și Șarpele
Kundalini. Unele dintre acestea pot fii o lipsă a apetitului și a poftei sexuale. Acest lucru se
datorează faptului că Kundalini este de natură sexuală și atunci când începem meditația de
împuternicire, această energie este direcționată în diverse zone ale sufletului. Unele persoane au
raportat experimentarea unor orgasme mult mai intense, odată ce Kundalini a fost stimulat. Când
deții mai multă bioelectricitate, este normal ca orgasmele sexuale să fie mult mai intense și mai
plăcute. Dacă este posibil, sexul ar trebui să fie un adaos pentru deșteptarea Șarpelui Kundalini.
Șarpele este forța vitală și este de natură foarte sexuală. Există picturi murale pe pereții
piramidelor din Egipt. Aceste picturi îi înfățișează pe Zeii noștri, acordându-și chakrele. Zeii de
parte masculină sunt întotdeauna portretizați cu o erecție completă atunci când întrețin acest
proces. Forța vitală și apetitul sexual sunt una și același lucru. În urma secolelor de propovăduire
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a minciunilor abstinenței și a tăgăduirii de sine, aceste învățături au ținut omenirea înrobită atât
din punct de vedere fizic cât și spiritual. Când forța vitală îți este puternică, nu ai parte de
depresie sau apatie, și nu te simți inutil sau fără speranță.

Efectele pe care Kundalini deșteptat le are asupra minții
Kundalini și energia chakrelor constau din bioelectricitate. Creierele noastre funcționează
pe bioelectricitate. Acest lucru poate fi observat atunci când unii oamenii au parte de convulsii.
Gândurile sunt impulsuri electrice. Atunci când ne ridicăm nivelul de bioelectricitate, ne
stimulăm zone ale minții care au fost și care în mod normal sunt inactive. Kundalini poate retrezi
temeri de demult, gânduri neplăcute și tot felul de lucruri pe care le-am îngropat în adâncul
minții noastre. Meditația vid împreună cu abilitatea de a alunga orice fel de gânduri, oricând
dorim, este cu siguranță de un mare ajutor în aceste momente, întrucât gândurile negative nu au
nici un scop precis și sunt o adevărată pierdere de vreme; singura diferență o fac situațiile în care
avem un motiv specific, cum sunt acele momente în care dorim să le confruntăm în mod direct.
Acesta nu este decât un stadiu care va trece în timp. Așadar, dacă orice fel de gânduri negative
sunt scoase la lumină, pur și simplu ignoră-le, iar acestea vor dispărea de la sine.
După cum putem vedea, concentrându-ne asupra chakrelor noastre, ni le împuternicim.
Prin conștientizare și concentrare, dăm putere oricărui lucru asupra căruia ne focalizăm atenția.
Atunci când ignorăm orice fel de gânduri negative sau tulburări psihice în mod total, acestea vor
trece și se vor ofili de la sine. Persoanele care sunt sau care au fost predispuse la convulsii,
trebuie să fie extrem de precaute în ceea ce privește stimularea Șarpelui Kundalini. Experiențele
sunt adesea foarte individuale, iar lucrurile de care o persoană nu are parte, alte persoane ar putea
să le experimenteze. Întotdeauna ține minte să o iei ușor în ceea ce privește lucrarea de avansare
a sufletului. Demonii vor fi mereu gata să asiste și să ofere îndrumare. Mai puțin este întotdeauna
mai bine cu aceste exerciții, în special atunci când ești începător cu meditația de împuternicire;
însă indiferent de experiența pe care o ai, ar trebui să fi lipsit de orice teamă. Cei slabi – adesea
aceia care sunt pe dinafară – care, spre exemplu, practică yoga fără a fi evoluați, devin plini de
frică și anxietate atunci când întâmpină probleme sau dificultăți. Nu uita niciodată că frica NU
face parte din satanism.
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Întâlnirile cu entități nedorite
Când ne deschidem spre astral pot exista momente în care să avem parte de intruși
nedoriți. Oamenii care sunt ușor de impresionat, emotivi și excesiv de sensibili, pot avea parte de
astfel de probleme mai des decât persoanele de rând. Este important să ai abilitatea de a alunga
gândurile după plac. Fiecare dintre noi ar trebui să aibă această abilitate, pentru a ne apăra psihic,
atunci când este nevoie. Influențe și ciocniri puternice pot veni uneori și de la o altă persoană.
Rugăciunile creștinilor și formele mentale direcționate spre noi, ne pot pune adeseori într-o pasă
bolnăvicioasă, ne pot crea confuzie (în special în cazul novicilor) și ne pot dezechilibra din punct
de vedere psihic. A cunoaște sursa influențelor nedorite reprezintă o parte formidabilă în lupta de
autoapărare. Spiritele pot și ele fii niște intruși nedoriți. Spre deosebire de celelalte „religii,”
satanismul ne pune în fața a multe experiențe diferite, astfel încât să putem devenii puternici,
cunoscători, independenți și încrezători în propriile noastre abilități. Aceia care nu sunt dedicați
și care au puțină sau chiar nici un pic de experiență cu lumea astrală, sunt plasați în totalitate la
mila oricărei entități pe care s-ar putea să o întâlnească, datorită lipsei de cunoștință, pregătire și
experiență.
O minte puternică este de o importanță extremă în orice raport cu lumea spiritelor; a fi
capabil de a alunga orice gând nedorit după plac și a avea control peste emoțiile tale, este de o
necesitate crucială. Orice slăbiciune poate fi exploatată de către o entitate mai puternică decât
tine. Capacitatea de a bloca pe cineva sau ceva după bunul tău plac, în mintea ta, este primul pas
în autoapărarea psihică. Entitățile nedorite se hrănesc cu frica și cu atenția pe care le-o acordăm.
Este important să îți focalizezi mintea în altă parte și să ignori în mod complet orice entități
nedorite sau neplăcute. Fără un supliment de energie psihică, aproape orice entitate va pleca și te
va lăsa în pace. Meditația vid ar trebui întreținută absolut în fiecare zi. Aceasta poate fi făcură
oriunde și oricând. Pur și simplu golește-ți capul de toate gândurile și concentrează-te pe „acum”
și „aici.” Persoanele care sunt ușor de impresionat, care trăiesc în propriile lor lumi fantastice și
visătorii cu ochii deschiși, se află în cel mai mare risc de intruziune psihică, împreună cu
inabilitatea de a trata situația în mod efectiv. Aici sunt incluși și aceia care abuzează de
substanțele de alterare a conștiinței. Odată ce s-a stabilit o legătură, aceasta va reprezenta un
canal prin care entitatea intrusă se va hrăni cu energia ta. În cazul entităților nedorite, legătura se
va forma în locul în care ești cel mai slab. Aceasta poate fi o frică, singurătate, o lipsă de
cunoștință în oricare din lucrurile în care ești nesigur pe tine. Atenție, acum vorbesc despre
intrușii nedoriți, și NICIDECUM despre Demoni sau entitățile cu care avem o relație spirituală
sănătoasă. Din moment ce toate relațiile spirituale propășesc pe interacțiune și emoție, metoda de
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a te descotorosi de o entitate nedorită, este să o blochezi și să o privezi de orice fel de energie
psihică din partea ta. Pe lângă asta, dacă îți pretinzi că spiritul respectiv nu există și dacă refuzi
sub orice formă să îi răspunzi, acesta va dispărea treptat. Acest lucru poate lua câteva zile sau
chiar săptămâni, însă indiferența este cea mai bună armă împotriva spiritelor intruse; în cele din
urmă acestea vor pleca.
Alte metode efective de autoapărare psihică, o include pe aceea a „împământării.”
Focalizează-te exclusiv pe lumea fizică, răsfață-te cu lucruri materiale, privește ceva amuzant și
binedispus la TV și pur și simplu distrage-ți pentru o vreme mintea de la magie și ocultism. Este
de asemenea un moment bun de a te vedea cu prietenii tăi – orice, numai focalizează-te pe lumea
fizică și uită de astral. Când mințile noastre sunt preocupate și concentrate pe acele lucruri care
sunt de un mare interes pentru noi, chiar și cele mai determinate spirite vor avea de furcă
încercând să se amestece în treburile noastre. Evită activitățile care țin de partea dreaptă a
creierului, cum sunt muzica, lucrul manual, jocurile video și căderea pe gânduri. Este foarte
important să fi un adept în controlarea gândurilor, emoțiilor și a minții, dacă vei vrea vreodată să
invoci spirite pe post de medium și să le lași să vorbească prin tine. Tu controlezi spiritul; tu ești
în control și nicidecum spiritul. De fiecare dată după ce sesiunea de invocare a vreunui spirit a
luat sfârșit și după ce acesta a terminat de vorbit altora prin mine, blochez spiritul în mod
complet. În ultimii câțiva ani, am fost adesea sub atac din partea îngerilor, dat fiind faptul că sunt
implicată în mod direct în războiul spiritual. Am trecut printr-un chin pe măsură, atunci când am
eliberat Demonii, întrucât acest proces a durat mai multe luni; îngerii mă hărțuiau, adesea fără
încetare. Mă atacau chiar și fizic, izbindu-mă de picioare în mijlocul nopții. Când lucrurile au
luat-o cu adevărat razna, am chemat după Demonul meu Gardian care era deja liber, iar acesta i-a
izgonit. Nu am intrat niciodată în vorbă cu ei, în ciuda amenințărilor lor; cu câteva ocazii, au fost
unii care au încercat chiar să mă mituiască. Întotdeauna le răspundeam simplu, numai cu „vă
pierdeți timpul.” Asta a fost tot ceea ce le-am zis vreodată. Când ne-am apucat să eliberăm
Demonii, câțiva dintre ei au fost extrem de disperați și au încercat să mă convingă să îi eliberez
numaidecât. Energia sorbită la fiecare eliberare era intensă, întrucât ne conectam sufletele la
sufletele Demonilor și ne transferam lor forța vitală de la nivelul chakrelor. Le-am spus că
primesc ordine numai de la Satan și că ei vor trebui să meargă prin El, în acord cu ordinea în care
acesta dorea ca ei să fie eliberați. A trebuit să stau extrem de concentrată. Ceilalți care au lucrat
împreună cu mine în acest proiect, au experimentat și ei aceleași lucruri. În încheiere, unul dintre
Înalții noștri Preoți a avut experiențe cu cenușii. Acesta povestea că energia și puterea mentală pe
care acești nemernici o au, este monstruoasă, iar aceștia sunt angrenați în război. Le-a răzbit
pentru că el este un adept. Ține minte: dacă ceva îți iasă vreodată de sub control, strigă după

218
însuși Satan sau după Demonul tău Gardian. Situația de mai sus este rară. Aceia dintre noi care
reprezintă cea mai mare amenințare pentru inamici, sunt cei mai atacați de ei. – Înalta Preoteasă
Maxine Dietrich

Filozofia falsă din Yoga modernă
Ca și sataniști, suntem cu toții pe cât se poate de conștienți că termenii „bine” și „rău” au
fost inversați de către inamic. Învățăturile creștinismului și a celorlalte religii asociate acestuia,
sunt pline vârf cu abuzuri spirituale, cu sfaturi suicide, etc., cu scopul de a crea victime ușoare.
Cele mai multe victime sunt ignorante în ceea ce privește adevărul. Cele mai multe învățături
disponibile astăzi publicului larg au un singur scop: acela de a subjuga. Numărul restrâns al celor
care, pentru ultimele câteva secole, se află în posesia cunoștinței despre lucrările minții și ale
sufletului, au pervertit și abuzat spiritualitatea pentru a menține puterea. Atunci când accesăm
stări alterate ale minții, prin meditație sau chiar involuntar sau atunci când dormim, frecvența
undelor cerebrale din creier scade. În această stare, putem accesa lumea astrală și devenim foarte
deschiși sugestionărilor. Cei care nu sunt dedicați, dar care aderă totuși la învățăturile yoga,
wicca și la alte discipline metafizice care îți modelează comportamentul, se deschid pe ei însuși
celor mai grave tipuri de victimizare. Aceștia își condiționează mințile să fie receptive, cu mult
mai mult decât oamenii obișnuiți. Acest fapt, pus laolaltă cu doctrinele inamice care
propovăduiesc distrugerea ego-ului, absența dorinței, denigrarea materialismului și a trupului
fizic, precum și aderarea la tot felul de reguli dietetice nesănătoase, nu fac decât să îi pregătească
pe acești oameni pentru a fi atacați, programați și distruși de către inamic. Atunci când nu ai o
temelie, atunci când nu știi ce este de capul tău, pur și simplu aștepți să fi controlat, manipulat și
transformat în sclav de către altcineva. Mesajele subliminale, controlul mental în masă folosit de
mass-media, precum și alte influențe, găsesc o victimă ușoară și ușor de manipulat în fiecare
dintre acești oameni. Respingerea materialismului permite ca banii împreună cu bogăția să fie
plasate în mâinile câtorva aleși (evreii), fără ca aceștia din urmă să fie nevoiți măcar să ridice un
deget. Oamenii care cred și fac tot ceea ce li se spune, își taie singuri creanga de sub picioare.
Învățăturile despre reîncarnare au fost pervertite și distorsionate cu scopul de a face ca
viața să pară lipsită de orice sens, care trebuie trăită într-o supunere totală și o denigrare de sine
(în timp ce acei câțiva aleși se îmbogățesc din ce în ce mai mult); mesajul este același: nu riposta,
ci fi un sclav perfect. În zilele noastre, mulți urmează disciplinele yoga. Toți cei ce sunt
conștienți de știința hipnozei criminale – cum sunt agențiile speciale ale puterilor lumii, care sunt
experte în controlarea minții – știu că aceștia creează o armată de roboți fără judecată, lipsiți de
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dorință și aflați sub conducerea lor. Acești oameni își deschid mințile la tot felul de influențe și
sugestionări, lucrează activ la eliminarea personalității lor și a tot ceea ce îi fac umani, neavând
nici cea mai vagă idee despre cum să își folosească puterea pe care caută să o obțină, acestea
transformându-se într-o unealtă de autodistrugere pentru că nu este direcționată. Numai prin
Satan putem obține cunoștința de care avem nevoie, pentru a folosi la maxim puterile noastre
spirituale. Trebuie să rămânem pe temelia de pe care am început, cu picioarele pe pământ, atunci
când căutăm să ne împuternicim pe noi înșine. Atunci când ne împuternicim ca pe o unitate fizicspirituală – voința noastră, dorințele noastre, individualitatea, ego-ul și personalitatea noastră –
obținem beneficiile acestor exerciții spirituale. De cealaltă parte se găsesc cei nededicați, care se
avântă ca nebunii pe o pantă nu doar greșită, dar și periculoasă.Se vând biblioteci întregi și există
mii de website-uri care promovează aproape la unison abuzul spiritualității, transformându-i pe
aceia care cred orbește în aceste învățături, în niște victime ale propriei idioțenii. Produsul final
este un sclav robotic fără minte, care este un suflet pierdut.
Yoga înseamnă „uniune” și este de origine satanică. Spiritualul nu poate exista fără
material și viceversa. Ceea ce inamicul propovăduiește NU este yoga adevărată. Fără dorință și
voință nu ești nimic. Yoga este o amenințare pentru inamic, deoarece îi înzestrează pe practicanți
cu putere spirituală și fizică. Dat fiind faptul că yoga nu poate fi suprimată în totalitate, inamicul
face tot ce poate pentru a o controla prin învățături false, pe care le încurajează printre
practicanți; pentru ignoranții care nu practică yoga, inamicul a creat mesaje subliminale
puternice pentru a-i pune pe fugă.
Un exemplu țipător a fost filmul „Exorcistul.”

Informații importante despre meditație și Kundalini
După cum bine știți, sunt împotriva tăgăduirii cunoștinței de orice fel. Meditațiile pe care
le-am postat sunt EXTREM de puternice, în special când acestea sunt întreținute în mod
consistent și când sunt combinate între ele.
TOATE CHAKRELE TREBUIE SĂ ÎȚI FIE DESCHISE, DEOARECE ACESTE
MEDITAȚII ÎȚI POT STIMULA ȘARPELE KUNDALINI AFLAT LA BAZA COLOANEI
VERTEBRALE, ȘI-L POT FACE SĂ URCE.
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Semne care te pot alerta că Șarpele Kundalini este pe cale să se ridice, sunt:
 Senzație de căldură la nivelul coccisului sau în acea zonă.
 Senzație de învârtire sau presiune în această zonă, ca și cum ceva este împins de
acolo în sus.
 Senzație puternică de energie, care îți atrage atenția spre această zonă.
 Un impulsul de a te legăna înainte și înapoi, în mod involuntar.
TREBUIE SĂ FII PREGĂTIT PENTRU ACEASTA, ATÂT DIN PUNCT DE VEDERE
FIZIC CÂT ȘI MENTAL. DACĂ EXPERIMENTEZI CELE DE MAI SUS ȘI CONSIDERI CĂ
NU EȘTI ÎNCĂ PREGĂTIT, IA LUCRURILE LA MODUL CEL MAI SERIOS. TOT CEEA
CE TREBUIE SĂ FACI ESTE SĂ ÎNCETEZI SĂ MEDITEZI PENTRU CÂTEVA ZILE SAU,
MAI BINE, CONCENTREAZĂ-TE ȘI ASIGURĂ-TE CĂ ABSOLUT TOATE CHAKRELE
ÎȚI SUNT LARG DESCHISE.
TREBUIE SĂ FI TARE ATÂT DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC CÂT ȘI MENTAL.
DACĂ ȘARPELE KUNDALINI ÎNCEPE SĂ URCE, ACESTA ÎN MOD LITERAL POATE FI
PE ATÂT DE FIERBINTE LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE, PE CÂT E OȚELUL
TOPIT. ÎN ACEST TIMP ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NU TE PIERZI CU FIREA, CI
SĂ TE CONCENTREZI INTENS PE A DIRECȚIONA ACEASTĂ ENERGIE ÎN SUS PRIN
COLOANA VERTEBRALĂ ȘI AFARĂ PRIN CHAKRA COROANEI – CARE VA
ACȚIONA PE POST DE ORIFICIU DE VENTILAȚIE PENTRU EXCESUL DE ENERGIE.

CÂND KUNDALINI AJUNGE LA NIVELUL CELUI DE-AL TREILEA OCHI,
ACESTA POATE SCĂPĂRA PRECUM FULGERE ȘI TUNETE. TOT CEEA CE
CONTEAZĂ AICI ESTE O MINTE PUTERNICĂ, CARE ESTE ÎN CONTROL.
Semne care indică blocaje în chakre:
 Fierbințeală extremă, în timpul meditației, în orice zonă a chakrelor. Acest lucru
indică blocaje. Cele de mai sus sunt acompaniate de durere.
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Atunci când meditațiile sunt combinate între ele, în special cele egiptene, sunt foarte
puternice și pot cauza ascensiunea prematură a Șarpelui Kundalini. Acest lucru îți va amplifica
forța vitală în proporție de 100% sau mai mult, însă pentru aceasta ai nevoie de un trup puternic
care să poată manevra această creștere în energie. (În special) Yoga (de orice fel) și exercițiile
fizice sunt de mare ajutor aici. Mai presus de orice, în cazul în care acest lucru se va întâmpla,
trupul ți se va adapta indiferent care va fi condiția ta fizică; însă acest lucru poate dura până la un
an și poate fi un proces foarte neplăcut. Stăpânirea tuturor emoțiilor este un lucru esențial. Frica
este EXCLUSĂ. Ori de câte ori întreții ORICE fel de lucrare spirituală, nu trebuie NICIODATĂ
să lași frica să se strecoare. FRICA = FALIMENT. Pentru novici: dacă nu îți poți controla frica,
atunci înlocuiește-o cu râsete.

Numărul șapte
Textele spirituale antice, împreună cu scrierile despre magia enochiană, toate pun o
emfază pe numărul șapte. Numărul șapte are de-a face cu cele șapte chakre principale ale
sufletului; centrele energetice ale sufletului. Nu putem trăi fără aceste șapte chakre. Animalele, și
ele au șapte chakre majore, aliniate de-a lungul coloanei vertebrale. Acesta este motivul pentru
care se pune o emfază atât de mare pe numărul șapte în multe dintre textele spirituale antice, dar
și în scripturile false și corupte care compun Biblia iudeo-creștină. Datorită secolelor acoperite
de ignoranță – care a rezultat în urma distrugerii cunoștințelor spirituale, cei mai mulți oameni nu
cunosc nimic despre aceste centre energetice importante din suflet. Inamicul a lucrat neobosit
pentru a le fereca. Când chakrele sunt închise, ajungi să-ți folosești un procent foarte mic din
creier și din puterea mentală. Cei mai mulți oameni funcționează la numai 5% din capacitatea lor
totală. Acest lucru a ținut omenirea în urmă, cu mii și mii de ani. Dacă chakrele nu sunt complet
deschise și dacă nu funcționează corespunzător, Șarpele Kundalini nu poate urca. Dintotdeauna,
Șarpele a fost sinonim cu înțelepciunea.
Cele 7 chakre corespund spectrului vizibil al luminii. Sufletul este compus din lumină și
are nevoie de lumină. Știința și adevărata spiritualitate lucrează mână în mână și se completează
una pe cealaltă. Acesta este motivul pentru care biserica creștină dintotdeauna a atacat și a lucrat
în orice fel posibil pentru a distruge știința și cunoștințele științifice de orice fel. Acest lucru a
ținut omenirea în urmă nu numai în progresele tehnologice, dar și în spiritualitate. Aproape
fiecare lucru spiritual este focalizat pe ridicarea Șarpelui. Numărul șapte; cei „144.000” – care
reprezintă numărul nadiilor din suflet; dobândirea înțelepciunii și a cunoștinței; „pomul vieții” –
care este o hartă a sufletului uman (trunchiul reprezentând coloana vertebrală, iar ramurile
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reprezentând canalele sau nadiile prin care circulă forța vitală, etc.) toate acestea țin de
dobândirea perfecțiunii fizice și spirituale, și de imortalitate. Inamicul lucrează neobosit pentru a
menține omenirea în blestem și murdărie. Nu e nicio taină cu privire la cât de mult ne URĂȘTE
„Isus,” pe fiecare dintre noi. Printr-o lipsă de cunoștință, prin ignoranță și neglijență a sufletului,
și prin aderarea la minciunile și la cunoștința spirituală coruptă care ne-a fost băgată pe gât cu
forța, omenirea este condamnată la moarte și la repetarea acelorași greșeli din nou și din nou,
pentru eternitate. Când te reîncarnezi, nu poți lua cu tine lucrurile pe care le-ai învățat în viețile
anterioare. Când te naști, uiți totul. Satan ne arată calea de ieșire din această suferință inutilă și
sadică. Cu toate că „Isus” și „Iehova” sunt doar niște arhetipuri fictive inventate de evrei,
extratereștrii care urăsc omenirea și care se află în spatele acestei înșelătorii de proporții, sunt
într-adevăr reali. Nazarineanul a fost creat cu scopul de a ține omenirea înrobită și blestemată din
punct de vedere spiritual. Urmașii amăgiți ai doctrinelor creștine odioase, în loc să lucreze pentru
a-și avansa sufletele, aceștia le neglijează în totalitate concentrându-se pe expresia „Isus
salvează” – care este o minciună gogonată. În adevăr, noi ne salvăm propriile suflete. „Isus” nu
este nimic altceva decât o înșelăciune și o distragere, care lucrează pentru a împiedica omenirea
din a avansa în orice fel. Tot ceea ce se găsește în creștinism și în islam au fost concepute cu
scopul de a-i ține pe adepții lor ignoranți cu privire la cunoștința spirituală, astfel încât aceștia să
nu dobândească niciodată imortalitatea și nici un fel de putere spirituală, și astfel să fie aruncați
la cheremul sorții. Aceștia rămân damnați ca sclavi, suferind din nou și din nou, în fiecare viață a
lor. Atunci când sufletul îți este împuternicit, poți vedea dinainte care vor fi rezultatele acțiunilor
tale și efectele pe care acestea le vor avea asupra celorlalți, etc. Creștinii, împreună cu ceilalți
care aderă la bazaconia nazarineanului, nu pot vedea toate aceste lucruri; iar prin această lipsă de
conștientizare, aceștia comit ofense neîncetate unul împotriva celuilalt. Adevărul e că „ISUS”
TE URĂȘTE!

Satanismul și Șarpele Kundalini
Bioelectricitatea mai este cunoscută și ca forța vitală, chi, prana, aura, spiritul, puterea
vrăjitorească, etc. Există multe nume diferite pentru această energie. Corpurile noastre
funcționează pe bioelectricitate. Gândurile sunt impulsuri electrice în creier. Creierele, la rândul
lor, funcționează tot pe bioelectricitate. Când această electricitate intră brusc în dezechilibru, ai
parte de atacuri de apoplexie. Cantitatea de bioelectricitate pe care o persoană o are, îi determină
gradul de sănătate fizică, psihologică și spirituală. Indivizii care sunt bolnăvicioși sau deprimați,
au o cantitate mai scăzută de bioelectricitate. Depresia, prin ea însăși, este un simptom al
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nivelului scăzut de bioelectricitate. Bioelectricitatea ne sporește energia, ne întărește imunitatea
în fața bolilor, ne face carismatici, ne oferă un aer pozitiv și ne împuternicește tăria gândurilor.
Cu o bioelectricitate crescută, gândurile noastre (impulsuri electrice) devin mai puternice,
căpătând mai mult potențial de a se manifesta în realitate.
Câteva exemple a bioelectricității, includ:
 Peste călugări budiști care ședeau nemișcați în stradă (protestând), a fost aruncată
gazolină, după care li s-au dat foc. Aceștia au continuat să stea nemișcați, arzând
în felul acesta până când au murit.
 Artiștii marțiali: străpung cu pumnii prin ciment, se luptă cu săbii și alte obiecte
ascuțite, îndurând lovituri majore, zdrobitoare și uneori letale, fără însă a fi
vătămați.
 Dim Mak.
 Când ești plin de frică, panică sau când ești pus într-o situație între viață și
moarte, uneori ești capabil de a ridica obiecte extrem de grele, cum ar fi partea din
spate a mașinii; în situații normale, acest lucru nu ar fi posibil. (Aici intră
adrenalina, însă cu cât bioelectricitatea îți este mai crescută, cu atât mai puternic
este acest fenomen).
 Telechinezie – abilitatea de a mișca obiectele prin intermediul minții.
 Pirochinezie – abilitatea de a da foc la diverse lucruri prin intermediul minții.
 Electrochinezie – abilitatea de a controla aparaturi electrice, cum sunt PC-urile,
care funcționează pe curent electric.
 Levitație – unii adepți în artele marțiale și maeștrii în yoga, au abilitatea de a-și
levita corpurile în aer.
Tăria bioelectricității reprezintă fundamentul succesului oricărei lucrări magice. Vrăjile
vechi cu ingrediente ciudate, au puțin sau chiar deloc de-a face cu succesul lucrărilor magice;
succesul depinde de tăria minții și a aurei magului (câmp său bioelectric) care, prin focalizare și
direcționare corespunzătoare, va influența atât mediul său înconjurător cât și pe cel al altora. Cei
ce sunt numiți Zei (extratereștrii foarte puternici și avansați, care și-au modificat ADN-ul, astfel
încât să nu îmbătrânească), au foarte multă energie de acest fel. Satan/Lucifer este cunoscut ca
„cel strălucitor.” Mulți dintre Zeii cunoscuți ca „Demoni” radiază cu această energie.
Hieroglifele de pe pereții templelor, mormintelor și a piramidelor egiptene, explică cât de
importantă este această energie pentru a deveni un Zeu. Zeificarea este o sarcină dificilă, fiind
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nevoie de foarte multă dedicare și muncă grea și consistentă. Este esențial să devii un maestru al
propriei tale minți. Atâta timp cât ești în viață, spiritul este o parte a corpului fizic. Da, mulți
dintre noi se pot proiecta astral (părăsindu-și corpurile după plac) ÎNSĂ, corpul fizic
împuternicește sufletul atâta timp cât suntem în viață. Din experiența mea cu cei decedați, aceștia
nu mai evoluează în putere cu nimic mai mult decât atunci când erau în viață. Aceștia stagnează.
Un spirit rămâne spirit, până când este reîncarnat. Numai prin tăria sufletului (bioelectricitate
puternică), te poți zeifica.
Kundalini și chakrele
Kundalini este cea mai înaltă formă de yoga. E un lucru dumnezeiesc. Toate dogmele din
yoga modernă, din budism, hinduism, etc., și din religiile occidentale, propovăduiesc
neajutorarea, instruiesc adepții cum să fie niște victime perfecte și se asigură că rezultatele
obținute prin aceste discipline sunt ținute sub control strict – asta dacă se obține vreun rezultat.
Scrierile sacre (hiero înseamnă „sacru” iar glif înseamnă „simbol”) lăsate pentru noi în Egipt
(unul dintre centrele originale ale satanismului adevărat), sunt instrucțiuni despre cum putem
deveni Zei. Obiectivul religiilor populare, atât din orient cât și din occident, este acela de a ține
omenirea înrobită și fără putere. Frica e folosită ca unealtă de manipulare în absolut toate aceste
religii. „Karma” în sus și „karma” în jos. Satanismul nu propovăduiește neajutorarea. Satan este
briliant, neînfricat, incredibil de puternic și sfidător. Satan se răzvrătește împotriva limitărilor
puse în calea libertății.

Chakrele
Există șapte chakre localizate de-a lungul șirei spinării, acestea fiind cele mai puternice.
Acestea sunt cele „șapte peceți” despre care s-a scris în cartea „apocalipsei” din biblia creștină.
Acestea sunt cele „șapte făclii care ard înaintea lui dumnezeu.” Sunt numite „peceți” deoarece
extratereștrii inamici le-au pecetluit în oameni pentru a ne împiedica să dobândim putere și
cunoștință dumnezeiască. Am fost tăiați de la lumea astrală și de la spiritualitate. Cu mii de ani în
urmă, înainte ca Pământul să fie atacat, înainte de a avea loc „războiul din ceruri,” noi eram
asemenea Zeilor. Pecetluirea ființei noastre a dus la degenerarea și degradarea rasei umane. Din
acest motiv asupra omenirii s-au abătut dezechilibre și blocaje în bioelectricitate, împreună cu
găuri în aură provocate de dependențele de alcool și droguri, depresie, o lipsă de preocupare
pentru sentimentele celorlalți și a celorlalte forme de viață, comportamente abuzive și multe alte
lucruri similare.
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Kundalini
ȘARPELE DE FOC este simbolul Șarpelui Kundalini. Acesta este inactiv, încolăcit la
baza coloanei vertebrale, imediat sub chakra Muladhara. Obiectivul este acela de a urca Șarpele
(centrala sufletului) de la baza coloanei, prin toate cele șapte chakre, până când acesta iese prin
chakra coroanei situată în vârful capului. Pentru a face acest lucru în siguranță, toate cele șapte
chakre trebuie să fie deschise și deblocate în totalitate. Pentru a putea manipula o cantitate
ridicată de bioelectricitate, corpul trebuie să îți fie puternic și toate cele șapte chakre trebuie să
fie complet deschise. Kundalini este forța vitală și este de o natură foarte sexuală. Acesta este și
motivul pentru care biserica creștină, împreună cu celelalte religii inamice, au interzis
masturbarea și toate formele de sex (cu excepția strictă a sexului pentru procreare). Sexul este
puterea creativă; îl folosești pentru a crea o altă ființă umană și pentru a avansa spiritual. Dacă
ești antrenat și un adept, poți folosi această forță în multe alte obiective. Yoga hatha (fizică)
poate fi de un mare ajutor la deschiderea chakrelor, fiind de altfel foarte recomandată.
Rigiditatea fizică nu este deloc de dorit aici. În urma sporirii flexibilității noastre, forța vitală
poate circula mai ușor. Nu trebuie decât să privești la rigiditatea persoanelor în vârstă și la
sănătatea precară pe care această stare o acompaniază: vârsta înaintată precedă moartea.
Există mai multe metode diferite prin care această putere poate fi deșteptată. Mai jos sunt
câteva dintre ele:
 Incantația – vibrația este foarte puternică. Puterea sunetului poate sparge sticla,
poate slăbi oțelul și structurile din ciment. Vibrația deschide chakrele și
stimulează Șarpele Kundalini aflat la baza șirei spinării.
 Respirația controlată (pranyama) – fiecărei chakre îi este asociată una sau mai
multe metode de respirație controlată. Toți suntem conștienți cât de importantă
este respirația pentru forța vitală. Zeul egiptean Thoth a spus de multe ori că
„viața stă în respirație.”
 Vizualizarea și concentrarea – prin vizualizare și prin focalizarea minții noastre pe
fiecare chakră, le putem deschide, închide și controla.
În mod ideal, creșterea bioelectricității ar trebui efectuată în mod treptat și lent. Trupul
fizic și cel spiritual sunt obișnuite să opereze pe un anumit voltaj de bioelectricitate. Trecerea
bruscă de la un nivel la altul, poate fi periculos.
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Bioelectricitatea crescută
 Poate induce fericire intensă.
 Întărește și intensifică aura.
 Oferă senzația de ușurare, plutire și incandescență și asistă în proiecția astrală
(proces prin care sufletul îți părăsește trupul fizic și se întoarce înapoi în
siguranță).
 Îți deschide mintea pentru contactul cu spiritele și face posibilă comunicarea
telepatică.
 Te va face rezistent împotriva bolilor și îți va conferi puterea de a te vindeca.
 Protejează sistemul imunitar.
 Te înzestrează cu puterea de a face vrăji – vrăjitorie adevărată fără recuzite
(ierburi, lumânări, etc.) – ci cu mâinile goale. Aceasta este arta unui adept
adevărat. Ceremonia nu este necesară.
LIMITĂRILE NU FAC PARTE DIN SATANISM.

Șarpele de foc: transformare prin meditația de împuternicire
Există câteva lucruri în ceea ce privește meditația de împuternicire, pe care simt că ar
trebui să le menționez. Din nefericire, în viață arareori are loc vreo transformare serioasă fără
nicio durere. În cele mai multe cazuri, oamenii care vor putere – așa-numita putere supranaturală
– vor realiza că trebuie mai întâi să treacă prin durere pentru a o obține. Corpurile și mințile
noastre sunt obișnuite să opereze pe un anumit nivel de forță vitală (bioelectricitate). Când
începem să aducem modificări serioase în cantitatea de bioelectricitate, pot ieși la iveală efecte
secundare obraznice. Acest lucru ține de fiecare persoană în parte. Forța vitală, ca orice alt fel de
electricitate, este FIERBINTE. Atât de fierbinte încât literalmente TE ARDE. Există diferite
reacții fizice la căldura extremă din interiorul organismului. Unele dintre acestea sunt pe cât se
poate de neplăcute. Cele mai frecvente sunt inflamațiile, erupțiile cutanate, senzațiile de arsură,
etc. Cunoștința este totul – să știi la ce să te aștepți, înseamnă să înțelegi lucrurile. Unui membru
al Clerului i s-a întâmplat ca pandantivul de metal pe care îl purta dintotdeauna să se înfierbânte
până acolo încât să-i ardă pielea, lăsându-i o cicatrice. Aceste lucruri trec de la sine, însă pot dura
de la un interval cuprins între câteva săptămâni și câțiva ani. Odată ce trupul se ajustează,
sufletul a fost transformat în mod complet.
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Acest lucru nu se diferențiază deloc de forța și masa musculară pe care o antrenezi prin
ridicarea de greutăți. Îmi amintesc că atunci când am început să fac antrenamente fizice pentru
prima oară, erau dimineți în care abia mă dădeam jos din pat din cauza febrei musculare. Mi-a
luat câțiva ani, însă densitatea osoasă și forța musculată pe care le am acum, sunt permanente.
Ține minte că lucrurile stau la fel în cazul meditației de împuternicire. Însă spre deosebire de
exercițiile fizice, odată ce ai trecut o anumită linie în meditație, nu mai e cale de întoarcere. Tot
ceea ce poți face e să continui să mergi mai departe. Stoparea meditației poate fi catastrofală în
unele cazuri. Poți lua lucrurile mai ușor, însă acest lucru va fi de puțin ajutor, întrucât linia
respectivă a fost deja trecută.
Foarte puține articole sau materiale, asta dacă există vreunele, conțin vreo contraindicație
cu privire la meditația avansată:
 Persoanele care sunt epileptice sau care au atacuri de apoplexie, ar trebui să ia
lucrurile fie EXTREM de încet sau chiar să nu se apuce deloc. Prin meditația de
împuternicire nu faci decât să îți ridici nivelul de electricitate în organism și creier
– asta ar trebui să spună totul. Chiar și în oamenii normali, ajustările fizice la
nivelul crescut de electricitate poate cauza convulsii ușoare.
 Toată lumea ar trebui să se asigure că ÎNTOTDEAUNA aerul pe care îl respiră în
timpul meditației este curat. Respirația profundă din timpul meditației nu se
diferențiază deloc de aceea din cadrul aerobicelor, a alergatului, etc., și îți va
afecta plămânii și sistemul în mod corespunzător. Aerul rece poate provoca
pleurezie, în timp ce aerul poluat poate duce la tot felul de alte probleme
pulmonare. Ține minte acest lucru.
SEMNE CARE INDICĂ FAPTUL CĂ ȘARPELE KUNDALINI ESTE PE CALE SĂ
URCE:
 Valuri spontane de energie bioelectrică care provoacă smucituri, zvâcniri,
tremurări, impulsuri electrice sau chiar convulsii.
 Conștientizare senzorială accentuată – cald, rece, sunete, gusturi intense, mirosuri,
simț sporit a imaginii corpului sau lipsa totală a acesteia, simți că aura îți arde,
gânduri deranjante (acesta este motivul pentru care meditația vid, dar și o minte
puternică, sunt mai mult decât necesare).
 Insomnie. O femeie nu a dormit timp de 5 luni.
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 Înțelegere sporită, comunicarea cu Demonii este mult mai facilă, al șaselea simț
este accentuat și dezvoltat nespus de mult. Senzații extreme de fericire și pace.
 Mediul în care te afli nu are nici un fel de efect asupra ta – chiar și atunci când
oamenii se înfurie în jurul tău, tu rămâi calm.
Acesta este stadiul de trezire al Șarpelui Kundalini. O mare parte dintre simptomele
enumerate mai sus diferă de la individ la individ; sunt strâns legate de sănătatea fiecăruia și de
meditațiile făcute în trecut. Cu cât ești mai puternic din toate punctele de vedere, cu atât vei avea
parte de mai puține probleme.
KUNDALINI/BIOELECTRICITATEA ESTE FIERBINTE CA OȚELUL TOPIT. O
SENZAȚIE CALDĂ LA BAZA COCCISULUI – UNII DINTRE NOI AU AVUT SENZAȚIA
CĂ CEVA TE ÎMPINGE ÎN SUS DIN ACEA ZONĂ – UNEORI APARE O SENZAȚIE DE
ÎNVÂRTEALĂ. ACEST LUCRU INDICĂ FAPTUL CĂ KUNDALINI ȚI-A FOST ACTIVAT.
TOATE CHAKRELE TREBUIE SĂ FIE DESCHISE ȘI DEBLOCATE. ȘARPELE DE
FOC VA URCA, STRĂPUNGÂND PRIN FIECARE CHAKRĂ. PENTRU UNII OAMENI,
ACESTA ESTE CA UN FIER INCANDESCENT DE FIERBINTE. TREBUIE SĂ RĂMÂI
CONCENTRAT ȘI SĂ DIRECȚIONEZI ENERGIA AFARĂ PRIN CHAKRA COROANEI.
UNEORI

KUNDALINI

VA

TROSNI

ȘI

VA

VUI,

ÎNTRUCÂT

ACESTA

SCÂNTEIAZĂ CA UN FULGER ATUNCI CÂND ATINGE CHAKRA A ȘASEA. ACEASTA
POATE PRODUCE O STRĂLUCIRE DINCOLO DE ORICE AI EXPERIMENTAT SAU
VĂZUT VREODATĂ ÎN VIAȚA TA. ACESTA ESTE MOMENTUL ÎN CARE INTRĂ ÎN
SCENĂ CALMUL ȘI CONTROLUL TOTAL.
Kundalini este individual pentru fiecare. Ceea ce unii trăiesc, alții s-ar putea să nu
experimenteze. Thoth a scris că FRICA este cel mai mare obstacol în calea adevăratei
spiritualități. Acesta este locul în care cel puternic va supraviețui, iar cel slab va fi învins.
Trebuie să fii neînfricat. Tatăl împreună cu Demonul tău Gardian te vor ghida. De asemenea,
aceștia te vor împinge și de la spate, atunci când acest lucru este necesar. Oamenii spun că vor
abilități și puteri supranaturale: aceasta este calea; însă în această viață, nimic nu poate fi
dobândit fără durere. Mulți pălăvrăgesc aiurea, în mod eronat crezând că ei „sunt deja Zei.”
Pentru mulți, totul este doar o legendă în propriile lor minți. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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DESPRE MINTE
Abilitățile extraordinare și arta de a tăcea din gură
Există oameni care au abilități extraordinare. Prin asta mă refer la lucrurile pe care
majoritatea oamenilor de rând le desconsideră. Telechinezia naturală, pirochinezia, clarvederea
extremă, percepție cu mult peste cea obișnuită, clar-auzul foarte dezvoltat, abilitatea de a planta
gânduri în mintea altora sau de a manipula mințile celorlalți, abilitatea prin care oprești/pornești
și influențezi echipamentele electrice senzitive – calculatoarele, televizoare, etc. Acestea toate
sunt exemple de abilități extraordinare. Aceste daruri pot fi și un rezultat al meditației de
împuternicire. Dacă se face că tu ai astfel de abilități, păstrează acest lucru pentru tine însuți. E
secretul tău. Fără ca majoritatea oamenilor să știe, CIA, NSA și alte puteri ale lumii, au
programe în care folosesc oameni cu astfel de abilități.28 Persoanele care au aceste abilități
reprezintă o amenințare serioasă la adresa puterilor lumii, deoarece aceștia nu pot fi controlați.
Filmul „Hearts in Atlantis,” cu toate că este fictiv, are la bază multe lucruri reale. Oamenii cu
abilități extraordinare și care se află sub degetul conducătorilor lumii, sunt capabili de a-i simți
pe cei ce sunt la fel ca ei. Nu sunt prea mulți oameni cu abilități extraordinare, care să fie în
libertate. Cei ce posedă abilități știu despre ce vorbesc aici – atunci când intri în contact cu o altă
persoană care are astfel de abilități (aceștia pot fi în farmacie, supermarket, restaurant, etc.) îi
poți simți, iar ei la rândul lor te pot simți pe tine. Sunteți conștienți unul de celălalt.
Aceasta se datorează faptului că voi amândoi aveți un câmp energetic deschis. Trebuie să
îți programezi aura – care de regulă este foarte largă – să treacă neobservată dacă vrei să îți
păstrezi anonimitatea și intimitatea. De asemenea, îți poți programa aura să nu afecteze
echipamentele electrice, decât atunci când tu vrei să le manipulezi în mod conștient. Faci asta
spunându-i pur și simplu să nu facă ceea ce tu nu vrei ca ea să facă. Acest lucru poate necesita
mai multe încercări, însă ar trebui să fie efectiv. La fel stau lucrurile și cu citirea gândurilor. Îți
poți programa aura astfel încât alții să nu poată interfera cu gândurile tale. Bineînțeles, o
persoană care are un câmp energetic mult mai puternic poate copleși pe cineva mai slab,
indiferent de programare, însă programarea de a te face nedetectabil ar trebui să fie mai mult
decât efectivă în acest caz. SUA, puterile lumii, chiar și China, toate au programe în care
angajează persoane psihice și alți indivizi cu abilități extraordinare, pe care le vezi doar în filme.
Acești oameni nu au parte de libertate.
28
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Aceștia sunt folosiți, abuzați și în multe cazuri uciși – atunci când angajatorii lor nu mai
au nevoie de ei.29 Tatăl Satan îi protejează și lucrează împreună cu aceia care au abilități. Acesta
ne protejează și atunci când suntem pregătiți, ne arată cum ne putem împuternici, astfel încât să
ne depășim propriile limite. Aceia care nu se află sub protecția lui Satan sunt pe cont propriu și
de regulă viețile lor ajung un dezastru. Cei aflați la putere neagă existența acestor lucruri,
afirmând în fața publicului că e vorba de experimente „eșuate,” și așa mai departe. Acest lucru
nu este adevărat. Pentru aceia dintre voi care aveți abilități excepționale (foarte puțini în acest
grup – știți voi cine sunteți) vă recomand cu tărie să vă dedicați abilitățile Tatălui Satan, în cadrul
unui ritual. El vă va proteja, va lucra cu voi și vă va ghida. Aceasta poate fi o cale singuratică
întrucât alții se înspăimântă, sunt șocați și/sau cuprinși de frică atunci când sunt puși în fața
acestor fapte. Dacă cineva îți cunoaște secretul, el/ea are putere asupra ta. Amintește-ți mereu
acest lucru! Ține-ți secretele pentru tine însuți și astfel nu vei avea niciodată vreun motiv de
îngrijorare. Și mai presus de toate – aviz în special copiilor/novicilor – învățați să vă dezvoltați
controlul. Niciodată nu vă grăbiți să vă dați mare în fața celorlalți, deoarece puteți intra în atenția
persoanelor greșite.

Amnezia din viețile anterioare; cum ne afectează viața actuală
Multe lucruri sunt la mâna sorții, ca atunci când te afli în locul nepotrivit la momentul
nepotrivit, cu persoanele nepotrivite; accidente, boli sau atunci când scapi ceva doar pentru că
ajungi în locul respectiv cu câteva minute întârziere. Toate acestea sunt un rezultat al lipsei de
cunoștințe. Reîncarnarea este un fapt! Când începem o nouă viață, aducem cu noi întreg bagajul
mintal, spiritual și de orice altă natură, pe care le-am dobândit în viețile anterioare. Aici sunt
incluse și frustrările, programarea, condiționarea, credințele greșite, amărăciunea, durerea și așa
mai departe. Când ne reîncarnăm, toate acestea sunt trecute sub amnezie. Există destule
informații cu privire la anumite experimente. Multe dintre acestea au fost, însă, ținute departe de
ochii publicului, din cauza naturii lor pline de cruzime; în aceste experimente s-a studiat efectele
amneziei induse artificial, atât pe animale cât și pe oameni, și felul în care aceasta afectează
circuitele impulsurilor din creier. Când beneficiezi de auto-conștientizare, poți exercita control
însă, pe de altă parte, când anumite circuite sunt blocate prin amnezie, ești împiedicat din a
reformata procesul de analizare și reprogramare a problemelor din minte. Psihologul rus Ivan
Pavlov a efectuat mai multe experimente pe câini. Cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați
cu teoria condiționării, explicată la orele de biologie. Câinilor li se dădea de mâncare, imediat
29
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după ce suna un clopoțel. După câteva repetiții, câinii salivau când auzeau clopoțelul (anticipând
mâncarea), indiferent dacă li se dădea sau nu de mâncare. Sunetul a început să producă foame în
câini. Doi stimuli diferiți, aplicați la câteva secunde unul de celălalt, vor crea un răspuns
involuntar în creier. Multe dintre aceste experimente au trecut cu mult dincolo de condiționare.
Pavlov a reușit să producă căderi nervoase în câini și alte animale, tot prin asociere. Când
animalul flămând încerca să mănânce, Pavlov aplica șocuri dureroase, sunete extrem de
puternice, aer încins și alți stimuli, creând astfel o situație în care animalul era pus între instinctul
de supraviețuire și frică/durere. Acest lucru a creat nevroze și alte boli mentale în animal, în
același fel în care biserica creștină a ruinat sănătatea mintală a miliarde de oameni, prin
impunerea abstinenței sexuale și denigrarea altor nevoi normale și naturale. Sexualitatea este
forța vitală; abstinența creează nevrotism. Entitățile inamice cunosc totul despre mintea umană și
despre felul în care acesta poate fi distrusă.
Un alt om de știință rus, A.R. Luria, a continuat experimentele lui Pavlov, însă de această
dată pe oameni. (CIA de asemenea face așa ceva, însă majoritatea experimentelor lor au fost
ținute departe de publicul larg.) Luria a descoperit că oamenii, deținând o memorie complexă, au
fost capabili să reziste programării și să își restaureze mințile prin gândire rațională și prin
aplicarea voinței. Luria (împreună cu CIA în anii care au urmat) a indus amnezia în subiecții lor
prin tratamente cu șocuri electrice și prin stări de transă induse prin droguri, în care 99,9% din
oameni pot fi hipnotizați și reprogramați. Tratamentul prin șocuri electrice (TSE) a fost folosit în
tratarea și controlarea bolilor mintale. TSE provoacă amnezie retrogradă. Amintirile sunt
distruse, atunci când intensitatea și frecvența șocurilor interferează cu cea a informațiilor stocate
în creier. Cu TSE de intensitate ridicată, subiectul nu își mai amintește numele, identitatea sau
trecutul, devenind extrem de calm și concentrat pe timpul prezent. Filmul „One Flew Over the
Cuckoo’s Nest” din 1975, este un bun exemplu al efectelor TSE, în special spre sfârșitul
filmului, când personajul principal portretizat de Jack Nicholson, a fost supus unor șocuri care au
dus la deteriorarea ireversibilă a creierului, pierzându-și amintirile, identitatea și trecutul.
Gânduri deranjante și amintiri false pot fi implantate în mințile subiecților, dacă operatorul le
induce o regresie în copilăria timpurie sau infantilă. În acest stadiu, mintea devine neajutorată și
fără apărare. Operatorul este privit ca părinte și își și asumă rolul de părinte. Un exemplu
reprezentativ a fost cazul psihiatrului creștin care a implantat amintiri false în mintea subiectului
său, lucru descris în cartea „Michelle Remembers” (Michelle își amintește).
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De regulă – cu toate că nu întotdeauna – pentru inducerea nevrotismului este necesar ca
victima să fie regresată în copilăria timpurie, moment în care să îi fie implantate amintiri false,
cum ar fi acelea cum că ar fi fost violată de către unul dintre părinți. În 100% din cazuri, trebuie
indusă o amnezie totală, astfel încât subiectul să nu-și amintească absolut nimic despre sesiune
sau amintirile implantate. Amintiri false vrednice de tot disprețul, temeri și tot felul de probleme
psihologice pot fi implantate prin sugestie în mintea subiectului (victimei), cum ar fi uciderea
unei persoane dragi, frici iraționale, rușine și vină. Amnezia îl împiedică pe subiect să își
înțeleagă frustrările și complexele, și prin asta îl împiedică să le rezolve. Mintea subconștientă le
ține ferecate și pur și simplu acționează în raport cu ele. Subiectul nu este conștient de ele; acesta
poate doar observa caracterul anormal al reacțiilor lui cu privire la anumite lucruri, sentimente
ciudate și iraționale, nevroze inexplicabile și comportament anormal. Indiferent, problemele
rămân acolo, continuând să afecteze comportamentul subiectului și în viitor. Acest lucru se
întâmplă atunci când avem parte de amnezie în ceea ce privește viețile anterioare. Deținem cu
mult mai multe experiențe decât realizăm, acestea fiind împrăștiate prin mintea noastră
subconștientă și care ne afectează viața actuală. Nu înțelegem de ce se întâmplă anumite lucruri
rele, iar dacă nu înțelegem motivul, nici nu le putem preveni sau rezolva.
Filmul „Hannibal” este un exemplu a ceea ce i se poate face unei persoane, atunci când
aceasta se află într-o transă indusă prin droguri; în acest film, psihiatrul Hannibal Lecter i-a oferit
un popper (nitrat de amil) lui Mason Verger, după care i-a sugestionat să-și tragă pielea de pe
față. În acest caz fictiv, subiectului nu i-a fost indusă amnezia. Putem începe să ne cunoaștem pe
noi înșine cu adevărat și să exercităm un control mai mare asupra vieților noastre, prin accesarea
vieților noastre anterioare prin intermediul auto-hipnozei, învățând și înțelegând pe cât mai mult
posibil despre acestea. Fiecare dintre noi ar trebui să ne facem timp să intrăm în transă și să ne
explorăm propriile minți, amintiri din copilărie, vieți anterioare. Datorită blestemului amneziei și
a lipsei de cunoștință, a intrat în scenă așa-numita „karma.” Karma poate fi depășită și învinsă
numai prin cunoștință. Cunoștința este cheia tuturor lucrurilor. Cunoscând totul despre noi, atât
din viața actuală cât și din viețile trecute, ne va elibera pe deplin și în toate felurile.30
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Clar-auzul
Clar-auzul este un termen pentru auzul psihic. Cu sensibilitatea crescuta care se
dobândește printr-un program coerent de meditație de împuternicire, mintea ți se poate deschide,
astfel încât poți auzi sunetele din astral. În stadiile inițiale de deschide a minții, sunetele astrale
pot fi auzite în interiorul capului, ca și în cazul gândurilor. Când progresezi, sunetele pot fi auzite
în afara capului, fiind mult mai puternice. De obicei, clar-auzul începe cu ascultarea sunetelor
astrale la nivelul minții. La început, cel puțin din propria mea experiență, lucrurile pe care le-am
auzit în afara capului meu erau prostii și nu aveau nicio valoarea. Acestea au apărut când mi-am
deschis chakra coroanei. Ca orice altceva, clar-auzul are nevoie de timp și meditații. Trebuie să-ți
deschizi urechile psihice și chakrele majore pentru a putea accesa aceasta dimensiune a sunetului
astral. Când avansezi, poate fi auzită muzica celestă. Aceasta este una dintre cele mai frumoase
muzici. Tatăl Satan l-a vizitat pe muzicianul Giuseppe Tartini într-un vis. El l-a auzit pe Tatăl
interpretând cele mai frumoase melodii la vioară; incredibil de frumos. El s-a trezit și a scris ceea
ce și-a amintit, însă nu a putut reproduce în totalitate frumusețea muzicii. El a numit piesa „The
Devil’s Trill.” Toate frecvențele de energie au propriile lor sunete. Întregul univers există prin
vibrații. Una dintre cele mai interesante experiențe din clar-auz este ascultarea sunetelor
cosmice. Cu cât mai deschis îți devine psihicul, cu atât mai probabil că vei întâlni sunete mai
diferite. Orice, de la sunete de clopote, zumzete (aceasta toată este bioelectricitate; în Egiptul
Antic, albina a fost o insecta sacră. Partea din spate a capului de pe sicriului lui Tutankhamon,
are pe el spatele unei albine, prins în aur), sunete de flaut, vuietul oceanului, precum și multe
altele. Anumite energii pot fi enervante, aceste simptome vor dispărea când sistemul ți se
obișnuiește cu nivelul sporit de forță vitală.
Cele șapte urechi se referă la cele șapte chakre. Prin focalizarea conștientizării pe ele, în
timpul meditației, le va deschide și abilitatea clar-auzului se va manifesta. Pentru a le deschide,
vizualizează-le pe fiecare în parte deschizându-se și strălucind puternic ca niște stele. După
aceea, vizualizează-le crescând în strălucire și diametru. Deschiderea acestor puncte energetice
îți va permite să auzi în astral și va debloca căile din suflet iar energia vindecătoare va putea
circula în mod liber. Acest lucru poate fi util pentru persoanele care au probleme grave cu
vederea, auzul, cei care au dureri de cap și/sau alte probleme. Este foarte important să meditezi
pe centrii clarvederii și clar-auzului, pentru a fi capabil să primești mesaje din astral. Aminteșteți mereu: dacă se întâmplă vreodată să auzi ceva ce nu-ți place, pur și simplu blochează-l și
redu-l la tăcere.
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Fizica sufletului
Există o sub-particulă descoperită în 1956, numită neutrino. Datorită dimensiunii sale
extrem de mici și a comportamentului său evaziv, aceasta este destul de dificil de studiat. Se
crede că 9/10 din univers este compus din neutrini și particule asemănătoare acestora. Cu toate
că neutrinii au masă, aceștia trec prin materia fizică. S-a estimat că dacă un neutrino de la Soare
ar fi să treacă printr-o bucată groasă de oțel întinsă de la Pământ și până la cea mai apropiată
stea, acesta nu s-ar ciocni de nicio altă particulă în drumul său. Dezvoltările din fizică,
astronomie și neurologie, pun la dispoziție un progres neprevăzut în ceea ce privește înțelegerea
fenomenelor psihice și paranormale. Atomii din corpurile noastre fizice conțin neutrini și
particulele asemănătoare acestora, care sunt mult mai mici și care vibrează mult mai repede.
Aceste particule cu vibrație ridicată și dimensiuni extrem de mici, intra în substanța din care
sufletul e creat – care la rândul său este atașat de corpurile noastre fizice printr-un cordon
magnetic, care se rupe la momentul morții. Sufletul se desprinde de trupul fizic atunci când
acesta nu mai poate funcționa ca locaș pentru acesta. Atunci cânt practici meditația de
împuternicire în mod constant, chakrele ajung să îți vibreze la o viteză ridicată. Acest lucru
necesită antrenament, pregătire și promptitudine; însă prin vibrațiile ridicate – apropiate de viteza
luminii – ești capabil de a accesa alte dimensiuni după bunul tău plac. La momentul de față,
omenirea se află într-o dimensiune inferioară. Acest lucru are mult de a face și cu pământul
nostru și cu poziționarea acestuia în spațiu. În dimensiunile superioare, culorile, formele,
sunetele și gândurile sunt mult mai aprinse și vii; poți vedea prin pereți și poți avea senzația de
omniprezență. Telepatia este extrem de intensificată, iar celelalte simțuri devin mult mai
puternice și cu mult peste lucrurile pe care le-au experimentat vreodată cei mai mulți oameni.

Localizarea puterii oculte în creier
Glanda pineală este o parte a creierului care împuternicește ceea ce este cunoscut sub
numele de “al șaselea simț”, și alte abilități paranormale. De asemenea, este centrul senzației de
fericire. Glanda pineală este inactivă în omul de rând. O glandă pineală nefuncțională este
analoagă unei coloane vertebrale rupte: în acest caz, creierul nu poate trimite semnale pentru a
mișca părțile corpului aflate sub zona în care coloana a fost afectată. Singura diferență în cazul
glandei pineale, este că aceasta afectează sufletul. De-a lungul secolelor, mulțumită
creștinismului și a “religiilor” relaționate acestuia, omenirea a decăzut și s-a degenerat din punct
de vedere spiritual. Acesta este motivul pentru care omenirea ca întreg este lipsită de putere

235
spirituală. Dintotdeauna, scopul bisericii creștine a fost acela de a menține umanitatea fără
cunoștințe spirituale și fără putere. De fiecare dată când biserica creștină a preluat controlul unei
zone, scrierile antice au fost eliminate și/sau distruse. Apoi, biserica a înlocuit cunoștințele pe
care le-a îndepărtat, cu minciuni și cu o istorie fictivă. Acesta este motivul pentru care oamenii
sunt în situația în care sunt în ziua de azi, din punct de vedere spiritual. Depresia, bolile,
suferința, neputința și ignoranța sunt toate rezultatele pierderii acestor cunoștințe. Omul de rând
folosește numai 5-10% din puterea mintală pe care o posedă. Acest lucru este analog unui
membru care a fost pus în ghips și este astfel rigid și uscat; însă mult mai rău. Omenirea a
pierdut complet accesul la puterile psihice, în urma generaților în care i-a fost interzisă utilizarea
acestora. Pentru a-ți activa glanda pineală, meditațiile de împuternicire trebuie făcute regulat.
Este nevoie de timp pentru a împuternici aceasta glandă și pentru a o activa și utiliza. Glanda
pineală lucrează împreună cu glanda pituitară. Amândouă aceste glande sunt stimulate prin
meditația de deschidere a chakrei coronale. Glanda pineală și ceea pituitara se adaptează și reduc
frecvența curenților bioelectrici. Acestea sunt transformatoare de energie psihică. Energia psihica
intra prin chakrele superioare, coboară prin chakra coronală, loc din care intră în glanda pineală
din creier. Când aceasta intră în creier, rata vibrației este încetinită. O glandă pineală activa
acționează ca un transformator care încetinește și mai mult energia, aducând-o la o frecvența
energetică joasă. Mai apoi energia trece în jos din zona hipotalamusului și intră în glanda
pituitară. Glanda pituitară (hipofiza) transforma energia la o frecvență și mai mică, astfel încât
aceasta să poată fi asimilată și citită de către creier. Omenirea ca întreg operează pe o frecvență
joasă. Meditația de împuternicire și învârtirea chakrelor accelerează aceste vibrații la un nivel
mai ridicat, astfel încât devenim deschiși psihic și conștienți. De asemenea, o vibrație ridicată ne
protejează împotriva bolilor și a energiilor negative. Corpul calos face schimbul de informații
între cele două emisfere ale creierului. Majoritatea oamenilor nu folosesc partea dreaptă a
creierului, prin urmare trăiesc într-o lume guvernată de emisfera stângă a creierului. Meditația
Vid reduce la tăcere partea stângă a gândurilor și logicii, și ne deschide partea dreaptă, intuitivă
și transcendentală a creierului.
Lumina este esențială pentru suflet. Atât de mult negativism a fost asociat cu lumina, din
cauza abuzurilor religiilor de dreapta și a mișcării New Age. Lumina iluminează – acesta fiind
un simbol al creației, un vechi simbol al lui Satan; fulgerul. Putem călători pe lumină și putem
folosi lumina pentru propriile noastre scopuri. Spre deosebire de alte religii, satanismul și știința
lucrează mână în mână. Experimentăm, observăm și înțelegem. Satan explică lucrurile.
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Mintea și tehnologia avansată
Puterile lumii au avut succes în crearea tehnologiilor care nu numai că pot descifra
gândurile unei persoane, dar care le pot și manipula. După cel de-al doilea război mondial, CIA,
NSA, KGB și alte sisteme asemănătoare, au cheltuit miliarde de dolari pe cercetări asupra
creierului, a sistemului nervos, a comportamentului uman, condiționării, controlului, manipulării
și a minții. ”În primăvara lui 1973, Dr. Joseph C. Sharp de la institutul de cercetare Walter Reed
Army, a ”auzit” și a înțeles diferite cuvinte, comunicate acestuia de o ”audiogramă cu impulsuri
microunde (analog vibrațiilor produse de sunete propriu-zise) radiată în creierul acestuia”. Acest
dispozitiv a ocolit urechile și auzul natural. ”un experiment în care creierul uman a primit mesaje
purtate către acesta printr-o transmisie cu impulsuri microunde.”31 ”În proiectul de lege pentru
defensivă de pe anul 1996, Congresul a alocat 37 milioane de dolari pentru cercetări, în ceea ce
Pentagonul numește ”tehnologi neletale” sau ”mai puțin letale”. Acesta este prezentat ca o formă
”umanitară” de război – sau de controlare a mulțimilor de oameni.”32
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”RNM (monitorizare neuronală de la distanță) poate trimite semnale codificare cortexului
auditiv din creier, astfel permițându-se comunicarea audio direct la nivelul creierului (ocolind
urechile). Agenții NSA pot folosi acest lucru pentru a debilita anumiți subiecți, prin stimularea
de halucinații auditive caracteristice schizofreniei paranoide”.33 ”Această informație modulată
poate fi plantată în creier la intensități diferite, de la subliminal la perceptibil.”34
”Un ”psihochirurg” poate implanta electrozi în diferite zone ale creierului, prin care, mai
apoi, trimit semnale radio. Ei numesc acest lucru ”comportament controlat electric”. Știința a
depășit acest lucru cu ”stimulare electrică a creierului”, care face exact același lucru, însă fără
implanturile de electrozi. ”Microundele acordate corespunzător pot obține aceleași rezultate ca
implanturile cu electrozi.”35 Tehnologia de interceptare a gândurilor umane prin contact la
nivelul pielii, cu puțin timp înainte ca acestea să fie transmise verbal, este destul de bine
dezvoltată. Echipamentul electric poate colecta și citi câmpurile electrice generate la nivelul
pielii (aura), și pot traduce gândurile sub-verbale în text. Corpul unei persoane poate fi
dezabilitat prin trimiterea de semnale perturbatoare spre cortexul motor, lucru care afectează
controlul motor. ”Pentru a trimite un gând în creierul unei persoane, este necesar să descifrezi
frecvența de rezonanță a fiecărei zone specifice ale creierului.”36 Știința a progresat până acolo
încât s-au descifrat semnalele din creier. Asemenea undelor emise de sateliți și decodate în
imagini și sunete pe ecranul televizorului, și undele emise de creier pot fi acum descifrate și
citite. Bineînțeles că acest lucru este ținut departe de ochii publicului larg. Mulți oameni dar și
mai multe animale au fost supuse la astfel de experimente; unora le-a fost implantat în creier
diverse micro-cipuri care controlează procesele de gândire și care pot produce gânduri,
sentimente, emoții și halucinații. Încercările omului de a controla gândurile altuia au existat din
totdeauna. Războaie, torturi, ucideri, interogări, încarcerări și așa mai departe. Cei aflați la putere
dețin acum tehnologia necesară pentru a face acest lucru.
Soluția: cei mai mulți oameni operează pe un nivel scăzut de bioelectricitate. Când ne
sporim energiile la un nivel cu mult mia înalt, încercările lor de a ne manipula nu vor fi îndeajuns
de puternice pentru a ne penetra aura, întrucât aceste aparate au fost vizate pentru omul de rând.
Acest lucru este analog cu imunitatea și este unul dintre motivele pentru care atacurile magice și
psihice vor fi automat aruncate înapoi peste cel care le-a inițiat. Atunci când aura este puternică,
aceasta acționează precum un scut de apărare, arzând la nivel microscopic orice entitate care se
atașează de noi, înainte ca această să ne poată face vreun rău. Magia neagră este energie.
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O aură puternică este rezistentă împotriva energiei negative și, adesea, atacurile împotriva
unui adept se vor întoarce înapoi peste cel care le-a trimis. La fel stau lucrurile și cu energia
emisă de aceste aparate, cu scopul de a-i influența pe oamenii de rând; aceasta nu este îndeajuns
de puternică pentru a penetra o aură puternică. Cât despre tehnologiile proiectate pentru citirea
gândurilor prin piele: încă odată, tăria aurei este importantă. Adepții în arte marțiale știu cum să
își direcționeze bioelectricitatea ”Chi”, astfel încât aceasta poate izbi și sfărâma cărămizi și
altele. Gândește-te doar la paguba pe care acest fel de energie o poate provoca mașinăriilor
sensibile de citire a gândurilor, atunci când aceasta este direcționată în mod adecvat. – Înalta
Preoteasă Maxine Dietrich

Tehnologia bioelectrică și arta neagră a hipnotismului
Cu toți avem un câmp electro-magnetic în jurul propriilor corpuri. Acesta este așa numita
aură. Propriile gânduri și activitatea creierului formează un circuit în aură. Din moment ce
gândurile și activitatea creierului sunt impulsuri electrice, acestea pot fi decodate și citite.
Puterile lumii sunt conștiente de asta și cu tehnologia avansată a calculatoarelor sunt capabile să
descifreze gândurile unei persoane, deoarece acestea pot fi recepționate de un mecanism special
iar informația care este emisă este aproape la fel ca felul în care semnalele sateliților formează
imagini în televizoarele noastre. De asemenea, există micro-cipuri care pot fi folosite ca
implanturi de-a lungul anumitor căi neurale, pentru a trimite impulsuri electrice către creier,
stimulând anumite gânduri, sentimente, concepții sau pot implanta anumite amintiri. Chiar dacă
această tehnologie mai are de avansat, în prezent există mecanisme ce citesc gânduri care la fel
ca orice alt lucru, în timp pot fi perfecționate. Pe pielea unui subiect se montează un dispozitiv în
zone specifice, care poate citii producția bioelectrică și o poate decoda pentru a fi citită cu
ușurință pe un computer special. În timpul anilor `70, puterile lumii au dobândit avantaje majore
și indicii legate de tehnologia pentru controlul mental. Hipnoza are multe aplicații, cum ar fi
însănătoșirea sau oprirea anumitor comportamente. Cei mai ”avansați” hipnotiști cad de comun
acord că atunci când subiectul este sub o transă hipnotică, acesta nu va acționa niciodată
împotriva propriei voințe sau să acționeze împotriva firii acestuia. Însă, în realitate asta e un
rahat. Un operator calificat și încrezător poate determina orice subiect să facă orice îi este
comandat. 20% din populație reprezintă subiecți perfecți pentru hipnoză. Un candidat perfect
poseda următoare caracteristici: deasupra inteligenței medii, existența unui prieten imaginar cu
care să se joace în copilărie, o tendință puternică către visatul cu ochii deschiși și fantezii și
dorința de cooperare. În artele negre ale hipnotismului, hipnotistul și subiectul formează o relație
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de stăpân – sclav. Este necesar ca subiectul să fie izolat de prieteni și familie și ca acesta să
petreacă mult timp cu operatorul, deoarece așa este formată o legătură, așa cum e cu
experimentele pe care le face guvernul sau uneori cum se întâmplă cu colegul de celulă în
închisoare. Existența unui raport emoțional este foarte importantă pentru stabilirea încrederii și
obedienței. Operatorul trebuie să fie văzut ca un bun ascultător și să arate un interes care să pară
natural pentru subiect. În prezența operatorului subiectul trebuie să devină confortabil și deschis
cu acesta. Inducerea hipnotică inițială este cea mai importantă, deoarece pătrunde în mintea
subiectului și îi deschide o ușă hipnotistului. Când se află în stadiul Alfa, mintea logică este
dezactivată și orice persoană este deschisă sugestionării. Operatorul îi dă subiectului sugestia că
acesta va deveni profund hipnotizat din nou oricând acestuia îi este dată replica inductivă.
Această replică poate fi în cuvinte sau un semnal. Fiecare sesiune induce o stare hipnotică și mai
profundă, unde subiectul este sub controlul deplin al operatorului. Prin intermediul transelor și
mai profunde, subiectul devine din ce în ce mai lipsit de putere în fața operatorului.
Amnezia artificială (așa numita ”ștergere a memoriei”) este indusă de către operator prin
a-i sugestiona subiectului faptul că acesta nu va mai deține nicio cunoaștere conștientă a sesiunii.
Sunt și alte sugestii mai importante, cum ar fi faptul că nimeni altcineva să nu îl poată hipnotiza
pe subiect și că acesta va acționa în transă ca și cum ar fi treaz. Odată ce subiectul devine ușor de
hipnotizat de către operator, mintea și personalitatea acestuia pot apoi fii condiționate. Prietenii
cu care ne jucam în copilărie sunt adesea extensii ale personalității, în special cei care au o
personalitate mai slabă și care nu vor riposta sau apăra. Prietenul imaginar de joacă poate riposta
și se poate enerva, în timp ce copilul nu poate. Adesea, există un părinte abuziv către care sunt
atribuite gândurile mânioase și acțiunile partenerului de joacă. De-a lungul fazei de condiționare
inițială a sesiunii, operatul trebuie să reîntoarcă subiectul în copilărie. Regresia joacă un rol
foarte important în stabilirea controlului asupra subiectului. Un operator care lucrează pentru
guvern și produce spionii va căuta cei mai agresivi prieteni imaginari în încercare de a disloca
personalitatea subiectului, în mod artificial. Cele mai agresive aspecte ale personalității sunt
ideale în distrugerea tuturor inhibițiilor.
Dislocarea artificială a personalității se petrece atunci când prietenul imaginar este adus
la suprafață iar subiectul devine acest prieten imaginar, atunci când i se dă replica inductivă.
Adesea, prietenul de joacă iese la suprafață prin intermediul uneia dintre chakrele subiectului.
Operatorul informează subiectul că”numele prietenului de joacă” va ieși la suprafață prin
stomacul acestuia, cel de-al treilea ochi, gât, etc. Subiectului îi este spus, în continuare, că nu își
va aminti nimic despre sesiune sau despre personalitatea ieșită la iveală. În cazuri existente,
personalitatea care iese la suprafață este condiționată prin intermediul programării și
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sugestionării să devină ostilă personalității de bază a subiectului. Această personalitate agresivă,
în aproape toate cazurile este mai puternică și poate îndura mai mult abuz. Puterile lumii folosesc
acești subiecți pe post de spioni robotizați. Programarea extensivă este instituită personalității
agresive, pentru ca aceștia să nu dezvăluie anumite informații, chiar și dacă sunt torturați.
Personalitatea de bază, care este amnezică cu privire la întreaga experiență, este adesea cea care
îndură tortura sistematică, fără memorie sau amintire conștientă a informației pe care
interogatorul încearcă să o descoase. Prin intermediul mai multor sesiuni, personalitatea nou
creată este adusă la suprafață din ce în ce mai mult și devine mult mai puternică, dislocându-se în
totalitate de personalitatea de bază. Subiectul, din cauză că este programat să nu își amintească,
nu cunoaște nimic, decât goluri în timp sau părți lipsă ale memoriei. Timpul trece neobservat și
în mod neînțeles. Mai departe, alte sesiuni de condiționare sub transă includ convingerea
subiectului de o experiență complet respingătoare de propria fire, unde subiectul a făcut ceva ce
nu ar face niciodată în mod conștient. Subiectul ajunge să experimenteze exact ceea ce i se
spune. Prin intermediul sesiunilor repetate, toate inhibițiile sunt învinse și personalitate este
modelată exact așa cum dorește operatorul. Spre exemplu, în această situație subiectul poate
omorî pe oricine fără să ezite sau poate face orice i se spune. La fel ca orice altceva, programarea
repetată este întipărită și menținută în ședințele următoare.
Unei persoane încăpățânată i se pot administra barbiturice, deoarece acestea îi vor
deschide mintea la orice sugestie dată de operator. Asta este cunoscută drept ”Psihologie
Militară”. Charles Manson a fost cunoscut pentru faptul că lua cantități mai mici de droguri decât
restul familiei sale, și prin asta avea abilitatea de a deține controlul asupra celorlalți membrii ai
familiei sale. Prin acest mod i-a pus pe mulți alții sub controlul său, fără știrea acestora. Sub
influența drogurilor oamenii sunt extrem de ușor de controlat fie în mod psihic – cum ar face un
mag experimentat – fie în mod clinic. Charles a învățat aceste metode în închisoare și le-a pus în
aplicare în familia sa. De asemenea, drogurile fac găuri în aura protectivă a unei persoane, și prin
asta devii ușor de manipulată de către un expert. Tratamentul cu șocuri electrice este folositor
pentru distrugerea amintirilor și poate fi folosit pentru a șterge complet mintea unei persoane de
către agențiile puterilor lumii. Mintea este apoi reprogramată, întipărindu-se concepte noi, idei,
modele de gândire și comportamente noi, de obicei prin intermediul transei indusă prin
intermediul drogurilor, până când operatorul deține controlul total asupra subiectului, iar
drogurile nu mai sunt necesare. Acest lucru este cunoscut ca ”spălare a creierului” și poate fi
făcut pentru orice scop. Majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de ce poate fi făcut cu mintea
acestora de către cei ce au mai multă cunoaștere și control. Hipnotizarea propriei persoane este
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folositoare deoarece ne programăm propriile minți. În plus, alții nu vor fi capabil să ne
influențeze mințile și să dețină controlul în acest fel.37

MEDITAȚII SATANICE: INCEPĂTORI
Energia sufletului
Datorită extinderii internetului şi a comunicării, adevărul nu mai poate fi suprimat.
Oamenii vin la Satan în număr nespus de mare şi la un nivel nemaivăzut până acum. Scriu acest
articol în special pentru cei noi. Mulţi dintre noi, care sunt cu Satan de mai mult timp, sunt bine
versaţi în ceea ce este cunoscut ca şi“ocult”. “Ocult” este un alt termen pentru “spiritualitate”.
Satanismul Adevărat ţine de transformarea sufletului prin meditaţia de împuternicire. Mulţi
dintre cei noi în Satanism, pot fi nefamiliarizaţi cu efectele meditaţiei. De la un anumit punct în
meditaţie (în cazul unora, acest lucru se poate întâmpla foarte devreme; totul ţine de puterea
sufletească dobândită în vieţile anterioare), vei începe să îţi simţi sufletul. Acesta este un semn
pozitiv că meditaţiile sunt făcute în mod corect şi că totul decurge bine. Nu te speria sau alarma
niciodată, dacă începi să îţi simţi propriul suflet. Sufletul este compus din bioelectricitate şi din
lumină de toate culorile spectrului luminii. E perfect normal să îţi simţi aura radiantă, vibraţiile
acesteia sau ale sufletului sau în unele cazuri senzaţii de rece sau cald, precum şi alte senzaţii,
cum ar fii furnicăturile sau zbârlirile părului. De asemenea, meditaţia de împuternicire îţi va
deschide şi psihicul. Poţi experimenta de la o intuiţie sporită, până la o deschidere aparte spre
entităţile astrale. Acest lucru aspect poate fi atât pozitiv cât şi negativ. În cazul intruziunilor
nedorite, simplu blochează-le în mintea ta, precum un radio şi ignoră-le. Niciodată nu te lega de
nimic negativ sau care nu este binevenit. Aceste entităţi vor pleca dacă sunt ignorate şi nehrănite
cu nici o emoţie sau atenţie.
Satanismul presupune dobândirea libertăţii spirituale. Creştinismul, Islamul şi celelalte
programe populare care se travestesc sub numele de “religie”, sunt proiectate pentru a îndepărta
toată cunoștința spirituală. Nu este nimic spiritual în ele. Atunci când venim la Satanism – care
este foarte spiritual – ne putem aştepta la multe experiențe noi şi de natură spirituală; însă din
nou, toate acestea ţin de individ. Nu te alarma atunci când îţi simţi energia sufletului pentru
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prima dată. O minte şi un suflet puternic îţi asigură, ţie însuţi, puterea dar şi cunoștința de a
alunga entităţile nedorite (care există indiferent dacă eşti sau nu îndeajuns de deschis spiritual
pentru a le detecta). Tăria sufletului îţi va asigura şi controlul asupra vieţii şi a destinului, iar cu
cunoștința primită de la Zeii noștri, vei putea atinge imortalitatea. Sufletele slabe sunt la mila
celor tari, dar sunt şi reîncarnate din nou şi din nou, uitând tot ceea ce a învăţat în vieţile
anterioare, fiind damnat în a repeta aceleaşi greşeli pentru eternitate. Satan ne arată calea de
ieşire din toate acestea. Însă noi trebuie să lucrăm pentru a dobândi acest lucru şi, prin
cunoștință, să nu ne temem niciodată.

Satanismul și meditația de împuternicire
Meditaţia de împuternicire curăță psihicul. Atunci când începi un program de meditaţii de
împuternicire, te poţi aştepta ca emoţiile pe care le-ai suprimat de-a lungul timpului, să iasă la
suprafaţă; mânie, ură, furie, mâhnire – tu le numeşti. Se poate să experimentezi gânduri şi
sentimente neliniştitoare, fără să şti de ce acestea au loc. Acestea pot dura până la un an sau în
unele cazuri chiar mai mult, totul depinzând de intensitatea cu care acestea au fost suprimate în
anii copilăriei şi a adolescenței. Mulţi dintre noi nici nu îşi mai amintesc unele lucruri, însă
minţile noastre le-a păstrat pe toate. În timp, emoţiile suprimate vor fi eliberate, iar sufletul va fi
capabil să avanseze şi să ajungă din ce în ce mai liber, iar tu îţi vei găsi pacea şi echilibrul
interior. Studiatul şi învăţatul sunt de asemenea importante în Satanism.
Satanismul este intens şi pentru mulţi, îmbrăţişarea acestuia este momentul în care aceştia
îşi vin pentru prima dată în fire şi încep să gândească pentru ei înşişi. Când realizezi timpul pe
care l-ai petrecut ca şi sclav spiritual, fără nici un drept şi când conștientizezi anii întregi de
abuzuri inutile, te poţi aştepta la o explozie de mânie sau orice altă emoţie asemănătoare. Acest
lucru este foarte normal şi terapeutic. Pur şi simplu lasă-le să iasă într-un mod constructiv.
Acesta este un timp al schimbărilor şi a curățeniei interioare, un timp al vindecării. Această etapă
va deschide drumul spre pace şi echilibru interior. Cât de mult va dura acest proces şi prin ce se
va trece, diferă de la individ la individ. În timp, ne vom veni în fire în întregime şi ne vom
elibera de tot de îndoctrinarea şi programarea intensă cărora cei mai mulţi le sunt sclavi. Nu
există nimic mai plăcut decât o minte liberă, întrucât acesta este momentul în care putem avansa
şi ne putem cunoaşte pentru ceea ce suntem cu adevărat – nu pentru ceea ce se presupune ca ar
trebui să fim sau ni se spune să fim.
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Exerciții de respirație pentru sataniști
”Viața stă în Respirație” – Thoth
Exercițiile yogice de respirație sunt unele dintre cele mai puternice metode de amplificare
a vrilului/puterii vrăjitorești/chi-ului, etc. Aceste exerciții de respirație mai stimulează și Șarpele
Kundalini și îi facilitează urcarea. Există multe exerciții avansate de respirație. Pentru a le putea
întreține în mod corect și efectiv, trebuie mai întâi să le stăpânești pe cele bazice. Aproape toate
tehnicile avansate se construiesc peste cele bazice. Odată ce ești adept în cele pentru începători,
exercițiile avansate vor putea fi deprinse mult mai ușor. Puterea vrăjitorească se construiește în
trepte, pe fundații solide. Aceste exerciții nu sunt de joacă, întrucât acestea lucrează la
amplificarea și transformarea forței vitale. Este imperativ să începi ușor și pas cu pas. Poate fi
periculos să le întrerupi sau să le practici în exces. La fel ca toate celelalte practici spirituale:
dacă ceva nu îți dă o senzație bună, atunci oprește-te. Fiecare sesiune de yoga ar trebui încheiate
cu 10-15 minute în care stai într-o poziție relaxată și perfect nemișcat. Aici șade puterea și acesta
este momentul în care vei experimenta o zvâcnire energetică, care denotă amplificarea
vrilului/forței vrăjitorești.
ATENȚIE!!
NU exagera cu niciun exercițiu de respirație!! Aici, mai mult NU înseamnă mai bine!!
Durata recomandată pentru ținerea respirației nu sunt decât exemple. Este în regulă dacă îți ții
respirația pe o durată mai scurtă decât cea dată. Adoptă orice este confortabil pentru tine. Pe
durata în care întreții aceste respirații nu trebuie niciodată să simți că rămâi fără aer și nici să
experimentezi vreun fel de stres sau nevoie de a inspira numaidecât. EXERCIȚIILE DE
RESPIRAȚIE NU SUNT GIMNASTICĂ! EXAGERĂRILE ȘI SUPRASOLICITĂRILE POT
CONDUCE LA VĂTĂMAREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL!
Atunci când te apuci de exerciții de respirație, începe cu una sau două metode și în cadrul
a numai cinci runde, din oricare dintre tehnicile date mai jos. Dacă practici exercițiile din Yoga
Kundalinică, care includ și respirația focului, aceasta este deja o tehnică. Este în regulă să întreții
întreg setul de exerciții kundalinice; însă recomand cu tărie a se începe cu mai puține repetiții
decât cele 108 date – gen începe și rămâi pentru ceva timp cu 54 repetiții, pentru exercițiile care
cer 108. Aceste exerciții sunt ceva cu care nu poți exagera. Nu sunt deloc precum mersul la sală.
Cât despre aceia care au practicat în mod consistent aceste exerciții de ceva vreme și care
au experiență, întrețineți oricare dintre aceste exerciții exact așa cum vă este confortabil. Cele de
mai sus sunt pentru novici și cei neexperimentați.
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Respirație yogică completă (fundamentală)
Această tehnică respiratorie este fundamentală, motiv pentru care este una dintre primele
lucruri predate studenților yoga.
1. Șezi cu spatele drept; poți de asemenea să stai în picioare dacă dorești.
2. Inspiră pe nas.
 împinge-ți în afară partea de jos a abdomenului și umple-ți fundul plămânilor
cu aer, apoi umpleți mijlocul plămânilor cu aer, apoi umpleți partea de sus a
plămânilor cu aer.
3. Ține-ți respirația până numeri la 5, 8, 10 (atâta doar cât îți este confortabil, fără a
te forța). Nu exagera NICIODATĂ aici!
4. Expiră în timp ce îți contracți partea de jos a abdomenului, urmată de partea de
mijloc și sfârșind cu partea de sus a plămânilor, până când ai expirat de tot.
Pașii 1-4 constituie o rundă. Întreține 5 runde.

Respirație prin alternarea nărilor
RESPIRAŢIA PRIN ALTERNAREA NĂRILOR 1
1. Așază-ți degetul mare peste nara dreaptă şi inspiră prin nara stângă până numeri la
patru şi concentrează-te pe primele 3 chakre de sus (Chakra Gâtului, Chakra a 6-a
şi Chakra Coroanei).
2. Ţine-ţi respiraţia până numeri la şase.
3. Acum aşează-ţi degetul mare peste nara stângă şi expiră prin nara dreaptă, încet şi
constant, până numeri la patru.
4. Inspiră prin nara dreaptă până numeri la patru, după care ţine-ţi respiraţia până
numeri la şase.
5. Închide-ţi nara dreaptă cu degetul mare şi expiră prin nara stângă până numeri la
patru.
6. Continuă să îţi ţii nara dreaptă închisă cu degetul mare şi înspiră prin nara stângă
până numeri la patru, după care ţine-ţi respiraţia până numeri la şase; acum
aşează-ţi degetul mare peste nara stângă şi expiră prin nara dreaptă, până numeri
la patru.
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Inspiră prin nara stângă
Ţine-ţi respiraţia
Expiră prin nara dreaptă
Inspiră prin nara dreaptă
Ţineţi respiraţia
Expiră prin nara stângă
Cele de mai sus constituie un set. Începătorii ar trebui să repete cele de mai sus doar de 4
ori (4 seturi), cei cu experienţă pot face 8 – 10 seturi, după care pot creşte numărul de seturi până
ajung la 20, iar cei avansaţi pot întreţine chiar şi 40 de seturi sau mai multe. Este important să te
relaxezi şi să îţi iei îndeajuns de mult timp cu acest exerciţiu. Pentru meditatorii avansaţi, timpul
poate varia, spre exemplu: un raport de 2 pe inhalare, 8 pe ţinerea respiraţiei şi 4 pe expiraţie,
însă acest lucru ar trebui să fie constant de-a lungul întregii meditaţii. Exerciţiul de mai sus
direcţionează prana/puterea vrăjitorească spre cap şi chakrele superioare. Este un exercițiu
formidabil dacă descoperi că energia îţi bălteşte în picioare, lucru care este foarte periculos.
RESPIRAŢIA PRIN ALTERNAREA NĂRILOR 2
Prin acest exerciţiu, respiraţia se ţine după expirare şi decurge după cum urmează:
1. Concentrează-te pe primele 3 chakre inferioare (Chakra Bazală, Chakra
Sacrumului/Sexuală şi Chakra Plexului Solar/Solară 666).
2. Astupă-ţi nara dreaptă cu degetul mare şi inspiră prin nara stângă până numeri la
patru.
3. Închide-ţi nara stângă şi expiră prin nara dreaptă până numeri la patru.
4. După ce expiri, ţine-ţi respiraţia până numeri la şase.
5. Continuă să îţi ţii nara stângă închisă şi inspiră prin nara dreaptă până numeri la
patru, după care astupă-ţi nara dreaptă şi expiră prin nara stângă până numeri la
patru.
6. Ţineţi respiraţia după ce expiri, până numeri la şase, după care inspiră din nou
prin nara stângă până numeri la patru, expiră prin dreapta şi ţine-ți respiraţia până
numeri la şase, inspiră prin dreapta, expiră prin stânga, ţine-ţi respiraţia până
numeri la şase, inspiră prin stânga.
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Inspiră prin nara stângă
Expiră prin nara dreaptă
Ţine-ţi respiraţia
Inspiră prin nara dreaptă
Expiră prin nara stângă
Ţine-ţi respiraţia
Inspiră prin nara stângă
Cele de mai sus constituie un set. Acest exerciţiu direcţionează prana/puterea
vrăjitorească în chakrele inferioare. Începătorii ar trebui să repete cele de mai sus doar de 4 ori (4
seturi), cei cu experienţă pot face 8 – 10 seturi, după care pot creşte numărul de seturi până ajung
la 20, iar cei avansaţi pot întreţine chiar şi 40 de seturi sau mai multe. Este important să te
relaxezi şi să îţi iei îndeajuns de mult timp cu acest exercițiu.

Respirația focului
1. Contractă-ţi muşchii abdominali în mod forţat, creând o expiraţie prin pomparea
muşchilor stomacului înauntru şi în afară, brusc şi rapid, însă controlat. Aerul va
intra în partea superioară a plămânilor de unul singur. Foloseşte acest fel de
contracţii rapide ale muşchilor abdominali pentru a inspira şi expira, în cadrul
acestui exerciţiu. Contracţiile ar trebui să fie ritmice. Practică de câteva ori, pentru
a vedea cum funcţionează.
2. Întreţine 20 astfel de respiraţii, înauntru şi în afară, folosindu-ţi muşchii
abdominali în succesiune rapidă, iar la sfârşitl celei de-a 20-a respiraţie, expiră,
inspiră şi umpleţi plămânii, contractă-ţi anusul, apleacă-ţi barba spre piept şi ţineţi respiraţia atât cât te simţi confortabil – ÎNSĂ NU EXAGERA!
3. Expiră uşor.
Cele de mai sus constituie un set. Expiraţia ar trebui să fie scurtă, iar inspiraţia ar trebui
să fie pasivă şi mai lungă. Seturile se măresc prin adăugarea de pompări ale mușchilor
abdominali. Pentru început, încearcă să faci trei seturi a câte 20 de astfel de pompări, iar după
ceva timp, creşte-le la 30, apoi la 40 şi până când ajungi la 60.
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La ce ajută acest exerciţiu:
 Sporeşte cantitatea de oxigen în corp.
 De asemenea, creşte temperatura corpului – alchimiştii din timpurile Gotice şi
medievale erau numiţi“pufăitori” datorită acestei practici, iar “adâncurile
înflăcărate” din picturile alchimice erau simbolice acestui exerciţiu.
 ACEASTĂ TEHNICĂ RESPIRATORIE ESTE FUNDAMENTUL PENTRU
YOGA KUNDALINICĂ
NU întreține această meditație dacă ești însărcinată, dacă suferi de presiunea arterială
ridicată, hernie sau de orice fel de probleme care implică abdomenul.

Respirația humică
Această respirație este esențială dacă vrei să stăpânești mantrele [cuvinte sau nume de
putere]. Întotdeauna mantrele ar trebui să fie vibrate și NICIODATĂ rostite ca un cuvânt.
Fiecare silabă/vocală ar trebui vibrată. Puterea cuvintelor și a numelor sacre prind viață și se
manifestă prin vibrație.
Pentru a întreține Respirația Humică din Yoga [Brahmari]:
1. Inspiră la fel ca și în Respirația Yogică Completă, umplându-ți plămânii dinspre
partea inferioară spre partea superioară.
2. Când expiri, ține-ți buzele închise și scoate un MMMMMM lung. Acest lucru va
extinde expirația. [Inspiră complet, după care expiră și scoate sunetul MMMM
[cu buzele închise] până când tot aerul a ieșit afară din plămâni].
Cele de mai sus constituie o rundă. Fă cinci runde.
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Respirația sithali
1. Ondulează-ți limba ca în ilustrația de mai jos:

2. Inspiră prin orificiul creat de limba ondulată.
3. închide-ți gura și ține-ți respirația până numeri la 5-10 (atâta cât îți este
confortabil).
4. Apoi expiră ușor pe nas.
Cele de mai sus constituie o rundă.

Respirația sâsâitul șarpelui
1. Apasă ușor cu limba pe cerul gurii, lăsând o foarte mică deschizătură pentru a
inspira.
2. Inspiră scoțând un sâsâit. Acest sunet se produce în mod natural atunci când limba
îți este așezată ușor pe cerul gurii. Precum în toate respirațiile yogice, inspirația ar
trebui să constituie din trei părți: – mai întâi umpleți partea de jos a plămânilor,
apoi partea de mijloc și în cele din urmă partea de sus, așa cum se explică în
Respirația Yogică Completă.
3. Ține-ți respirația pe atât de mult pe cât îți este confortabil, după care expiră pe
nas, încet și constant.
Cele de mai sus constituie o rundă. Întreține 5 – 10 runde.
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Respirația pisicii
Pentru a începe, practică următoarele: închideți glota (ca atunci când sforăi) și sâsâie
precum o pisică, atât pe durata inspirației cât și pe durata expirației.
1. Acum că ți-ai localizat glota, închide-o precum în indicațiile de mai sus și inspiră
pe nas. Ar trebui să produci un sunet vag, ca și atunci când sforăi ușor.
2. Ține-ți respirația.
3. Expiră pe nas, menținându-ți glota parțial închisă.
Întreține cele de mai sus de 3 – 5 ori și vezi ce senzație îți dă. Această tehnică poate fi
folosită în exerciții de respirație mai avansate.

Respirație lunară Kumbhaka
Întreține ambele exerciții de respirație de mai jos. Mai întâi întreține primul set de câteva
ori, apoi continuă cu al doilea set de exact atâtea ori ca și cu primul. Spre exemplu, dacă întreții
primul set de 4 ori, atunci asigură-te că întreții și cel de-al doilea set tot de 4 ori; nici mai mult
nici mai puțin.

PRIMUL SET:
1. Inspiră prin ambele nări până numeri la 2.
2. Ţineţi respiraţia până numeri la 4.
3. Expiră până numeri la 6.
4. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 4.
Cele ce mai sus constituie un set. Începătorii ar trebui să întreţină între 3 și 6 seturi. Cei
experimentaţi şi cei avansaţi, pot face pe atât de multe seturi pe cât le este confortabil.Exerciţiul
de mai jos (al doilea set) ar trebui întreţinut de tot atât de multe ori ca cel de mai sus.

AL DOILEA SET:
1. Inspiră până numeri la 6
2. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6
3. Expiră pâne numeri la 4
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NU-ţi ţine respiraţia după ce expiri. Indiferent de cât de multe runde ai întreţinut cu
primul set, trebuie să faci şi cu al doilea set. Cele ce mai sus constituie un set. Începătorii ar
trebui să întreţină între 3 și 6 seturi. Cei experimentaţi şi cei avansaţi, pot face pe atât de multe
seturi pe cât le este confortabil.

Respirație în al 3-lea ochi și glanda pineală
Această meditație pune o presiune în al 3-lea ochi sau în glanda pineală, lucru care îți va
împuternici pe oricare dintre acestea două pe care alegi să meditezi. Această meditație este
avansată și nu este deloc recomandată începătorilor. Ar trebui să ai îndeajuns de multă experiență
și să înțelegi pe deplin și fără nici o problemă îndrumările de mai jos.
1. Inspiră energie de la baza spinării în sus până în chakra gâtului.
2. Ține-ți respirația pe atât de mult pe cât îți este confortabil și concentrează-te fie pe
glanda pineală, fie pe al 3-lea ochi. Ar trebui să simți o presiune, mâncărime sau
chiar o ușoară durere în al treilea ochi sau glanda pineală (depinde pe care alegi să
o împuternicești acum).
3. Expiră și repetă exercițiul de încă câteva ori.
Înainte de a începe această meditație (sau orice altă meditație de această natură), ar trebui
să îți planifici dinainte din ce va consta meditația. În cazul de față, stabilește dinainte dacă vei
lucra pe glanda pineală sau pe al 3-lea ochi. Eu le-am făcut pe ambele: am început meditația
concentrându-mă pe al 3-lea ochi, după care, în partea a doua a meditației m-am concentrat pe
glanda pineală. În cele din urmă, după ce îți deschizi și activezi glanda pineală în mod complet,
capul ți se va umple de lumină. Acest lucru este extrem de puternic și plăcut. Această lumină este
foarte puternică în materializarea dorințelor tale, dacă o direcționezi în mod corespunzător.
Senzația oferită de glanda pineală – când aceasta este activată – este incredibilă și nu ai cuvinte
pentru a o descrie. Este excepțional de plăcută și poate dura timp de câteva ore sau chiar mai
mult dacă rămâi în ton.
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Respirația 666 a Gralului lui Lucifer
Această respirație este oarecum avansată și lucrează pentru a conecta partea masculină cu
cea feminină a Gralului. Acest lucru este foarte important pentru Magnum Opus. Ar trebui să fi
deja competent în exercițiile de respirație și în lucrările cu energia.
1. Inhalează energie prin chakra bazei în chakra solară [666].
2. Ține-ți respirația atât cât îți este confortabil, timp în care concentrează-te pe
chakra a 6-a/glanda pineală. Ar trebui să simți o presiune ușoară în chakra a 6-a.
3. Expiră și repetă cele de mai sus de câte ori îți este confortabil.
Ce face acest exercițiu: acest exercițiu respiratoriu conectează a-tot-importanta glandă
pineală/chakra a 6-a [aspectul feminin] cu chakra solară [aspectul masculin]. Pentru a întreține
Magnum Opus, trebuie stabilit în prealabil un puternic link energetic între aceste două chakre.

Magnum Opus
Satan mi-a spus că îmi va da formula Magnum Opusului. Magnum Opus este cea mai
înaltă lucrare în Satanism și mesajul din orice disciplină ocultă legitimă și din alegoriile și
legendele cu Zei. Magnum Opus înseamnă perfecțiune și imortalitate fizică și spirituală. Se
spune că efectele Magnum Opusului au puterea de a inversa procesul de îmbătrânire – părul gri
își recapătă culoarea naturală, dinții pierduți cresc înapoi, bolile sunt vindecate și este restaurată
sănătatea perfectă. Recomand cu tărie ca orișicine începe această lucrare să fie în totalitate trecut
de pubertate. Această secțiune este în construcție. Satan și Azazel lucrează cu mine acum pe
această temă și mai multe informații vor fi postate în curând. Voi ține pe toată lumea la curent
atunci când voi posta noi articole. Demonii care sunt specializați în ”lucrările cu metale” – toate
acestea sunt în mod spiritual: metalele sunt chakrele. Mulți Demoni sunt specializați în oferirea
de sprijin, ghidaj și ajutor atunci când vine vorba de Magnum Opus. Este de mare ajutor să ai un
Demon/Demoniță care să lucreze cu tine. În mod evident, Magnum Opus este foarte avansat și
orișicine începe această lucrare ar trebui să fie complet familiar atât cu cunoștința cât și cu
experiența directă în ale meditației de împuternicire. Această lucrare este un proces care va lua
timp. Meditațiile date sunt extrem de puternice și nu sunt nicidecum pentru începători sau
neexperimentați. S-a mai spus că în zilele din urmă mulți vor afla adevărul dar va fi prea târziu –
în sensul că creștinismul și cohortele acestuia nu sunt decât o farsă vicioasă și o minciună – însă
va fi prea târziu pentru aceia care se vor deștepta la sfârșit. Această lucrare necesită timp. Există
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anumite meditații preliminare pe care inițiatul trebuie să le întrețină, pentru a pregăti sufletul
pentru lucrările mai avansate, care se vor construi peste acestea. Aceste meditații sunt date mai
jos. După cercetări în profunzime, Satan le dă copiilor lui darul imortalității. Satan este
aducătorul și dătătorul de cunoștințe, împreună cu mulți Demoni care ne sunt prieteni. Satan este
unul și singurul Zeu Creator al omenirii. Tot ceea ce creștinii știu să facă este să pălăvrăgească
despre perfecțiune, imortalitate, viață veșnică, etc. Tot ce ține de creștinism este fals. Satan ne
arată calea și adevărul. Îmi încredințez afacerile în mâinile celor pe care i-am încercat și care
sunt în acord cu dorințele Mele. – Satan

Pasul întâi Magnum Opus
Pasul întâi și pasul al doilea ar trebui făcute împreună. Este imperativ să îți localizezi și
să îți activezi glanda pineală, întrucât aceasta secretă aspectul feminin al elixirului vieții.
1. Curăță-ți aura și chakrele în mod temeinic.
2. Întreține oricare dintre exercițiile de respirație, la alegere; acestea îți vor stimula
puterea vrăjitorească.
3. Odată ce începi să îți simți puterea vrăjitorească, condensează-o într-o bilă de
lumină și circul-o în felul următor: du-o în extensia din față a chakrei sacrumului
(a 2-a), apoi la perineu, în chakra bazală, în extensia din spate a chakrei
sacrumului și de aici urc-o prin toate extensiile din spate, până la chakra coroanei.
De acolo, du-o în chakra a 6-a (situată în spatele celui de-al 3-lea ochi) și de acolo
puțin mai jos în glanda pineală. De acolo du-o în cel de-al treilea ochi și de acolo
în extensia din față a chakrei gâtului și de aici coboară-o prin toate extensiile din
față și înapoi în chakra sacrumului. Pentru Magnum Opus, energia trebuie
întoarsă și înmagazinată în chakra sacrumului.

Cele de mai sus constituie un circuit.
Pentru a întreține această meditație în mod corect, ar trebui să fi determinat și în același
timp relaxat, atunci când direcționezi puterea vrăjitorească condensată prin fiecare chakră. Ar
trebui să experimentezi o senzație de presiune (cea mai comună) sau că energia este exact în
chakră. De cele mai multe ori, acesta începe ca un proces lent. Trebuie să *simți* energia – acest
lucru este foarte important. Fă-ți timp pentru această meditație.
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Pasul al doilea Magnum Opus
Pentru aceia dintre voi care au început lucrările preliminare pentru Magnum Opus
(circularea bilei cu Chi-ul condensat), următorul pas este foarte important:
Trebuie să vă localizați glanda pineală. Aceasta este situată în mijlocul capului, puțin în
jos și spre dreapta. Aceia dintre voi care lucrează la MO ar trebui să înceapă să mediteze pe
glanda pineală. O modalitate excelentă prin care poți face asta, este să inspiri energie în glandă și
să o extinzi atunci când expiri – cum ai face în cazul aurei. Glanda pineală este locul în care este
secretat o mare parte a elixirului vieții și anume ”ambrozia”.
Vei cunoaște când ai localizat-o și activat-o, întrucât ambrozia este fericire și plăcere
dincolo de cuvinte. Fără îndoială o vei remarca. Nu întreține aceste meditații dacă ești presat de
timp, deoarece plăcerea poate fi atât de extremă încât este aproape imposibil să te ridici. Sunt
mult mai multe de spus aici, însă cele de mai sus reprezintă un pas major. Voi scrie mai multe
despre asta, întrucât mai e un pas pe care trebuie lucrat și care trebuie masterizat. Pentru
moment, toți aceia care urmează această lucrare ar trebui să mediteze pe glanda pineală în fiecare
zi. Acest lucru este important. Ambrozia din glanda pineală este partea feminină a elixirului. Un
alt exercițiu foarte efectiv este întreținerea respirației prin alternarea nărilor (vezi tehnica nr. 3),
unde îți ții respirația după ce ai inspirat. Pentru a adapta această tehnică, doar inspiră în glanda
pineală și expandează-o atunci când expiri. Respirația te urmează orișiunde îți focalizezi atenția.
Meditație vid pe glanda pineală: doar concentrează-te pe glanda pineală. Centrează-te în aceasta,
simte-o, iar dacă secretă elixirul, meditează pe energia plăcută a acestuia. Această tehnică este și
ea foarte efectivă.

Pasul al treilea Magnum Opus
Următorul pas este activarea și alimentarea chakrei sacrumului, care produce aspectul
masculin al elixirului. Atunci când funcţionează la randament maxim, această chakră transformă
forța vitală/vitalitatea în aspectul masculin al elixirului vieții. Acest lucru se realizează prin
încălzirea constantă de la chakra bazală. Apoi printr-un proces special, cele două elixire sunt
combinate – după ce acestea au fost curățate în mod adecvat, printr-o tehnică pe care o voi
adăuga în curând. Rezultatul este inversarea procesului de îmbătrânire, toate bolile sunt
vindecate și se atinge imortalitatea și perfecțiunea fizică și spirituală, asemenea Zeilor.
Această meditație NU este plăcută! Satan mi-a spus ”Există fanatici care duc acest lucru
la extrem”. Prin asta El se referea la abstinență și celibatar, despre care a confirmat că sunt
FOARTE NESĂNĂTOASE. Este important să ai orgasme complete în cadrul acestei meditații,

254
ÎNSĂ – ACESTEA TREBUIE SĂ FIE LA CEL PUȚIN CÂTEVA ORE DISTANȚĂ DUPĂ
ACEASTĂ MEDITAȚIE. Cu alte cuvinte, nu le întreține una după cealaltă. Așteaptă până la
actul sexual/orgasmic cel puțin câteva ore de la momentul în care ai întreținut această meditație.
Un orgasm complet este pe cât se poate de important și are și alte beneficii.
Aici este meditația:
Stimulează-te până la orgasm SAU (în cazul bărbaților) dacă te trezești dimineața cu o
erecție, inspiră excitarea în chakra sexuală/sacrumului, până când aceasta dispare complet – până
când îți trece erecția în totalitate. În cazul femeilor, fă acest lucru până nu mai simți nici un fel de
excitare sexuală. Acest lucru poate necesita câteva respirații sau mai mult. Acest lucru este cel
mai efectiv când este făcut în orele de dimineață (înainte de amiază). Ceea ce această meditație
face, este să activeze și să încarce chakra sacrumului, să condenseze și să înmagazineze forța
vitală care este esențială în lucrare. Dacă meditația este întreținută în mod corect, vei începe să
experimentezi o senzație de căldură/fierbințeală în a doua chakră. Acesta este ”arzătorul din
adâncuri”. Excitarea este forța ta vitală și este excepțional de puternică. Această forță
vitală/vitalitate ajunge să fie condensată și înmagazinată în chakra sexuală și nu mai este disipată
prin ejaculare/orgasm. Căldura o transformă și în cele din urmă se transformă într-un elixir,
asemenea ambroziei din glanda pineală. Pentru aceia care au un apetit sexual mai scăzut,
folosirea unui vibrator poate fi de ajutor în a te stimula sexual. Partenerii pot de asemenea lucra
împreună în preludiu și când sunteți aproape de orgasm, respirați energia înapoi în chakra
sacrumului.
Piatra Filozofală după Kai Purr
Piatra Filozofală este soluția ”totul-in-unul” pentru Transformarea Spirituală și Fizică.
Fiecare dintre noi lucrează spre același țel și anume acela de atingere a Dumnezeirii, fie pe calea
Magnum Opusului, Yoga Kundalinică sau alte practici și lucrări spirituale. Pe măsură ce
progresezi în transformarea spirituală, înțelegi și vezi alterarea și munca neterminată a sufletelor
noastre. Aceste lucrări spirituale, în special Piatra Filozofală, îți vor repara sufletul și îl vor aduce
la stadiul de Zeu. Toate țelurile alchimice pot fi atinse rapid cu Piatra Filozofală. Aceste țeluri
alchimice presupun combinarea dintre Spirit și Material, fuziunea Șerpilor Gemeni (Ida și
Pingala), unirea Chakrelor Superioare cu cele inferioare și crearea și folosirea elixirului vieții.
Piatra Filozofală le face pe toate acestea în același timp.
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Piatra Filozofală se recreează singură, întotdeauna, într-un mod care trece mereu prin
moarte și renaștere. Piatra Filozofală este în ea însăși o transformare constantă, întotdeauna
activă. După ce corpul fizic ți se ajustează complet la energia pietrei, acesta se va recrea singur,
păstrându-te întotdeauna activ. Așa lucrează imortalitatea, întrucât elixirul vieții se va recrea
singur, menținându-se mereu activ și proaspăt. Cât despre lucrările magice cu piatra … poți
multiplica puterea intențiilor tale pe atât demult pe cât dorești … iar piatra va continua să
multiplice puterea intențiilor tale, încă pentru multă vreme după ce piatra a fost programată.

Procesul:
Explicația și înțelegerea felului în care piatra funcționează este precum o așchie în cur.
Piatra Filozofală conține elixirul vieții, sufletul și aura. Asta e formula. Ingredientele pietrei sunt
toate făcute una din cealaltă, același lucru, în mod separat. Aura este din energia planului fizic și
anume energie electromagnetică. Sufletul este bioelectricitate, însă chakrele superioare sunt
magnetice iar cele inferioare sunt electrice, așadar ambele seturi sunt bioelectrice și prin urmare
electromagnetice. Elixirul vieții este creat din elixirul masculin, cel feminin și energie sexuală.
Partea masculină este electrică, partea feminină este magnetică, iar energia sexuală este
electromagnetică, în timp ce toate sunt bioelectrice. Din moment ce corpurile noastre fizice
funcționează pe bioelectricitate, Aura ne este și ea bioelectrică. Energia Electrică și cea
Magnetică (masculin și feminin) sunt unite prin energia electromagnetică (sex), lucru din care
rezultă energie electromagnetică/bioelectrică (Masculin + Feminin + Sex/sau doar Sex). Din
această energie bioelectrică/electromagnetică (masculin + feminin + sex/sau doar sex), energiile
electrice și magnetice se unesc din nou, iar procesul continuă. Felul de procesare este că energia
masculină (electric/bioelectric) + energia feminină (magnetic/bioelectric) + energia sexuală
(electromagnetic/bioelectric) = energie sexuală (electromagnetic/bioelectric), care încă odată este
atât masculin (electric/bioelectric) cât și feminin (magnetic/bioelectric). Piatra creează exact
energia care o creează pe piatră. Dacă nu poți înțelege asta, atunci îmi pare rău, nu e o alta cale
prin care să explic procesul.
Lucrări Alchimice:
A fuziona Șerpii Gemeni (Ida și Pingala) înseamnă a fuziona aspectul masculin cu cel
feminin al sufletului. Fiecare șarpe sau aspect al sufletului este o treime dintr-un suflet deja
perfect. În suflet avem o parte Masculină (Pingala), una Feminină (Ida) și una Sexuală
(Sushumna). Pentru a te Zeifica, aceste părți ale sufletului trebuie să se contopească una cu
cealaltă în mod complet. De regulă acest lucru este realizat prin Yoga Kundalinică, întrucât

256
aceasta sporește energia sexuală (puterea) a sushumnei, care mai apoi unește ida și pingala.
Acest lucru este cel mai bine făcut prin relațiile sexuale cu Demonii sau prin Tehnica Respirația
Cobrei. Piatra Filozofală face și acest lucru. Procesul poate fi găsit în paragraful de mai sus. Ida
este elixirul feminin, este energie magnetică și energie bioelectrică/electromagnetică. Pingala
este elixirul masculin, este energie electrică și energie bioelectrică/electromagnetică. Sushumna
este elixirul sexual și electromagnetic, care e bioelectricitate. A combina ”spiritul și materialul”
înseamnă a combina energia sufletului cu energia lumii fizice. Acestea două sunt unite prin
elixirul vieții care este creat atât din energia sufletului cât și din energia lumii fizice. Piatra
realizează acest lucru.
Unirea chakrelor Superioare cu cele Inferioare este același lucru ca unirea aspectelor ida
și

pingala

ale

sufletului.

bioelectrice/electromagnetice,

Chakrele
iar

chakrele

superioare
inferioare

sunt
sunt

feminine,
masculine,

magnetice

și

electrice

și

bioelectrice/electromagnetice. Chakra inimii este sexuală și bioelectrică/electromagnetică. Piatra
le unește pe acestea. Elementele (Foc, Pământ. Apă, Aer, Chintesență) au proprietăți electrice,
magnetice sau electromagnetice. Ida, pingala și sushumna sunt din elemente. Piatra va trezi
elementele din suflet.

Nivele de Progresie:
Din experiență, am învățat despre nivele majore ale progresiei spirituale. Când progresăm
ne ”reparăm”sufletele și trupurile, întrucât acestea amândouă au fost corupte și separate una de
cealaltă. După o bună perioadă în care am făcut Respirația Cobrei, sushumna mi s-a transformat,
lucru care a avut impact și asupra corpului fizic. Din experiența pe care am avut-o, sushumna mia fost reparată. Înainte de aceste schimbări, energiile elixirului circulau libere prin corp, după
stimularea glandelor care le produc. După schimbare, după stimularea glandelor care secretă
elixirul (Glanda Pineală, Sacrumului și Sexuală), energia acestora curgea automat prin
sushumna. Elixirul masculin curgea în sus prin chakre și apoi în aură la fel ca și energia sexuală,
iar elixirul feminin al glandei pineale curgea în jos în sushumna prin chakre și apoi în aură.
Acum, trupul/sufletul direcționează energiile elixirului vieții în suflet, trup și aură în mod
automat și de unul singur. Acesta este un nivel important și descoperă atât de multe. Acest stadiu
este important și trebuie descoperit, pentru a putea înțelege și crea în continuare piatra filozofală
și pentru a putea lucra cu aceasta. De asemenea aș dori să menționez aici că după ce chakrele îți
sunt în totalitate pline cu elixirul vieții, te poți aștepta la înălțarea inițială a Șarpelui Kundalini.
Piatra Filozofală este EXTREM de puternică. Trupul îți va fi afectat de aceasta și la fel și
sufletul. Ai fost avertizat.
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Cerințe Spirituale pentru Piatră:
Recomand să începi să lucrezi cu piatra numai după ce sushumna ți-a fost transformată în
felul explicat mai sus. Pentru ajunge la acest nivel, stimulează-ți Șarpele Kundalini în mod
frecvent, astfel încât energia sexuală să ți se ridice prin chakre și să îți împuternicească
sushumna. Acest lucru este ușor de realizat prin tehnica Respirația Cobrei, relații sexuale
frecvente cu un(o) Demon(ița) sau simplu prin împuternicirea chakrei bazale pe cât mai des
posibil. Odată ce completezi acest nivel, o să fie mult mai ușor și mai rapid să îți încarci chakrele
și Aura cu energiile elixirului. Toate energiile elixirului ar trebui să îți fie deja puternice în
chakrele sufletului. Acest lucru este necesar și important pentru crearea pietrei filozofale. Toate
chakrele trebuie să îți fie active și puternice.
Pregătire:
Pentru a te pregăti și pentru a îndeplini cerințele pentru crearea pietrei, întreține
următoarea meditație pentru câteva săptămâni. Condensează-ți aura într-o mică sferă de lumină
și circul-o prin toate extensiile din față și din spate ale chakrelor și de asemenea stimulează-ți
glanda pineală cu aceasta. Termină cu chakra bazală, după care așază sfera câțiva centimetrii sub
chakra bazală, direct pe Șarpele Kundalini și ține-o acolo pentru un timp, până când aceasta
activează energia sexuală în sus prin șira spinării. Depozitează sfera în centrul chakrei inimii,
acolo unde îi este locul. Locul gol din centrul chakrei inimii (atunci când aceasta este
împuternicită, activă și funcțională) este locul pentru piatră. Data viitoare când vei întreține
această meditație, condensează-ți aura în aceiași sferă, întrucât acest lucru îi va spori puterea.
Păstrează această sferă pentru crearea pietrei. Asigură-te că întreții și Meditația Sacrală din
exercițiile preliminare ale Magnum Opus, pentru a-ți pune și elixirul masculin în mișcare.
Sufletul trebuie să fie pregătit înainte de crearea acestei pietre.
Creația:
Extrage puțină bioelectricitate din *fiecare* dintre cele 7 chakre principale și așază-o în
sferă. Această bioelectricitate din chakre va activa adevărata putere a pietrei. Dacă sfera/piatra se
află în chakra inimii, ar trebui să simți efectele imediat după ce faci acest lucru, întrucât chakra
inimii îi va circula energia. Aceasta este crearea pietrei. Acum piatra ar trebui să aibă toate
ingredientele din formulă: Bioelectricitate + Aura + Elixirul Vieții – sau – Energia Sufletului +
Energia Lumii Fizice + Energia Imortalității/Perfecțiunii.

258
Atenție:
Ar trebui să simți tipul nou de energie al pietrei. Se prea poate să simți și ”procesul”
pietrei și să înțelegi cum aceasta lucrează. Dacă energia e prea puternică pentru tine, atunci așază
piatra altundeva (cum ar fi în Templul tău Astral), întrucât chakra inimii servește la circularea
energiei acesteia prin suflet și prin trup. Lucrează cu aceasta până când ești capabil să o menții în
chakra inimii. Piatra este EXTREM de puternică! Este cea mai scurtă și mai rapidă cale spre
zeificare.
Lucrări cu Piatra:
Pentru a împuternicii piatra, trebuie să adaugi la tăria acesteia. Condensează-ți aura în
piatră, circul-o și în mod opțional, termină prin extragerea de Bioelectricitate nouă din cele 7
chakre principale și condensarea acesteia în piatră. Există și alte moduri de a folosi piatra, cum
este acela în care conectezi toate chakrele la chakra inimii, după care învârți piatra în centrul
chakrei inimii. De asemenea poți circula piatra înăuntru și în afara chakrelor slăbite, pentru a le
împuternicii. Menține-ți piatra curată; curăț-o în fiecare zi, în același fel în care îți cureți aura și
chakrele. Atunci când piatra atinge o chakră, aceasta din urmă se va apropia mai mult de sufletul
perfect, de zeificare. Toate lucrările alchimice pot fi definite prin simpla circulare a pietrei prin
chakre.

Chakra Inimii:
Atunci când chakra inimii este împuternicită în totalitate, în centrul acesteia exista un loc
pentru piatră. Chakra inimii servește scopului de a circula energia imortală/perfectă a pietrei prin
suflet și trup, împuternicindu-le pe amândouă. În acest mod, energia pietrei ajunge prin întregul
corp.
Lucrări Magice:
Atunci când piatra este programata cu intențiile tale, aceasta îți va imprima intențiile în
mod constant de-a lungul timpului. Asta înseamnă că puterea intențiilor/dorințelor tale va fi
MULTIPLICATĂ cu trecerea timpului. Atunci când circuli o piatra programată prin chakre, îți
vei imprima și programa sufletul cu dorințele tale, din nou și din nou, saturându-ți sufletul cu
acestea în mod rapid. Atunci când așezi o piatră programată în chakra inimii, intențiile tale vor
circula prin suflet, programându-ți-l mereu. Chakra inimii guvernează peste DORINȚĂ; așadar,
atunci când intențiile tale sunt în acord dorința ta, chakra inimii va continua și ea să
împuternicească programarea pietrei. De asemenea, poți vibra o rună pentru a-ți satura și mai
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mult piatra cu dorințele tale. Puterea acestei pietre este menită să îți creeze viața materială
perfectă, în timp ce îți perfecționează viața spirituală.
Nivele ale Transformării:
În timp ce continui să lucrezi cu piatra, trupul și sufletul îți vor trece prin multe
transformări, de la sine. Acest lucru se datorează faptului că piatra este o combinație a tuturor
lucrărilor alchimice, iar piatra este însăși energia dumnezeiască (Imortală/Perfectă). Trupul și
sufletul se adaptează la asta.

Meditație chakrală completă
Pentru a-ți amplifica puterile chakrelor la potențialul lor maxim, este important să
meditezi pe ele în ziua și la ora în care acestea sunt cele mai puternice. De exemplu, chakra
sacrumului este patronată de planeta Marte; pentru a obține rezultate maxime atunci când vrei să
o împuternicești, trebuie să meditezi pe ea marțea, la ora lui Marte. Cu cât chakrele tale sunt mai
puternice, cu atât magia ta este mai puternică. Studiul a dovedit faptul că orarele planetare ale
haldeilor (și ale multor alte civilizații antice, de altfel) sunt extreme de exacte. Te sfătuim să
descarci și să instalezi programul Chronos O să trebuiască să ai deja instalată versiunea 2.0 a
programului Microsoft .NET Framework. Acest program este de neprețuit, calculând orele
planetelor, specific pentru locația ta.
Din proprie experiență – experiență dobândită în urma multor ani de meditație, am
observat că în anumite momente unele meditații sunt foarte puternice, iar alteori nu au aproape
niciun efect. La fel este și în cazul vrăjilor și a magiei. Ambele sunt în strânsa legătură cu
alinierea și sincronizarea planetelor. Fiecare chakră în parte este patronată și influențată de o
anume planetă. Când meditezi pe o anumită chakră în ziua și la ora la care planeta
corespunzătoare acesteia este puternică (într-o poziție favorabilă), efectul meditației va fi
amplificat 100%. Asta include automat și vrăjile și magia, căci rezultatul acestora sunt de
asemenea direct relaționate pozițiilor planetelor. Spre exemplu, Venus patronează dragostea și
banii, Marte sportul, războiul, certurile, etc. A medita pentru bani atunci când Saturn este
puternic (Saturn e planeta limitărilor, dificultăților și a neajunsurilor), este o pierdere totală de
vreme și arareori lucrarea magică/vraja va produce rezultate tangibile. Incantațiile de mai jos
pentru fiecare chakră sunt bazate pe Necronomicon (1586). Am observat că aceste incantații sunt
adevărate cuvinte de putere. În grimoare, cuvântul de cod pentru chakră/chakre este
zeu/dumnezeu. Incantațiile practicate în Egiptul Antic nu ne sunt cunoscute la momentul de față,
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însă cercetăm acest lucru. Meditația completă pentru chakre este extrem de puternică. Fiecare
sesiune ar trebuie să înceapă cu alinierea corectă a chakrei. Mai multe instrucțiuni despre acest
subiect pot fi găsite în secțiunea Deschiderea sufletului
Meditația pentru fiecare chakră are 4 pași:
1. Tehnica de respirație specifică chakrei pe care lucrezi.
2. „Inspirarea” energiei direct în chakră.
3. Vibrarea numelui Zeului care patronează chakra respectivă.
4. Apoi câteva minute petrecute în liniște, simțind chakra și energia acesteia.
Este important să lucrezi cu această meditație în ordinea dată: de la coroană la bază sau
invers. Încă odată, asigură-te că chakrele îți sunt complet deschise înainte de a întreține această
meditație!

Chakra coroanei – meditație completă
 A 7-A, chakra coronală, (SAHASRARA).
 LOCAȚIE: vârful capului.
 ELEMENT: apa.
 CULOARE: violet.
 NUMĂR DE PETALE: 1,000 petale lotus.
 PLANETĂ: Jupiter.
 ZIUĂ: joi.
 METAL: staniu.
 INCANTAȚIE: MARDUK (necronomicon), ING (rune), MAUM (sanscrită).
 FUNCȚIE: iluminare.
 STARE INTERIOARĂ: fericire.
VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 MARDUK (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și
de cei experimentați. Pentru litera „D,” asigură-te că îți pui limba imediat
deasupra celor doi dinți din față, ca atunci când pronunți cuvântul englezesc
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„Dog” și vibrează acest sunet în felul acesta. E similar vibrației TH, doar că e un
pic mai exagerată.
 ING (rune). Această vibrație e intermediar-avansată, dar poate fi folosită atât de
novici cât și de cei experimentați.
 MAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică, motiv
pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
 Această chakră nu are incantația tradițională.
Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută joia în timpul orelor lui Jupiter.
1. Aliniază-ți chakra coronală cu vârful în jos.
2. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra coroanei, iar când expiri vibrează
mantra aleasă de mai multe ori.
3. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra coroanei pentru câteva minute.
Concentrează-te și simte-ți chakra coronală în vârful capului (în interiorul capului). O
senzație minunată de fericire indică faptul că această chakră este deschisă și activă. Este
important ca atunci când termini această meditație să rămâi tăcut pentru câteva minute și să
meditezi pe energia acestei chakre.

Chakra a 6-a – meditație completă
 A 6-A, CHAKRA DIN SPATELE CELUI DE-AL 3-LEA OCHI (AJNA).
 LOCAȚIE: în spatele celui de-al 3-lea ochi.
 ELEMENT: eterul/chintesența.
 CULOARE: indigo.
 NUMĂR DE PETALE: 2.
 PLANETĂ: Luna.
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 ZIUĂ: luni.
 METAL: argint.
 FUNCȚIE: viziune psihică.
 STARE INTERIOARĂ: intuiție.
 TEHNICA DE RESPIRAȚIE: Respirația lunară (Kumbhaka).
VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 INANNA (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și
de cei experimentați.
 AUM (Incantația tradițională). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât
și de cei experimentați.
 THOR (rune). Această vibrație e intermediar-avansată, dar poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 THAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică,
motiv pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
TEHNICĂ DE RESPIRAȚIE, respirația lunară [kumbhaka]:

Primul set:
1. Inspiră prin ambele nări până numeri la 2.
2. Ține-ți respirația până numeri la 4.
3. Expiră până numeri la 6.
4. Ține-ți respirația până numeri la 4.
Cele de mai sus constituie un set. 6 – 10 seturi sunt recomandate novicilor. Cei care au
experiență și sunt avansați pot face câte seturi doresc și se simt confortabil. Următorul set trebui
făcut în număr egal cu primul set și amândouă ar trebui făcute împreună:
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Al doilea set:
1. Inspiră până numeri la 6.
2. Ține-ți respirația până numeri la 6.
3. Expiră până numeri la 4.
NU-ți ține aerul după expirație. Oricât de multe runde ai făcut cu setul 1, la fel de multe
trebuie să faci și cu setul al doilea. Repeta cele de mai sus de câteva ori.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută lunea, în timpul orelor Lunii.
1. Aliniază-ți a 6-a chakra cu vârful în jos.
2. Efectuează ambele exerciții pentru respirat: fă primul set prima dată pentru câteva
respirații și continuă cu cel de-al doilea set pentru același număr de respirații.
3. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra a 6-a, iar când expiri vibrează
mantra aleasă de mai multe ori.
4. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra a 6-a pentru câteva minute.

Chakra gâtului – meditație completă
 A 5-a, chakra gâtului (VISHUDDI)
 LOCAȚIE: gât
 ELEMENT: aer
 CULOARE: albastru
 NUMĂR DE PETALE: 16
 PLANETĂ: Venus
 ZIUĂ: vineri
 METAL: cupru
 FUNCȚIE: comunicare, auto-exprimare emoțională
 STARE INTERIOARĂ: auzul psihic, emoțiile
 TEHNICA DE RESPIRAȚIE: Respirația humică [Brahmari]
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VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 NANNA (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și
de cei experimentați.
 HAM sau HANG (incantație tradițională). Această vibrație poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 KAUN (rune). Această vibrație e intermediar-avansată, dar poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 HAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică, motiv
pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
TEHNICA DE RESPIRAȚIE, respirația humică [brahmari]:
1. Inspiră

și

când

expiri,

vibrează

“NEBO”

NN-EE-BB-OO”

sau

“NINGHIZHIDDA” NN-II-NN-GG-HH-II-ZZ-HH-II-DDDD-AA până expiri
complet.
2. Repetă incantația de mai sus de câteva ori.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută vinerea în timpul orelor lui
Venus:
1. Aliniază-ți chakra gâtului cu vârful în jos.
2. Efectuează exercițiul respirației de câteva ori.
3. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra gâtului, iar când expiri vibrează
mantra aleasă de mai multe ori.
4. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra gâtului pentru câteva minute.
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Chakra inimii – meditație completă
 A 4-a, Chakra Inimii, ANAHATA (CENTRU)
 LOCAȚIE: centrul pieptului
 ELEMENT: foc/aer
 CULOARE: verde
 NUMĂR DE PETALE:12
 PLANETĂ: Mercur
 ZIUĂ: miercuri
 METAL: mercur
 FUNCȚIE: chakra inimii este conectorul neutru dintre chakrele superioare și cele
inferioare
 STARE INTERIOARĂ: levitație, proiecție astrală
 TEHNICA DE RESPIRAȚIE: Respirație prin alternarea nărilor

VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 NEBO (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și de
cei experimentați.
 YAM sau YANG (incantație tradițională). Această vibrație poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 GEBO (rune). Această vibrație e intermediar-avansată, dar poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 YAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică, motiv
pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
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TEHNICA DE RESPIRAȚIE:
PARTEA ÎNTÂI – Ține-ți respirația după ce inspiri:
1. Inspiră prin nara stângă până numeri la 4 și concentrează-te pe cele 3 chakre din
partea dea sus.
2. Ține-ți respirația până numeri la 6.
3. Închide-ți nara stângă cu degetul mare și expiră prin nara dreaptă până numeri la
4, ușor.
4. Inspiră prin nara dreaptă și ține-ți respirația până numeri la 6.
5. Expiră prin nara stângă, până numeri la 4.
6. Ia-o de la capăt pentru un nou set!

Sumar:
Inspiră prin stânga,
Ține-ți aerul la sfârșitul inspirației,
Expiră prin dreapta,
Inspiră prin dreapta,
Ține-ți aerul la sfârșitul inspirației,
Expiră prin stânga,
Începătorii ar trebui să facă 4 seturi, iar după o vreme pot trece la 8-10 seturi. Cei
experimentați pot face 20 de seturi iar avansații până la 40 de seturi. Este important să fii relaxat
și să îți iei îndeajuns timp cu acest exercițiu. Dacă te consideri peste nivelul mediu, atunci îți poți
schimba timpul pentru care inspiri, îți ții respirația sau expiri. De exemplu inspiri până numeri la
2, ții până numeri la 8 și apoi numeri până la 4 pe expirație. Important este ca numerele alese să
fie constante de-a lungul întregului exercițiu respiratoriu.
Inspirațiile scurte compensate cu expirații mai lungi cresc drastic efectivitatea
exercițiului

într-o

perioadă

scurtă

de

timp.

Exercițiul

de

mai

sus

direcționează

prana/puterea/energia către cap și chakrele superioare. Acesta este un exercițiu bun pentru a-ți
ridica energia din picioare (în cazul în care îți băltește acolo, lucru care poate fi extrem de
periculos).
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PARTEA A DOUA – Ține-ți respirația după ce expiri
1. Concentrează-te pe cele 3 chakre inferioare.
2. Inspiră prin nara stângă până numeri la 4.
3. Expiră prin nara dreapta, până numeri la 4.
4. Ține-ți respirația până numeri la 6.
5. Inspiră prin nara dreaptă, până numeri la 4, închide-ți nara dreaptă și expiră prin
stânga până numeri la 4.
6. Ține la sfârșitul expirației până numeri la 6.
7. Ia-o de la capăt pentru un nou set!

Sumar:
Inspiră prin stânga,
Expiră prin dreapta,
Ține-ți aerul la sfârșitul expirației,
Inspiră prin dreapta,
Expiră prin stânga,
Ține-ți aerul la sfârșitul expirației.
Aceasta constituie un set. Acest exercițiu direcționează prana/puterea/energia către
chakrele inferioare. Începătorii ar trebui să facă 4 seturi, iar după o vreme pot trece la 8-10 seturi.
Cei experimentați pot face 20 de seturi iar avansații până la 40 de seturi. Este important să fii
relaxat și să îți iei îndeajuns timp cu acest exercițiu.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută miercurea în timpul orelor lui
Mercur. Chakra inimii nu se aliniază la fel ca celelalte chakre. Doar concentrează-te pe centrul
pieptului tău.
1. Vizualizează-ți chakra inimii sub forma unui YONI:
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2. Efectuează exercițiul de respirație de câteva ori.
3. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra inimii, iar când expiri vibrează
mantra aleasă de mai multe ori.
4. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra inimii pentru câteva minute.

Chakra plexului solar – meditație completă
 A 3-a, chakra plexului solar (MANIPURA)
 LOCAȚIE: puțin deasupra buricului, în zona plexului solar
 ELEMENT: focul
 CULOARE: galben
 NUMĂR DE PETALE: 10
 PLANETĂ: soare
 ZIUĂ: duminică
 METAL: aur
 FUNCȚIE: voință, putere, manipulare
 STARE INTERIOARĂ: puterea voinței
 TEHNICA DE RESPIRAȚIE: Respirația focului
VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 UDDU (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și de
cei experimentați.
 RAM sau RANG (incantație tradițională). Această vibrație poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 REDA sau RAUDA (versiune mai puternică) (rune). Această vibrație e
intermediar-avansată, dar poate fi folosită atât de novici cât și de cei
experimentați.
 RAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică, motiv
pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
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Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
TEHNICA DE RESPIRAȚIE respirația focului [Kapalabhati]:
1. Contractă-ți mușchii abdominali brusc foarte repede și tare, făcând ca aerul din
plămâni să iasă. Apoi imediat relaxează-te și aerul va umple partea de sus a
plămânilor, de unul singur. Folosește contracțiile rapide ale mușchilor abdominali
ca să inspiri și să expiri, pentru acest exercițiu. Contracțiile trebuie să fie ritmice.
2. Fă acest exercițiu de câteva ori și vezi ce senzație îți dă.
3. Respiră așa de 20 de ori consecutiv, înăuntru și afară, folosindu-te de mușchii
abdominali în succesiune rapidă, iar la sfârșitul celei de-a 20-a respirații, expiră,
apoi inspiră și umple-ți plămânii cu aer, contractă-ți anusul, lasă-ți bărbia în piept
și ține-ți respirația pentru câte secunde poți- NU EXAGERA
4. Expiră ușor.
Cele de mai sus formează un set. Expirația ar trebui să fie scurtă, iar inhalarea ar trebui să
fie pasivă și mai lungă. Seturile cresc prin adăugarea numărului de respirații prin această tehnică
de contractare ale mușchilor abdominali. La început, încearcă să faci 2 seturi cu 20 astfel de
respirații și apoi, după ceva timp, mărește numărul la 30, apoi 40, până când faci 60.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim dacă este făcută duminica în timpul orelor Soarelui:
1. Începe prin a-ți alinia corect chakra plexului solar, cu vârful în jos.
2. Efectuează exercițiul respirației de câteva ori.
3. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra solară, iar când expiri vibrează
mantra aleasă de mai multe ori.
4. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra solară pentru câteva minute.
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Chakra sacrumului – meditație completă
 A doua, chakra sacrumului (SVADISTHANA)
 LOCAȚIE: la jumătatea drumului dintre buric și osul naval
 ELEMENT: apă
 CULOARE: portocaliu
 NUMĂR DE PETALE: 6
 PLANETĂ: Marte
 ZIUĂ: marți
 METAL: fier
 FUNCȚIE: sexualitate, plăcere, procreare, creativitate, locul energiei sexuale
 STARE INTERIOARĂ: creativitate
 TEHNICA DE RESPIRAȚIE: Respirație sacrală (vezi mai jos)
VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 NERGAL (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și
de cei experimentați.
 VAN sau VANG (incantație tradițională). Această vibrație poate fi folosită atât de
novici cât și de cei experimentați.
 DAGUR (rune). Această vibrație e intermediar-avansată, dar poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 VAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică, motiv
pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
TEHNICA DE RESPIRAȚIE, respirația sacrală:
1. Inspiră, concentrează-te și „trage” energie din chakra bazală în chakra sacrumului;
absoarbe energia în chakra sacrumului, ține-ți respirația până numeri la 6 (Acest
număr poate varia în funcție de cât de confortabil te simți. Nu ar trebui să
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exagerezi niciodată. 4 sau 8 este de asemenea OK, atâta timp cât menții acest
număr pe parcursul întregii meditații)
2. Expiră și lasă aerul să iasă din plămâni fără nici un efort.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută marțea în timpul orelor lui
Marte:
1. Începe prin a-ți alinia corect chakra sacrumului, cu vârful în sus.
2. Efectuează exercițiul respirației de câteva ori.
3. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra sacrumului/sexuală, iar când expiri
vibrează mantra aleasă de mai multe ori.
4. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra sacrumului/sexuală pentru câteva
minute.

Chakra bazei – meditație completă
 Prima, chakra bazală, MULADHARA (RĂDĂCINĂ)
 LOCAȚIE: baza coccisului
 ELEMENT: pământ
 CULOARE: roșu
 NUMĂR DE PETALE: 4
 PLANETĂ: Saturn
 ZIUĂ: sâmbătă
 METAL: plumb
 FUNCȚIA: supraviețuire
 STARE INTERIOARĂ: stabilitate
 TEHNICA DE RESPIRAȚIE: vezi mai jos
VIBRAȚIE (alege una din cele de mai jos):
 NINIB (Necronomicon). Această vibrație poate fi folosită atât de novici cât și de
cei experimentați.
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 LAM sau LANG (incantație tradițională). Această vibrație poate fi folosită atât
de novici cât și de cei experimentați.
 SOWILO (rune). Această vibrație e intermediar-avansată, dar poate fi folosită
atât de novici cât și de cei experimentați.
 LAUM (sanscrită). Această vibrație e avansată și excepțional de puternică, motiv
pentru care ar trebui folosită numai de meditatorii experimentați.
Notă:

DACĂ

FACI

MEDITAȚIA

CHAKRALĂ

COMPLETĂ,

FOLOSEȘTE

ÎNTOTDEAUNA ACEIAȘI CATEGORIE DE MANTRE; SPRE EXEMPLU, DACĂ ALEGI
VIBRAȚIA RUNICĂ PENTRU O CHAKRĂ, ATUNCI FOLOSEȘTE VIBRAȚIA RUNICĂ
PENTRU TOATE CELELALTE CHAKRE.
TEHNICA DE RESPIRAȚIE:
1. Inhalează ușor, contractă-ți anusul și vizualizează o energie strălucitoare ca
soarele inundându-ți chakra bazală. Apoi, pe durata aceleiași inspirații,
vizualizează aceasta energie urcând prin toate chakrele, până la cea a coronală,
iluminându-le pe toate.
2. Dacă ești novice, ține-ți aerul până numeri la 4; dacă ești cât de cât obișnuit cu
astfel de tehnici, atunci ține-ți aerul până numeri la 10, iar dacă ești avansat, îți
poți ține respirația atât cât iți este confortabil. Ceea ce este important, este ca
numărul pe care îl alegi la început să fie păstrat de-a lungul întregului exercițiu
respiratoriu.
3. Pe parcursul expirației, concentrându-te pe energia care acum este în chakra
coronală și direcționează-o în jos, înapoi către chakra bazală, iluminând toate
chakrele în drumul ei.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută sâmbăta în timpul orelor lui
Saturn.
1. Începe prin a-ți alinia corect chakra bazală, cu vârful în sus.
2. Efectuează exercițiul respirației de câteva ori.
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3. Inspiră, focalizează-ți atenția și simte-ți chakra bazei, iar când expiri vibrează
mantra aleasă de mai multe ori.
4. Rămâi în stare meditativă și simte-ți chakra bazei pentru câteva minute.

Închiderea chakrelor
Acest exerciţiu este important şi de mare ajutor pentru reducerea la tăcere a stimulilor
nedoriţi. În urma închiderii chakrleor, vei experimenta un sens aparte al păcii şi al calmului
interior. În aceiași măsură, prin închiderea chakrelor te poți proteja atât de oamenii cât și de
entitățile astrale nedorite, întrucât aceştia se ataşează de noi prin chakre; prin închiderea
chakrelor poţi preveni acest lucru, atunci când te afli în jurul fiinţelor ameninţătoare. Chakrele
închise te protejează şi de vampirismul energetic. Acest exerciţiu mai ajută şi în meditaţia vid
deoarece calmează mintea, reducând la tăcere o mare parte din zgomotul psihic.
1. La sfârşitul meditaţiei, stai într-o poziţie confortabilă şi începe cu chakra bazală.
2. Vizualizează-ţi chakra bazală precum un vortex roşu şi învolburat de energie.
Vizualizează fie o uşă sau un oblon în faţa chakrei şi închide-l(o) peste chakră,
închizând toată lumina acesteia.
3. Continuă cu chakra sacrumului, apoi cu chakra plexului solar şi cu toate celelalte
chakre, până la ckakra coroanei.
Când toate chakrele îţi sunt închise, ar trebui să simţi o senzaţie aparte de pace şi linişte.
Acest exerciţiu poate fi întreţinut de câteva ori pe zi, dacă doreşti să blochezi anumiţi stimuli
externi nedoriţi şi/sau să te protejezi atunci când te afli într-un mediu negativ şi neplăcut, cum ar
fi în jurul creştinilor, etc. Acest lucru este îndeosebi folositor mediumilor naturali, care foarte
uşor absorb energie şi celor care sunt cu uşurinţă distraşi.
Chakrele ţi se vor deschide din nou de unele singure, după puţină vreme. Dacă simţi că
trebuie să le deschizi numaidecât, inversează exerciţiul de mai sus, deschizând uşile/obloanele,
după care învârte fiecare chakră de câteva ori.
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Alinierea chakrelor
Vreau să clarific un lucru mai întâi. Orice ne-satanist care citeste acestea – fie că e aşanumit “New Age”, “Misticist”, etc. – şi continuă să citească, NU UITA NICIODATĂ: ACESTE
CUNOȘTINȚE VIN DE LA SATAN ŞI DE LA ZEUL EGIPTEAN
THOTH. Thoth face parte din Puterile Iadului. Crucea a fost coruptă
de creştini în mod hidos. Crucea cu cele patru braţe egale reprezintă
cele patru colţuri şi cele patru direcţii, ca atunci când îi chemăm pe
cei Patru Prinţi Încoronaţi ai Iadului, în timpul unui ritual. Crucea
este un CONCEPT, precum se poate vedea şi în multe dintre sigiliile
Demonilor. Alinierea corectă a chakrelor principale ale sufletului,
este sub forma unei cruci. Alinierea corectă a acestor chakre ESTE SUB FORMA UNEI CRUCI
LATINE ÎNTOARSE. CRUCEA CREŞTINĂ ESTE O CORUPERE ŞI O BLASFEMIE.
Crucea întoarsă a fost un simbol în Satanism pentru mult timp şi pentru un motiv foarte
bine întemeiat. A treia chakră, de asemenea cunoscută ca chakra ‘solară’ sau chakra ‘Soarelui’;
este a-tot-importanta chakră ‘666’, întrucât 666 este numărul Cabalistic al Pătratului Soarelui;
aceasta mai este reprezentată şi de zvastica, care este un simbol
antic al Soarelui. În această chakră, şi nu în cea a inimii,
sălăşuieşte puterea sufletului. Învăţăturile new age şi ale altor
mişcări asemănătoare sunt concentrate pe chakra inimii, astfel
încât adepţii sunt depravați de putere. Chakra inimii este
neutră, în principal conectând chakrele superioare (magnetice)
cu cele inferioare (electrice). Informaţiile populare despre
chakre, pe care le găseşti la tot colţul de stradă, nu numai că
sunt periculoase dar sunt şi extrem de inexacte. După cum ştim,
chakra coroanei este cunoscută ca “lotusul cu o mie de petale”.
Lotusului i se mai spune şi lili. Lili = ‘Lilith’. Pe lângă faptul
că fiecare Demon este o fiinţă vie, fiecare dintre aceştia are şi câte un mesaj spiritual propriu.
Lilith guvernează peste Chakra Coroanei. Satan guvernează peste chakra bazală. Aceste două
chakre formează un cuplu masculin-feminin şi lucrează împreună. Acesta este unul dintre cele
mai importante mesaje spirituale. Înţelesul contopirii părţii masculine cu cea feminină este
simbolismul din spatele Bahometului, care are atât organe masculine cât şi feminine, dar şi în
spatele faraonului egiptean Akhenaton – un alt hermafrodit.

275
Acum, cu toate emfazele repetate pe care nătărăii amăgiţi
New Age le pun pe chakra inimii (acest lucru e făcut în
adins, nu numai pentru a ţine oamenii departe de cunoștința
spirituală, dar mai ales pentru a-i ţine departe de a obţine
orice fel de putere spirituală serioasă), când avansezi
îndeajuns de mult în meditaţie şi în abilităţile psihice, vei
descoperi că chakra inimii – care
are forma unui yoni – este
neutră.

Yoni

este

simbolul

vaginului. Creştinii au corupt şi
acest simbol şi întorcându-l pe o
parte, au creat acel simbol împuțit al peştelui, care încă odată, aduce
blasfemie spiritualităţii adevărate, cum e cazul fiecărui lucru din acel
program imbecil, furat şi fals al creştinismului. “ Din loc în loc de-a
lungul acestei fâșii, erau șapte turnuri – Turnurile lui Satan (Ziarahs)
– șase dintre acestea sub formă trapezoidală iar unul, aflat în
mijlocul celorlalte pe Muntele Lalesh, avea forma unui con ascuțit și
canelat.” – The Satanic Rituals, de Anton LaVey. Citatul de mai sus este şi o alegorie, întrucât în
mijloc se află impara chakră a inimii. Are putere, însă nu puterea celei mai tari chakre a
sufletului, chakra Soarelui ‘666’. Puterea chakrei inimii este minimală. Acesta este motivul
pentru care inamicii ridică în slăvi această chakră, în toate cărţile populare şi uşor accesibile
publicului.
Absorbţia energiei se face prin deschizătura largă a
chakrei, iar eliberarea energiei este prin vârful acesteia. Aşadar
este evident de ce unele chakre, precum e cel de-al treilea ochi
(NU îl confunda cu a 6-a chakră, care este situată ÎN SPATELE
celui de-al treilea ochi) trebuie să aibă deschizătura largă
îndreptată spre exterior, pentru a absorbi energie. Desigur, aici
sunt incluse toate chakrele minore. Vei descoperi că, după ce ţi-ai
aliniat chakrele în mod corect, te vei simţi mult mai centrat, iar
vindecarea şi lucrările magice se vor materializa mult mai uşor. Tot ce trebuie să faci este să
întorci vârful chakrei solară 666 ÎN JOS. Aceasta este chakra svasticii, chakra Soarelui. Toate
religiile păgâne care au precedat creştinismul, au acordat o mare importanţă Soarelui, în chakra
căruia sălăşuieşte puterea sufletului.
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Ciocanul lui Thor era original sub forma unei cruci întoarse. Noi luăm ființă în bazinul
mamei şi din chakra Soarelui, chakra dătătoare de viaţă, care este situată în spatele bazinului.
Aici este localizat rezervorul nostru principal de forţă vitală/putere vrăjitorească/vril/chi. Acum,
scrierile populare plasează chakra inimii ca fiind ‘lăcaşul emoţiilor’. Aceasta este o altă
concepție greșită majoră. În adevăr, chakra gâtului este lăcaşul emoţiilor. Atunci când suntem
trişti şi pe cale să plângem, emoţia vine din chakra gâtului şi nu din cea a inimii. La fel e şi cu
fericirea. Fi atent la acest detaliu. Aceste amândouă emoţii pornesc din chakra gâtului. Formele
populare ale inimii (♡), în mod normal nu o reprezintă pe
aceasta cu adevărat. Plasarea acestei forme ca simbol al inimii
este o altă corupere. Este pentru a te duce în eroare. Intersectarea
şerpilor – simbolurile nadilor ida şi pingala – are loc în chakra
gâtului, unde aceştia se sucesc în forma unei ‘inimi’ perfecte
care începe din dreptul gâtului, de unde aceștia se sucesc în
forma unei ‘inimi’ perfecte care se împreunează în dreptul
nasului, dând naștere formei ‘inimii’ de-a lungul feței. Simbolul
popular al săgeții care străbate inima reprezintă în adevăr
“fixarea energiei”, reprezentând urcarea Şarpelui lui Satan
(Kundalini).
Numărul 666 şi crucea întoarsă, precum şi toate celelalte simboluri ale lui Satan, sunt
extrem de sacre, purtând un mesaj ascuns. Atunci când direcţionezi energie – cum se întâmplă
atunci când faci vrăji – chakrele pot fi temporal inversate, astfel încât vârfurile acestora sunt
îndreptate înspre exterior, pentru a livra energia. Ţine minte şi NU te
conecta niciodată cu energie negativă, spre exemplu atunci când
practici magie neagră. Cu alte cuvinte, energia negativă nu ar trebui
niciodată să circule prin tine, ci trebuie manevrată întotdeauna în
exteriorul tău. Dacă lucrezi cu energie pozitivă – cum ar fi aceea pentru
atragerea lucrurilor dorite – este recomandat să îţi întorci chakrele cu
vârful spre interiorul tău şi să te conectezi cu energia. Aminteşte-ţi
mereu să îţi aliniezi chakrele în mod corect, după orice fel de lucrare
magică. Alinierea incorectă a chakrelor îţi reduce puterea vrăjitorească şi poate cauza boli.
Cercetările şi revelaţiile de la Thoth au descoperit faptul că adevăratele chakre 8 şi 9 sunt
chakrele umerilor. Deschiderea acestor chakre îţi va alinia sufletul şi îţi va lărgi circuitele
energetice în mod drastic, în special cele spre chakrele palmelor, împuternicindu-le considerabil.
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Tot ce trebuie să faci pentru a-ţi deschide chakrele umerilor, este să le
vizualizezi precum în imaginea alăturată. Concentrează-te şi meditează pe
ele timp de câteva minute. O senzație de durere sau presiune este un semn
pozitiv că le-ai deschis cu succes. Acestă senzaţie îţi poate trece în braţe şi
palme, dându-ţi senzaţia că acestea adorm. Aripile sufletului se manifestă
atunci când chakrele umerilor sunt împuternicite complet. Nu uita că odată
că chakrele pe care ţi le-ai deschis cu succes şi sunt active, le vei simţi.
Această senzaţie este de regulă precum o presiune, durere ușoară sau furnicătură. Prin alinierea
corectă a chakrelor îţi sporeşti puterea în mod drastic.
1. Începe cu chakra bazală şi întoarce-o cu vârful în sus.
2. Fă la fel cu chakra sacrală (a 2-a).
3. Acum concentrează-te pe chakra solară 666 şi întoarce-o cu vârful în jos.
4. Fă la fel cu chakra a 6-a şi cea a gâtului: întoarce-le cu vârful în jos.
5. Concentrează-te pe chakra inimii şi vizualizează două vârfuri intersectându-se,
după cum se ilustrează mai jos.
6. Mută-ţi atenţia pe chakra coroanei şi vizualizează-o cu vârful în jos.
7. Încheie cu concentrarea pe chakrele umerilor, vizualizându-le cu vârfurile spre
interior.
Sigiliul lui Azazel (răsucit cu 45° spre stânga) este reprezentativ pentru chakra inimii
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Învârtirea chakrelor
Această meditație durează numai câteva minute și poate fi întreținută oricând ai ceva
timp liber și te poți concentra. Este ușoară și poate ține locul unei meditații complete sau extinse,
pentru aceia care nu beneficiază de intimitatea necesară sau nu au foarte mult timp la dispoziție.
Direcționează-ți atenția spre baza coloanei vertebrale și vizualizează chakra bazei ca un vortex
(ca o mică tornadă). Colorează-o cu o nuanță puternică de un roșu vibrant și învârte-o. Continuă
să o rotești până când ajunge să se învârtă de una singură, cu la o viteză considerabilă. Asigură-te
că este aliniată cu vârful în sus. Fă acest lucru cu fiecare chakră în parte, până ajungi la chakra
coronală: învârte-le până ajung să se învârtă singure cu o viteză mare.
Vizualizează-le rotindu-se rapid, precum un vortex de o culoare puternică și vibrantă:
 prima chakră: ROȘU – aliniată cu vârful în sus.
 a doua chakră: ORANJ – aliniată cu vârful în sus.
 a treia chakră: GALBEN – aliniată cu vârful în jos.
 a patra chakră: VERDE – are forma unui yoni ⩙.
 a cincea chakră: ALBASTRU – aliniată cu vârful în jos.
 a șasea chakră: INDIGO – aliniată cu vârful în jos.
 a șaptea chakră: MOV – aliniată cu vârful în jos.
Un mod mai ușor de a-ți aminti culorile chakrelor este să te gândești la spectrul culorilor –
ROGVAIV și să ții minte că încep de la chakra bazei, cu roșu. Când învârți chakra a 6-a,
concentrează-te în spatele celui de-al treilea ochi, în mijlocul capului. Mulți oameni cred în mod
eronat că chakra a 6-a este același lucru cu cel de-al treilea ochi. În adevăr, cel de-al 3-lea ochi
este o extensie a chakrei a 6-a și nicidecum chakra propriu-zisă. Fiecare chakră ar trebui să fie de
o culoare puternică și vibrantă. Chakrele care sunt întunecate nu funcționează în mod corect.
Continuă să le învârți și vizualizează-le având niște culori puternice. De asemenea, le poți curăța
dacă este cazul. Când chakrele ni se învârt rapid, acestea ne protejează de ghinion și boli. În
același timp, ne deschide poarta către astral și ne protejează în astral, la fel ca și în lumea fizică.
Totuși, amintește-ți că acest lucru trebuie făcut zilnic, pentru că meditația din fiecare zi este
construită pe cea din ziua anterioară, iar până când un câmp puternic de energie este stabilit
permanent, beneficiile pe termen scurt pot fi pierdute sau greu de refăcut.
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Direcționarea energiei
Pentru a face uz deplin de abilităţile tale în magie, este important să fi familiar cu
energia: cum să o simţi, absorbi, detectezi, cum să o proiectezi şi cum să o manipulezi. Acestea
se dobândesc prin meditaţie, în urma căreia te sensibilizezi energiei şi lucrezi cu aceasta. Prin
practică consistentă, meditaţia de împuternicire îţi va spori bioelectricitatea în mod natural. Vei
ajunge în stare să simţi această energie oricând şi oriunde, tot ce trebuie să faci este să devii
conştient de ea. Un grad sporit de conştientizare este cheia în evoluţia în abilitatea şi puterea
magică.
1. Întinde-te şi devino conştient de energiile din partea stângă a corpului tău, după
care de cele din partea dreaptă.
2. Direcţionează energiile dintr-o parte în alta a corpului, după care adună-le din
ambele părţi, astfel încât să se întâlnească în mijlocul trunchiului.
3. De aici, expandează energiile până îţi trec dincolo de extremităţile corpului, în
aură, apoi contractează-le din nou. Te poţi juca cu ele. Acesta este un exerciţiu
excelent pentru direcţionarea energiei.
4. Continuă să expandezi şi să contractezi energiile, până când ambele părţi ale
corpului îţi sunt echilibrate din nou, după care simte-ţi energiile din partea dreaptă
şi din partea stângă a corpului, în acelaşi timp.
5. Devino conştient de energiile din partea din faţă a corpului, apoi de cele din
partea din spate. Repetă aceiaşi paşi descrişi mai sus.
6. Repetă exerciţiul, însă de data asta, direcţionează energiile între partea de jos a
taliei şi cea de sus. Urmează aceiaşi paşi de mai sus.
7. Acum simte-ţi energiile în intreg corpul ca întreg. Practică de câteva ori
expandarea şi contractarea aurei.
8. Ultima dată, adu energia în mijlocul corpului tău, de unde o expandezi uşor până
în aură aura, asigurându-te că se simte echilibrată şi omogenă.
9. Meditează timp de câteva minute şi simte cum această energie îţi radiază şi îţi
expandează aura în mod delicat.
Este foarte important ca întotdeauna să îţi direcţionezi energiile în sus şi afară prin Chakra
Coroanei. Pot fi situaţii în care îţi simţi energia adunându-se spre picioare. Aceasta nu ar trebui
să rămână acolo nici pentru cea mai scurtă durată de timp, întrucât poate crea probleme din cauza
lipsei de circulaţie.
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Meditația energiei
Meditația aceasta este excelentă pentru începători fiindcă îi ajută să primească o
sensibilitate pentru energie. De asemenea, această meditație împuternicește aura, atunci când este
făcută în mod regulat.
1. Începe prin a-ți relaxa tot corpul. Cu cât transa este mai adâncă, cu atât este mai
bine (această meditație poate fi făcută oricând, fără ca o transă să fie necesară);
2. Inspiră și în același timp, atrage energie prin toate parțile corpului tău: față, spate,
creștetul capului și tălpile picioarelor. Pentru început, ar trebui vizualizată o
lumină albă strălucitoare, ca cea a soarelui. Folosirea culorilor este o lucrare ceva
mai avansată și este mai efectivă atunci când ești puțin mai experimentat.
3. Expiră și vizualizează energia extinzându-ți aura.
4. Inspiră din nou și vizualizează energia din ce în ce mai luminoasă și mai
puternică, emanând din întreaga ta ființă.
5. Expiră din nou și vizualizează energia extinzându-ți aura, iar centrul corpului tău
strălucind minunat, ca soarele.
6. Repetă asta de câteva ori, de fiecare dată vizualizând energia din ce în ce mai
luminoasă și crescând în intensitate.
Când lucrezi cu culori, vizualizează culoarea devenind din ce în ce mai puternică și mai
rezonantă. Vei observa că fiecare culoare îți dă o senzație diferită. Culorile pot fi folosite pentru
a atrage diferite lucruri, în concordanță cu natura lor. De asemenea poți să inspiri energie din
partea din față și cea din spate în același timp, iar energia să se întâlnească în mijloc, apoi părțile
laterale și creștetul/tălpile. După asta lasă-ți aura să se extindă din lăuntru spre afară. Cu această
meditație poți practica și extinderea și contracţia aurei.
Meditația de mai sus este cea mai importantă meditație pe care cineva o poate face, pe
lângă deschiderea chakrelor. Lucrează cu această practică, acordându-i toată atenția și cu
implicare. Dacă ești în procesul de însănătoșire a aurei și nu ești gata să o extinzi, concentreazăte doar pe energia strălucitoare pe care o inspiri în interiorul tău și nu pe extinderea aurei.
Aceasta este la fel de efectivă.
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Meditația pe flacără
1. Aprinde o lumânare și privește la flacăra acesteia pentru 2 minute. Ai grijă să îți
menții concentrarea.
2. Închide ochii și așează-ți mâinile într-o poziție relaxată peste ochi și
concentrează-te pe imaginea flăcării ce s-a imprimat în mintea ta, în întuneric.
Imaginea va tinde să se miște și să îți iasă din aria vizuală. Continuă să o aduci
mereu înapoi, menținându-ți concentrarea pentru 4 minute.
3. Relaxează-te și golește-ți capul de gânduri, concentrează-te pe respirația ta pentru
câteva minute.
Ce face acest exercițiu:
Acest exercițiu pregătește mintea pentru concentrarea pe un singur lucru, ceea ce este
foarte important în orice lucrare psihică/astrală. În cazul unei persoane normale, gândurile sunt
amestecate și disipate în toate direcțiile. Când o minte e antrenată și când se poate concentra
intens, gândurile sunt sortate și canalizate într-un singur punct, precum un laser, și astfel devin
puternice. O concentrare totala face diferența în lucrările astrale. Acest exercițiu îți mai dezvoltă
și voința, căci o voință puternică nu poate fi distrasă. Nu deveni frustrat și nu îți pierde răbdarea;
la început e normal ca gândurile să te distragă. Pentru a avea o concentrare totală este nevoie de
timp și de antrenament. Acesta este unul dintre cele mai dificile aspecte din antrenarea minții.

Meditația fundamentală
Următoarea meditație este una dintre cele mai importante pentru că se ocupă cu invocarea
energiei. Manipularea energiei stă la baza tuturor puterilor minții/magiei. Abilitatea de a simți
diferitele nuanțe ale energiilor, de a le invoca și de a le direcționa, stă la baza puterii vrăjitoreşti.
1. Stai într-o poziție confortabilă și relaxează-te.
2. Imaginează-ți că atunci când inspiri, nu numai plămânii ți se umple cu oxigen, ci
întregul tău corp absoarbe și se încarcă cu energie. Inspiră energie cu întregul tău
corp. Respirația poate acționa și poate fi direcționată înspre a absorbi energie.
3. Conștientizează că, împreună cu plămânii, fiecare bucățică din corp îți absoarbe
energie, în mod simultan. La fel cum un burete uscat scufundat în apă absoarbe
apa, tot așa și corpul tău ar trebui să absoarbă energie, cu fiecare inspirație.
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Din moment ce toți suntem diferiți, fiecare va percepe și va simți energia în mod diferit.
Pentru a inversa această meditaţie, atunci când expiri poți direcționa energia în exterior. Acest
lucru te poate obosi și nu ar trebui practicat în mod regulat, decât dacă vrei să experimentezi și
acest lucru, sau dacă vrei să încarci cu energie talismane, sigilii, dacă vrei să vindeci pe cineva,
etc.
 Energia poate fi de asemenea inspirată/absorbită, iar apoi direcționată într-o parte
specifică a corpului tău pentru vindecare.
 Într-un timp scurt, ar trebui să devii conștient de energie în momentul în care o
inspiri. Pe măsură ce avansezi, vei fi capabil să o vezi fără a mai încerca să o
vizualizezi.
 În acest exercițiu, este foarte important să simți energia, în special dacă ești nou.
Nu încerca să vezi energia, pentru că aceasta te poate distrage. Doar simte-o!
 Această practică este foarte importantă în puterile minții și în manipularea
energiei, lucru care stă la baza magiei.
Pe măsură ce avansezi, te poți folosi de această tehnică pentru a absorbi energie de la Soare sau
din orice altă sursă. Dar, în loc să îți extinzi aura, expiră energia înapoi în eter. Inspiră energia și
apoi expir-o, trimițând-o înapoi, cu fiecare expirație. Fă exercițiul de mai sus în cadrul a 15
respirații complete.
La ce ajută acest exercițiu:
Acest exercițiu îți va da abilitatea de a expira energie în oameni, obiecte, de a încărca
sigilii și talismane și de a programa orice dorești, cu această energie. Acest exercițiu te va pregăti
pentru următorul pas – lucratul cu elementele.
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Cum să îți cureți aura
Este esenţial să îţi cureţi aura, pentru igiena spirituală. Atunci când îţi cureţi aura în
fiecare zi, te protejezi împotriva atacurilor psihice şi de boli. O aură curată conferă carismă şi va
încuraja la relaţii mai bune cu ceilalţi. În mod natural, oamenii tind să fie mai amabili şi mai
favorizanţi cu cei a căror aură este curată şi radiantă cu energie. Aşa îi influenţăm pe ceilalţi şi îi
determinăm să acţioneze aşa cum vrem noi. Formele mentale negative folosite în magia neagră
sau generate de o minte bolnavă, de gelozie sau de ură, se ataşează de aură şi predispune la
ghinion, accidente, boli şi aşa mai departe. Curăţatul aurei nu durează decât câteva minute în
fiecare zi şi se merită din plin. Dacă eşti bolnav, deprimat, etc., aura îţi este murdară şi pot fi
nevoite mai multe sesiuni de meditaţie pentru a o curăţa complet. Ceea ce ai în tine, se reflectă în
aură. Contrar multor învăţături, Satan este cel care aduce lumina. De când Demonii au fost
eliberaţi, aurele lor au crescut în lumină în mod drastic. Puterea lor a crescut şi ea. În unele
grimoare, se spune despre anumiţi Demoni şi despre speranţa lor de “a se întoarce la lumină”.
Aceia dintre noi care au lucrat cu ei, înţeleg ce au vrut ei să spună cu aceste cuvinte. Lumina este
în aură. Sufletul are nevoie de lumină pentru a avea putere. Odată, Tatăl Satan a levitat în faţa
mea. Când a făcut acest lucru, aura lui a devenit extrem de strălucitoare. În mod ideal, ar trebui
să îţi cureţi aura de două ori pe zi: dimineaţa când te trezeşti şi seara înainte de culcare. Este
esenţial să îţi cureţi aura înainte de a merge la culcare. Cu cât mai mulţi oameni intri în contact
pe parcursul zilei, cu atât mai multe forme mentale şi energii străine se vor ataşa de corpul tău
astral, rezultând în probleme. Corpurile astrale ale oamenilor intră în contact unele cu celelalte,
în fiecare zi. Precum virusurile şi bacteriile se leagă de corpul fizic, energiile se leagă de corpul
astral.
Pentru a-ţi curăţa aura:
1. Vizualizează-te înconjurat în totalitate de o lumină strălucitoare. Concentrează-te
şi menţine această vizualizare timp de câteva minute. Nu durează foarte mult.
2. Acum, vizualizează lumina mai strălucitoare şi mai intensă iluminând fiecare
chakră, precum un Soare în miniatură.
Asta e tot! Dacă observi că aura sau vreo chakră îţi este murdară, repetă meditaţia. Acest
exerciţiu te poate alerta cu privire la orice energie negativă sau atac psihic şi le previne din a se
manifesta.

284

Transa
Cum să îți induci o stare de transă:
1. Așază-te într-o poziție confortabilă. Nu te întinde pe spate ca să nu adormi.
2. Inspiră până numeri la 6, ține-ți aerul până numeri la 6, apoi expiră până numeri la
6. Continuă sa respiri așa până ești complet relaxat. În mod ideal, ar trebui să nu
îți mai simți corpul.
3. Imaginează-te coborând pe o scară în întuneric. Nu vizualiza scara ci doar
imaginează-te făcând asta și simte-te ca și cum ai face asta în realitate. Când
expiri, coboară o treaptă sau două. Când inspiri stai pe loc.
4. Acum dă-ți drumul de pe scară și cazi în gol, pe spate. Dacă amețești sau dacă
devii dezorientat, concentrează-te pe partea din față a corpului și această senzație
va dispărea. Acest efect mental de cădere îți va cauza transa atunci când este
combinat cu un calm și o relaxare profundă.
5. Ai nevoie de un efect de cădere în mintea ta. Acesta schimbă frecvența undelor
cerebrale de la starea de veghe (Beta), la starea de somn (Alpha) sau starea de
somn profund (Teta). Odată ce nivelul undelor cerebrale atinge nivelul Alpha, vei
intra în transă. Când simți acea senzație apăsătoare, oprește exercițiul cu căderea
mentală. Dacă nu îți place scara, imaginează-ți că ești într-un lift, simte cum
cobori atunci când expiri și cum stai pe loc atunci când inspiri. Sau imaginează-ți
că ești o pană/fulg, simte cum cazi când expiri și cum stai atunci când inspiri. Ai
nevoie de un efect mental de cădere pentru a-ți încetini nivelul activității undelor
cerebrale.
6. Continuă să faci asta până vei intra în transă. Cât de mult îți va lua pentru a intra
în transă o sa varieze, totul depinzând de experiența pe care o ai cu relaxarea
profundă și cu calmarea mentală. O transă este așa: totul devine mai încet și te vei
simți ca și cum ai fi într-un spațiu imens. Este o senzație subtilă de « bâzâit/vibrat
» în interiorul corpului tău. Totul se simte diferit. Este ca și cum ți-ai pune o cutie
de carton pe cap în întuneric: poți să simți că atmosfera se schimbă, însă nu vezi
nimic. Este ca atunci când totul se simte neclar și un pic încețoșat. Toate sunetele
puternice sunt dureroase în timpul transei.
7. Pentru a ieși din transă, concentrează-te și mișcă-ți degetele de la mâini sau de la
picioare. Odată ce îți poți mișca un deget, flexează-ți mâinile, mișcă-ți brațele,
capul, mișcă-ți corpul apoi ridică-te și plimbă-te pentru câteva minute.
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La ce ajută acest exercițiu:
Pentru a avansa în puterea psihică, trebuie să ne antrenam mințile. Când suntem într-un
stare de transă, undele din creierul nostru încetinesc considerabil. După cum știți, creierul este
împărțit în două părți: cea stângă logică/intelectuală masculină și cea dreaptă creativă/intuitivă
feminină. Subconștientul se află în partea dreaptă. Aceasta este zona minții care este deschisă
sugestiilor și poate fi programată, dar și locul puterilor noastre oculte. Când partea stângă a
creierului este activă, partea dreaptă nu poate fi accesată. Transa închide partea stângă pentru ca
noi să ne putem accesa și programa partea dreaptă (subconștientul). Avem nevoie de pregătire
pentru inducerea unei stări profunde de transă. Nu este întotdeauna necesară o transă profundă,
afară de anumite lucrări specifice, caz în care o astfel de transă este foarte importantă. Odată ce
mintea ne este bine antrenată și suntem capabili să atingem puncte din ce în ce mai profunde în
transă, timpul necesar inducerii transei se micșorează considerabil. Mintea este ca un mușchi: cu
cât îl lucrezi mai mult, cu atât devine mai puternic. În cazul majorității oamenilor, acest exercițiu
reprezintă o introducere într-o arie a minții care pană acum nu a mai fost niciodată accesată în
mod conștient. Este foarte important să nu fi niciodată trezit brusc dintr-o transă, în special dacă
este una adâncă, așa că asigură-te că ești într-o cameră/loc în care nu vei fi deranjat iar telefonul
este închis. Poate fi extrem de dureros dacă ești trezit și scos din transă într-un mod greșit, iar
durerea poate să dureze zile întregi, în special dacă în acel stadiu lucrezi cu energii. Este normal
ca într-o stare de transă sunetele puternice să fie foarte dureroase. Asta se întâmplă din cauză că
în acest stadiu simțurile ne sunt extrem de sensibile. Un adept poate intra în transă adâncă în
câteva secunde, orișicând dorește. În final, nu este întotdeauna necesar să intri într-o transă
adâncă. Nu este necesară o transa adâncă pentru exercițiile care urmează în acest program, decât
dacă instrucțiunile îți cer asta. Urmează întotdeauna instrucțiunile din acest program și vei fi în
regulă.

Rozariul satanic
Rozariul Satanic este o metodă foarte efectivă în ridicarea puterii şi aplicarea energiei, cu
scopul de a-ţi îndeplini dorinţele. De asemenea,Rozariul Satanic poate fi folosit ca instrument
cabalistic atunci când lucrezi cu vibraţiile, cum e cazul meditaţiilor runice. Simplu trece-ţi
degetele peste bile, fără a mai fi nevoit să numeri. Meditaţia îţi va curge neîntreruptă și prin
urmare va fi mult mai puternică. Rozariul catolic a fost furat din Mărgelele tibetane cunoscute
sub numele de Mala şi corupte, la fel ca toate celelalte lucruri care fac parte din acest program
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nebunesc – creştinismul. Mărgelele Mala au 108 bile, spre deosebire de versiunea catolică
coruptă, care are doar 54. Atunci când lucrezi cu rozariul, fiecare lucrare ar trebui începută într-o
oră planetară benefică lucrării. Durata standard pentru o astfel de lucrare, standard care este
foarte efectiv, este de 40 de zile consecutive. Pentru putere maximă, de două ori pe zi, în timpul
zilei şi a nopţii, pentru 40 de zile. Noţiunea de “40 de zile” a fost furată şi coruptă în spurcata
biblie evreo-creştină, însă originile ei sunt în Egiptul Antic. Acest lucru are de a face cu numere
(numărul lui Satan este 40) şi cu ciclurile Lunii. Cele mai puternice ore pentru o astfel de lucrare
sunt: miezul nopţii, ora 12 la amiază, 6 după-masa şi 6 dimineaţa, ÎNSĂ mai întâi asigură-te că
ora este propice şi mai apoi, asigură-te că ai îndeajuns timp pentru lucrare.
Cercetările au descoperit faptul că popoarele antice aveau sisteme de calculare a orelor
planetare de o acurateţe extremă. Cât despre rezultatele lucrării, dacă nu ţi-ai împlinit scopul
după cele 40 de zile de vibraţii, poţi începe un alt set de 40 de zile. Dacă sari peste o zi, vei fi
trimis înapoi la ziua întâi. Nu se poate sări peste nici o zi. Există acel lucru numit “karma”, după
cum mulţi dintre voi ştiţi. Acest rahat este guvernat de planeta Saturn şi singurul mod de a-l birui
este când îl conştientizezi şi lucrezi spre a-l învinge. Karma te va descuraja şi te va ţine în
această stare până când vei deveni conștient de ea şi până
când vei fi îndeajuns de puternic şi persistent pentru a o
învinge. Aceasta nu este pentru cei slabi. Se cere
persistenţă, răbdare şi muncă din greu. Atunci când
karma din vieţile anterioare îşi face apariţia, lucrurile se
vor ridica precum o criză în viaţa ta, încercând să te facă
să rupi ciclul de 40 de zile şi să te oprească din meditaţii.
Acest lucru indică faptul că meditaţiile tale au efect.
Continuă să faci meditaţiile cu rozariul în fiecare zi,
indiferent de ceea ce se întâmplă. De regulă astfel de
manifestări apar în ultimele 30-40 zile din ciclul de
meditaţii, pentru a încerca să te facă să sari peste o zi şi astfel să fi trimis din nou la ziua 1 şi/sau
să întrerupi meditaţia. Fi pregătit şi conştient de acest lucru. Trebuie să continui şi să lupţi.
Numai cei puternici vor supravieţui aici şi îşi vor atinge ţelurile.
Energia trebuie aplicată din nou şi din nou până când schimbarea este obţinută, până când
dorinţa ţi se materializează. În cazul vindecării, dacă este vorba de boli cronice, e importat să
mergi dincolo de simptome, în meditaţie. Dacă nu se merge la sursă, simptomele pot dispărea
pentru o perioadă şi reapărea în cazul în care meditaţia este întreruptă. Cu cât o boală este mai
veche, cu atât este nevoie de mai mult timp pentru a o elimina, uneori luni sau chiar ani.
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Problemele din naştere sunt cele mai rele şi cel mai dificil de vindecat, însă în nici un caz
imposibile. Doar că necesită mai multă putere şi efort. Prin folosirea Rozariului Satanic, în
primul rând ne luăm înapoi ceea ce este al nostru şi în al doilea rând blasfemăm biserica
catolică/creştină. Am descoperit că această metodă de meditaţie este excelentă (iar aceasta este o
afirmaţie modestă). Vibraţiile devin ritmice, iar puterea este amplificată, materializându-ţi
dorinţele mult mai repede. Pentru a utiliza Rozariul Satanic în mod ideal, ar trebui să îl foloseşti
împreună cu Cabala. ADEVĂRATA Cabala constă în vibraţie, cum ar fi vibrarea Runelor, a
numelor Demonilor, a cuvintelor de putere egiptene, etc., cu scopul de a-ţi spori energia şi
puterea. Această formă de de meditaţie este avansată şi extrem de efectivă. Poţi folosi vibraţia
pentru a-ţi spori energia şi conştiinţa, o poţi focaliza pe o anumită chakră sau aspect al sufletului
sau o poţi folosi în lucrări de vrăjitorie. Îţi sugerez să îşi faci propriul Rozariu Satanic. Sunt uşor
de creat. Materialele necesare sunt ieftine şi disponibile în majoritatea magazinelor care au un
raion pentru lucru manual. Achiziţionează-ţi de acolo coarda şi bilele. Blaphometul îl poţi
comanda de pe internet de la orice magazin ocult bine aprovizionat. De asemenea îţi sugerez să
laşi puţin spaţiu între bile, astfel încât să le poţi diferenţia cu uşurinţă în timpul vibraţiilor. Poţi
adăuga o extra-bilă (eu folosesc bile pătrate în acest caz) pe care să o adaugi pe la jumătatea
rozariului; în acest fel poţi simţi unde ai ajuns cu vibrațiile, fără a întrerupe transa/meditaţia.
Fiecare set pentru vibraţii ar trebui despărţit de o bilă mai mare, pentru afirmaţii.
Câteva exemple pentru utilizarea Rozariului Satanic – simte-te liber şi modifică meditaţia
şi afirmaţia, astfel încât să ţi se potrivească scopurilor personale:

PENTRU A ATRAGE BANI:
1. Începe cu bila mai mare de lângă Baphomet şi rosteşte-ţi afirmaţia în minte. Spre
exemplu “Atrag mari sume de bani uşor de obţinut. Aceşti bani sunt pe gratis şi în
totalitate ai mei, ca să îi păstrez şi cheltuiesc după cum doresc.” Acum
direcţionează energia, vizualizând o lumină alb-aurie (această culoare este pentru
toate scopurile) în portofelul tău şi pe tine.
2. Rozariul Satanic ar trebui să aibă 108 bile, aşadar un set din laturile principale ar
trebui să conţină doar 8 bile. Ai dori să începi cu latura din care primul set conţine
9 bile. Ia prima bilă din primul set, inspiră şi odată cu expiraţia, vibrează: F-F-FF-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-H-H-H-H-H-H-H-U-U-U-U-U-U-U.
3. Treci la a doua bilă din primul set, inspiră şi odată cu expiraţia, vibrează: F-F-FF-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-H-H-H-H-H-H-H-U-U-U-U-U-U-U.
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4. Repetă acest lucru pentru restul bilelor din set. Cu vircare vibraţie, vizualizează
Runa Fehu strălucind din ce în ce mai tare cu energie (dacă vibrezi numele unui
Demon, vizualizează-i Sigiliul în acelaşi fel).
5. Când termini primul set de 9 bile şi ajungi la a 10-a bilă (care ar trebui să fie mai
mare, ca să poţi face cu uşurinţă diferenţa dintre seturi), rosteşte-ţi din nou
afirmaţia şi pune energia proaspăt ridicată, în atragerea banilor (precum se explică
în exemplul de mai sus). La bila mai mare îţi poţi rezerva câteva secunde pentru a
respira normal de câteva ori, înainte de a te întoarce înapoi la vibraţii.
6. Repetă aceiaşi paşi pentru seturile care au mai rămas.
PENTRU IUBIRE/POFTĂ SEXUALĂ
Pentru a aduce persoana dorită în viaţa ta, vizualizează energia ridicată prin vibraţii,
învăluind-o. De asemenea, te poţi imagina întreţinând relaţii sexuale (sau orice alt lucru) cu ea.
Îţi sugerez să vizualizezi lumina (energia), învăluindu-vă pe amândoi, în timpul
meditaţiei/imaginaţiei. După ce ai terminat, te poţi masturba şi trimite energia orgasmică în el/ea.

PENTRU VINDECARE
Rosteşte afirmaţia pentru vindecare şi apoi direcţionează energia atât prin simţit cât şi
prin vizualizare, către partea afectată a organismului tău. Dacă vindeci pe cineva drag, foloseşte
vizualizarea şi nu uita să îi cureţi partea afectată înainte să începi meditaţia (poţi face acest lucru
cu energie pura alb-aurie, ca energia Soarelui). Aminteşte-ţi, în cazul vindecării, energia
împreună cu afirmaţiile trebuiesc direcţionate spre organul afectat de 10-20 de ori pe zi. Acest
lucru nu poate dura mai mult de 1-2 minute de fiecare dată, însă trebuie făcut cât mai des posibil.
Ori de câte ori te poţi concentra, inspiră energie vindecătoare şi direcționeaz-o spre organul
bolnav, până când ești vindecat în mod complet.
PENTRU MAGIE NEAGRĂ
Foloseşte rozariul în acelaşi fel, pentru a pompa energie negativă în victimă. Este
important să foloseşti un alt rozariu pentru lucrările de Magie Neagră. Rozariul acumulează
energie şi devine din ce în ce mai puternic, de fiecare dată când îl foloseşti. În mod evident,
energiile contrare pot intra în conflict, anulându-se una pe cealaltă. Am folosit un Rozariu
Satanic atât pentru a-mi materializa dorinţele, cât şi pentru a-mi spori energiile. Lucrările care
implică Runele sunt extrem de puternice şi în timpul meditaţiei nu este ciudat să îţi vezi anumite
aspecte ale sufletului şi să îţi simţi energia aliniindu-se.

289

Regresie în viețile anterioare
În acest exerciţiu este necesară o relaxare şi o transă profundă. Aşează-te într-o poziţie
confortabilă. Ar trebui să începi prin a inspira până numeri la şase. Ţine aerul înăuntru şi numără
până la şase. Şi expiră până numeri la şase. Fă asta de câteva ori, până te simţi complet relaxat şi
nu îţi mai poţi simţii corpul. Apoi mută-ţi atenţia şi concentrează-te pe partea din spate a
corpului. Lasă-te dus de val; o senzaţie de cădere ar trebui să se manifeste. Este probabil ca
aceasta să îi facă pe cei neexperimentaţi să se simtă ameţiţi. Dacă te simţi foarte inconfortabil sau
ameţit, concentrează-te pe partea din faţă a corpului pentru a opri senzaţia de cădere în gol. Cu
cât mai adâncă este căderea în gol, cu atât mai adâncă va fi transa şi cu atât mai uşor va fi să
lucrezi cu mintea ta.
Atunci când ai obţinut o stare adâncă a transei, vizualizează-te trecând printr-o uşă în
mintea ta. Cum mergi spre uşă, repetă-ţi în minte că, în momentul în care treci pragul uşii vei
intra în una din vieţile tale anterioare. Aceasta ar trebui sa fie viaţa precedentă acestei vieţi.
Mergi prin uşă şi priveşte în jurul tău. Pentru a merge înapoi mai multe vieţi anterioare, doar
vizualizează din nou o uşă şi spune-ţi că te întorci în orice an doreşti să regresezi. Pentru a merge
mai departe în orice viaţă anterioară, doreşte-ţi să mergi mai departe prin a-i cere minţii tale să te
ducă într-un stadiu sau an specific al vieţii tale. Fă-ţi timp pentru a te uita în jur şi pentru a-ţi
pune întrebări minţii tale. Pentru a regresiona mai departe în fiecare viaţă anterioară, doreşte-ţi să
te duci înapoi prin a-i spune minţii tale să te ducă mai departe în trecut, până când nu mai poţi
regresa. Pentru a merge într-o viaţă viitoare – foloseşte aceeaşi tehnică, doar că fii conştient că
acesta este doar una dintre posibilele vieţi viitoare. Pentru a ieși din regresie, mergi înapoi prin
uşa către prezent. Numărul 6 este doar o sugestie. Dacă 4 este mai confortabil, asta este în regulă.
NICIODATĂ nu te forţa să îţi ţii respiraţia! Ar trebui să te simţi confortabil şi relaxat
întotdeauna.
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Meditația de protecție
Această meditaţie este foarte importantă, motiv pentru care ar trebui să o adaugi la
programul zilnic de meditaţii. Este simplă şi cu cât o faci mai mult, cu atât mai puternică va
deveni aura ta de protecţie. O să ajungi să întreții vrăji foarte avansate şi o să ai nevoie de o aura
de protecţie puternică.
1. Intră în transă.
2. Inspiră o energie alb-aurie.* Nu trebuie să îţi expandezi aura de data aceasta, ci
doar vizualizează un puternic scut energetic în jurul tău, ca continuare a aurei tale.
3. Afirmă: “Inspir o puternică energie protectivă. Această energie construieşte o aură
de protecţie în jurul meu. Această aură mă protejează tot timpul.”
Poţi modifica afirmaţia, însă păstreaz-o mereu la timpul prezent. Cu cât mai des faci acest lucru,
cu atât mai puternică va deveni această aură de protecţie. Poţi folosi şi energia de la Soare. Se
foloseşte energie alb-aurie, deoarece aceasta are proprietăţi reflectorizante.

Deschiderea sufletului
Deschizându-ţi sufletul îţi vei deschide şi ochii spirituali, care te vor conduce spre a
vedea adevărul şi spre iluminare. Pe lângă asta, vei descoperi multe dintre aşa-zisele puteri
“supranaturale” în tine însuţi, atunci când îţi împuterniceşti chakrele. Atunci când chakrele îţi
sunt aliniate şi împuternicite în mod corect, atât vindecarea bolilor fizice cât şi a celor psihice va
avea loc ca prin minune.
Azazel, care este Maestrul Alchimiei Spirituale, a lucrat împreună cu mine în detaliu la
fiecare dintre aceste meditaţii, prin urmare multe dintre acestea au fost revizuite în lumina noilor
cunoștințe. Aceste meditaţii sunt extrem de puternice şi adesea, efectele pot fi simţite într-un
interval de câteva ore. Este important să urmezi instrucţiunile, iar dacă eşti nou în meditaţia de
împuternicire, ia-o încet! Dacă ai întreţinut deja meditaţiile precedente, atunci poţi trece liniştit la
acestea. Destul de puţini oameni au avut parte de ceva efecte în urma meditaţiilor luate din
cărţile populare de spiritualitate. Se dă un anumit număr de repetiţii pentru fiecare exerciţiu.
Dacă descoperi că eşti supra-stimulat, te sfătuim să le întrerupi. Aceste exerciţii pot fi reluate mai
târziu, după ce îi acorzi sistemului nervos îndeajuns de mult timp pentru a se adapta la
bioelectricitatea (forţa vitală) ridicată. Dacă eşti începător, îţi recomandăm cu tărie să laşi câteva
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zile între exerciţii. Persoanele cu convulsii/epilepsie, sau care se află sub tratament psihiatric, nu
ar trebui să întreţină niciuna dintre aceste meditaţii de împuternicire, cu excepţia meditaţiei vid,
cu excepţia cazului în care li se dă undă verde din partea psihiatrului. Acestea sunt foarte efective
în deschiderea chakrelor şi stimularea Şarpelui Kundalini. Aceste meditaţii sunt umplute cu
energie Satanică. Aceia care nu sunt dedicaţi sau care sunt pe dinafară, ar trebui să ia în calcul
acest detaliu. În cazul Sataniştilor dedicaţi, efectele acestora ar trebui să fie foarte pozitive, în
deschiderea şi împuternicirea chakrelor şi în sporirea puterii personale. Aceste meditaţii produc
rezultate foarte rapide. Meditaţiile kundalinice standard ale adepţilor New Age pot necesita ani
întregi pentru a avea un efect pronunţat. Meditaţiile de faţă, la fel ca şi Satanismul însuşi, sunt
lucruri reale. Meditaţia vid este recomandată cu tărie, pentru a-ţi controla gândurile şi mintea,
care vor fi stimulate prin deschiderea chakrelor. Fiecare meditaţie este întreţinută cu o vibraţie
specifică, în chakra cu care se lucrează. Aceste vibraţii au la bază Respiraţia Yoghinică
Murmurată. Cu această respiraţie, inspiri şi îţi umpli plămânii, iar odată cu expiraţia vibrezi
mantra până când rămâi fără aer, după care inspiri din nou. În mod normal, această respiraţie este
întreținută cu chakra gâtului.
1. Inspiră pe nas, umplându-ţi plămânii.
2. Expiră într-o vibraţie lungă; aceasta îţi va creşte expiraţia.
3. Inspiră din nou şi repetă cele de mai sus.
Unele dintre vibraţii îşi au bazele în rune. Runele la rândul lor, îşi au bazele în constelaţii,
fiind cel mai vechi dintre alfabete. Ele constituie forma originală de scriere, iar caracterele
cuneiforme au derivat din ele.* Multe dintre rune mai pot fi observate în caracterele cuneiforme.
Runele au reprezentat din totdeauna o scârbă pentru biserica xină, mai mult decât orice altă
formă de magie. De la prima până la a patra chakră, este necesar să se aplice “Jalandahara
Bandha”. Aceasta presupune aplecarea capului şi apăsarea fermă (dar în acelaşi timp delicată) a
bărbiei pe piept. În acest fel efectele mantrele/vibraţiilor sunt facilitate în mod minunat în
chakrele inferioare. Mundrele (poziţiile mâinilor) sunt folosite, întrucât acestea leagă circuite
specifice, direcţionând forţa vitală în chakra cu care se lucrează. Unele dintre acestea sunt
dificile, în special dacă ai palme mari. Aceste mundre pot ajuta, însă nu sunt obligatorii. Dacă
vreuna dintre aceste poziţii îţi este dificilă, las-o deoparte!
Ar trebuie să te concentrezi pe chakrele din mijlocul corpului. Extensiile se află de-a
lungul şirei spinării şi în partea din faţă a corpului. Deschiderea şi împuternicirea acestor chakre
ţine de practicile mai avansate, meditaţiile specifice fiind date în volumul de meditaţii avansate.
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Nu este de dorit o prea multă stimulare de la început. Fiecare dintre noi intrăm în Satanism cu
diferite nivele de deschidere spirituală. Aceia dintre noi care şi-au împuternicit sufletele în vieţile
anterioare, vor fii mult mai sensibili la aceste meditaţii. Acestea sunt înnăscute. Însă oricine
întreţine aceste exerciţii, în cele din urmă îşi va deschide chakrele cu succes.

Bandha
Cele mai multe site-uri intră în mult prea multe detalii în ceea ce privește bandhele. Ceea
ce urmează este un sumar bazic: cuvântul ”bandha” înseamnă ”pecete” sau ”legătură”. Atunci
când bandhele sunt aplicate în timpul exercițiilor de respirație sau atunci când vibram
mantre/cuvinte de putere, acestea ajută la amplificarea și direcționarea energiei.
Există trei bandhe principale. Două dintre acestea sunt cele mai puternice: ”Moola Bandha”
și”Jalandhara Bandha”.
 Moola Bandha mai este cunoscută și ca ”pecetea bazală”. Aceasta se aplică prin
contractarea anusului.
 Jalandhara Bandha, cunoscuta drept ”pecetea bărbiei”. Aceasta se aplica prin
lăsarea bărbiei în piept.
Atât pecetea bazei cât și cea a bărbiei pot fi întreținute în același timp, după ce ai inspirat și în
timp ce îți ții respirația. Ar trebui să rămâi nemișcat atunci când aplici bandha.
 A treia pecete majoră este Uddiyana Bandha care mai este cunoscută și ca ”liftul
abdominal”. Aceasta se aplică atunci când îți ții respirația după ce ai expirat
complet. Pentru a expira în totalitate (atunci când tot aerul a ieșit din plămâni)
încearcă să mmm-ui: aceasta va scoate tot aerul afară.
Pentru a aplica Liftul Abdominal: atunci când plămânii îți sunt goi, suge-ți burta înăuntru și
trage-o în sus. Această bandha ar trebui aplicată numai atâta timp cât ține expirația.
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Deschiderea celui de-al 3-lea ochi
Acest exercițiu trebuie efectuat cu o vibraţie și un ton specific.
Trebuie să faci acest exercițiu timp 4 zile la rând. Acestor patru zile ar trebui
sa le urmeze un program sistematic de meditație consistentă pe cel de-al 3lea ochi, pentru a-l deschide complet și pentru a stabili un flux de energie
continuu. Acest exercițiu nu face decât să îl activeze.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă, cu spatele drept.
2. Plasează-ți mâinile ca în imaginile alăturate. Pentru dreptaci, palma mâinii drepte
ar trebui să fie închisă (formând un pumn) în jurul
degetului arătător de la mâna stângă; pentru stângaci,
palma stângă trebuie să formeze un pumn în jurul
degetului arătător de la mâna dreaptă. Degetul mare ar
trebui să apese arătătorul în locul unde se termină
cuticula, cum este arătat în fotografia alăturată.
Dacă simți un ușor șoc electric, vei știi că apeși în locul
corect. Nu de descuraja dacă nu îl poți găsi. Acest lucru
li se manifestă, de regulă, celor care au aure mai
puternice. Această poziție a mâinilor redirecționează
cursul energiei către al 3-lea ochi. Aceasta mudra poate
fi folosită oricând în cadrul meditației de zi cu zi pe al 3lea ochi. Menține această poziție pe parcursul întregii
meditații.
3. Inspiră profund, iar atunci când expiri, vibrează “Toth”. Toth este Zeul Lunii și
patronează peste Chakra a 6-a și peste al 3-lea ochi. Dă drumul ușor aerului și
vibrează: T-T-T-T- O-O-O-TH-TH-TH (vibrează sunetul o singură dată pe
expirație, ca și în respirația humică din Yoga). Acum, asta este important:
vibrează T-ul și O-ul în același timp. Ar trebui să ții sunetul T-T-T pe parcursul
întregii expirații. Limba îți va vibra între dinți. S-ar putea să dureze câteva
secunde ca să ajustezi aceasta vibrație, până când o poți simții în mijlocul frunții
(cel de-al 3-lea ochi), nu te îngrijora dacă nu o simți imediat, doar
continuă.Încearcă să ajungi la vibrația corectă, pe care o poți simți în frunte. Asta
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îți poate lua timp și experiență. S-ar putea să trebuiască să încerci de multe ori,
poate chiar în jur de 10-15 ori sau mai mult, pentru a-ți ieși cum trebuie.
4. Repetă cele de mai sus de 4 ori și apoi relaxează-te.
5. Acum aliniază-ți al 3-lea ochi corect, aliniindu-l cu vârful spre interiorul frunții
tale, precum este ilustrat în imaginea din dreapta. Culoarea lui este alb briliant, ca
a unui soare în miniatură.
6. Este foarte important ca acest exercițiu să fie făcut timp de 4 zile consecutive,
preferabil la o distanță de 24 de ore între ele.
7. După ce ai terminat, meditează pe al 3-lea ochi pentru a asigura un flux de
continuu de energie la nivelul acestuia.
Este important să te relaxezi și să nu-ți încordezi mușchii oculari, chiar dacă ochii tăi sunt
închiși. La început nu vei vedea nimic altceva decât întuneric, depinzând de cât de activă îți este
această chakră, apoi este posibil să vezi culori și forme care se învârt aiurea, ca un caleidoscop.
Când faci această meditație îndeajuns și regulat, culorile și formele vor deschide permite
imaginilor să se formeze. Amintește-ți să fii mereu relaxat. Este normal să simți presiune la
nivelul celui de-al 3-lea ochi, după ce exercițiul de mai sunt este complet. Această senzație, în
general, trece cu timpul.
La ce te poți aștepta:
Una dintre primele experiențe este o durere de cap sau o presiune în mijlocul frunții.
Această senzație ar putea fi simțită ca și cum ar porni din interior, de regulă 2-3 cm sub suprafața
frunții; acest lucru este normal, deoarece acest exercițiu are efect direct asupra chakrei a 6-a.
Aceasta este un semn pozitiv că glanda pineală este activată și începe să funcționeze într-o
manieră sănătoasă. De asemenea s-ar putea să simți acea durere orișicând îți concentrezi atenția
pe al 3-lea ochi sau meditezi pe el. Acest lucru este de asemenea perfect normal și va dispărea cu
timpul. Unele persoane pot experimenta o migrenă care poate dura câteva ore. Gravitatea
efectelor secundare depinde de cât de atrofiată este glanda pineală în momentul în care începi
această meditație
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Deschiderea chakrei coroanei
Mulțumiri speciale Demonului Azazel care a lucrat cu mine pentru această meditație.
Pentru ca această meditație să decurgă fără probleme, cel de-al 3-lea ochi ar trebuit să-ți fie deja
deschis. Efectele acestei meditații sunt extrem de plăcute și după ce o faci ar trebui să te simți ca
și cum ai fi foarte ușor sau plutitor. Unele persoane ar putea să simtă energiile mișcându-se sau
furnicându-i în interiorul capului, ori că le acoperă capul în mod complet; o presiune mică în
jurul zonei coroanei, însoțită de o euforie intensă sunt de asemenea de așteptat. Senzația că ești
ușor și plutitor este ceea ce face ca proiecția astrală și călătoriile
astrale să aibă loc cu ușurință. Stadiul de euforie intensă poate
apărea la câteva ore sau uneori la câteva zile după efectuarea
acestei meditații. Atunci când este făcut în mod corect, acest
exercițiu stimulează glanda pineală și chakra coroanei. Prin
stimularea continuă a glandei pineale, aceasta va crește și va
deveni activă. Glanda pineală este scaunul psihic al sufletului.
Prin această meditație revizuită, vibrația este mult mai puternică
și mai efectivă. Se bazează pe runa Björk. Deschiderea acestei conexiunii este de asemenea
foarte vindecătoare pentru cei cu înclinații spre droguri, pentru că induce în mod natural o
plăcere extremă. Acest exercițiu ar trebui făcut doar pentru stadiul inițial de deschidere a chakrei
coroanei și pentru a-ți stimula glanda pineală. Vibrația este foarte intensă și efectivă, dar poate
produce și o durere de cap care să apară de regulă în ziua următoare. Odată ce chakra coroanei îți
este deschisă, vei simții o senzație de plutire și o dispoziție ca și cum ai fi în paradis. Dacă nu
simți aceste lucruri după o perioadă de 4-5 zile, poți reface exercițiul, de câte ori este nevoie
pentru a-ți deschide această chakră.
După efectuarea acestui exercițiu inițial, există meditații diferite pe care le poți face
pentru a-ți stimula în continuare glanda pineală și chakra coroanei.
1. Respiră adânc și concentrează-te pe respirația ta până numeri la 4; fă asta de 5 ori.
Acest lucru te ajută să te relaxezi și să te concentrezi pentru a intra într-un stadiu
meditativ/de transă. Apoi îndreaptă-ți atenția pe cel de-al 3-lea ochi. Ar trebui să
simți o presiune ușoară sau sa devii conștient de el, să simți că „e acolo.”
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2. Acum, așază-ți mâinile în poziția mundrei din imaginea din stânga și inspiră
profund; ține-ți respirația atât cât poți și îți este confortabil (nu exagera cu asta),
după care expiră, vibrând B-B-B-B-B-B-B-B pe durata întregii expirări (vibrează
cu buzele aproape închise). Vibrația ar
trebui să sune precum bâzâitul unei albine.
Albina era sacră în Egiptul Antic precum și
în multe alte culturi antice din acest motiv.
E în regulă să îți ajustezi sunetul în cazul în
care nu îl nimerești din prima. Ar trebui să te concentrezi și să simți vibrația mai
întâi în cel de-al 3-lea ochi, apoi în glanda pineală. Ar trebui să fii la o treime din
expirație atunci când treci la glanda pineală. Pentru următorul pas, concentreazăte pe chakra coroanei și simte vibrația în ea, în timp ce îți extinzi expirația pe cât
de mult posibil. Inspiră din nou și repetă exercițiul descris mai sus încă de 3 ori
(în total 4 repetiții).
Acest exercițiu este extrem de puternic, mult mai puternic decât versiunea inițială.

FOARTE IMPORTANT:
Ține minte să te concentrezi pe frunte (al 3-lea ochi), apoi pe glanda pineală și în final pe
chakra coroanei. Ar trebui să îți ajustezi expirația astfel încât să fie împărțită egal între cele trei
puncte (al 3-lea ochi, glanda pineală și chakra coroanei). Acest lucru trebuie făcut pe durata
întregii expirări.

Sumar:
1. Inspiră.
2. Începe să expiri, vibrând B-B-B-B-B-B-B-B pe un ton profund.
3. Concentrează-te pe cel de-al 3-lea ochi și simte vibrația în el.
4. Concentrează-te pe glanda pineală și simte vibrația în ea.
5. Concentrează-te și simte vibrația în zona chakrei coronale.
6. Repetă de încă 3 ori pentru un total de 4.
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Acum aliniază-ți chakra coronală astfel încât să fie cu vârful în jos, așa cum este
ilustrat în imaginea din stânga. Runa Björk dezvoltă intuiția, produce energii
protectoare, obține și direcționează puterea celor 4 elemente, vindecă și
revitalizează forța vitală.
Observă cum toracele albinei este reprodus pe sculptura care acoperă capul lui Tutankhamon, în
mormântul acestuia.

Deschiderea chakrei gâtului
Pentru a-ți activa chakra gâtului, împreunează-ți mâinile ca
în poza din stânga: degetele mari pune-le unul lângă celălalt și nu
unul peste celălalt. Inspiră adânc, ține-ți respirația pentru câteva
secunde ca și în celelalte exerciții, apoi, când expiri vibrează
„Nebo” până când aerul este eliberat complet: N-N-N-N-E-E-EE-B-B-B-B-O-O-O-O

Este important să simți vibrația puternic în gât. Fă asta de 5-7 ori!
Amintește-ți că pentru a găsi tonul corect poate fi nevoie de câteva
încercări. Sunetul ar trebui să vibreze în aria gâtului. Exercițiul poate fi
repetat o dată pe săptămână sau chiar de mai multe ori dacă e nevoie.
Acum aliniază-ți chakra gâtului cu vârful în jos, cum e ilustrat în
stânga.
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Deschiderea chakrei inimii
Azazel a explicat faptul că încrucișarea brațelor completează un circuit care influențează
chakra inimii în mod direct.

1. Așază-te într-o poziție confortabilă, relaxează-te și intră într-o stare meditativă.
2. Încrucișează-ți brațele ca în imaginea din dreapta. Palmele trebuie să atingă
umerii în zona subrațului.
3. Poziționează-ți mâinile astfel încât degetul mare să atingă inelarul și degetul mic,
lăsând degetul mijlociu cu indexul paralele și întinse, ca în imaginea din stânga.
4. Inspiră adânc și apleacă-ți capul astfel încât bărbia să-ți preseze ușor pe piept.
Ține-ți bărbia fermă în timpul fiecărei expirări și ridic-o doar atunci când inspiri.
5. Concentrează-ți atenția pe chakra inimii. Expiră și vibrează „Amon:”
A-A-A-A-M-M-M-O-O-O-N-N-N
6. Extinde N-N-N-N-N-ul până când expiri complet. Încearcă să ajustezi tonul astfel
încât să îl simți în mijlocul pieptului tău, unde este localizată chakra inimii.
7. Repetă de 8 ori.
8. Vizualizează imaginea din dreapta în locul în care se află chakra
inimii, iar pe tine vizualizează-te cuprins într-o aură vibrantă de
culoare verde; concentrează-te și simte asta în chakra inimii pentru
câteva minute.
Încearcă să ajustezi tonul astfel încât să îl simți în mijlocul pieptului, unde este localizată
această chakra.

299
Deschiderea chakrei plexului solar
1. Așează-te într-o poziție confortabilă cu spatele drept.
2. Relaxează-te și intră într-o stare meditativă.
3. Plasează-ți mâinile în poziția ilustrată în dreapta.
4. Inhalează ușor și profund și lasă-ți bărbia în piept. Tine-ți
bărbia în această poziție atunci când expiri și ridică-ți capul
doar atunci când inspiri.
5. Vibrează
complet,

“RA”:

R-R-R-R-A-A-A-A-A”

concentrându-te

pe

chakra

până

expiri

plexului

solar.

Ajustează vibrația sunetului astfel încât să o simți în acea
zonă.
6. Repetă de 5 ori.
7. Acum aliniază-ți chakra cu vârful în jos, ca în poza alăturată,
prin vizualizare. Culoarea acestei chakra este galben
deschis.

Deschiderea chakrei sacrumului
1. Așează-ți mâinile în poziția de mai jos, fără a pune degetele mari unul peste altul,
ci unul lângă celalalt.

2. Inhalează și umple-ți plămânii.
3. Lasă-ți bărbia în piept.
4. Contractează-ți anusul.
5. Expira și vibrează: I-I-I-N-N-N-G-G-G-G-G-G (rimează cu
cuvântul„Ring”) și concentrează-te pe chakra sacrumului.
6. Aliniază-ți chakra în felul ilustrat în dreapta, cu vârful în sus.
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Repetă cele spuse mai sus de 8 ori. Când ai terminat, vizualizează-te într-o aură portocalie pentru
câteva minute, în timp ce te concentrezi pe a simți chakra sacrumului.
Runa „Ing” ilustrată în dreapta reprezintă forța creativă a vieții, forță
controlată de această chakră. Calitățile magice ale acestei rune sunt
evidente în magia sexului și a fertilității. Chakra Sacrumului este
chakra sexuală.

Deschiderea chakrei bazei
Pentru a deschide această chakră, așează-ți mâinile în poziția arătată în poză. Această
poziție a mâinilor produce o senzație de căldură la nivelul mâinilor și stimulează chakra bazei.
Nu te îngrijora dacă nu poți simții senzația de căldură, deoarece
pentru asta este nevoie de o anumită sensibilitate. Inspiră și umple-ți
plămânii, fără a-ți crea însă vreun disconfort. Când expiri fă un sâsâit
prelungit: S-S-S-S-S-S-S-S. Runa Sigel simbolizează fulgerul
luminos al satanismului care este o manifestare a Șarpelui Kundalini
și de asemenea a creației, scânteia vieții. Șarpele
Kundalini este precum fulgerul. În timp ce expiri,
încearcă să îți imaginezi/să simți chakra bazală foarte caldă și să o vizualizezi –
pentru început – de mărimea unei boabe de fasole, deschizându-se și
extinzându-se precum un vortex. Învârte acest vortex. Continuă să o vizualizezi
luminându-se mai întâi într-o culoare roșiatică-aurie, care mai apoi se extinde ca un foc,
luminându-se într-o culoare alb-aurie de mărimea unei monezi din argint; imaginează-ți senzația
de căldură din ce în ce mai puternică pe măsură ce chakra îți devine din ce în ce mai luminoasă.
Respirația sâsâită ar trebui făcută de 7 ori. Aliniază-ți chakra bazală cu vârful în sus, așa cum ai
făcut cu cea a sacrumului.
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Deschiderea chakrelor 8 și 9
Studiul personal și revelațiile de la Toth mi-au arătat că adevăratele chakre 8 și 9 sunt
chakrele umerilor. Deschiderea acestora va alinia sufletul și va amplifica în mod drastic fluxul
energiei prin chakrele palmelor, făcându-le mult mai puternice. Pentru cei ce nu sunt Sataniști:
NU UITAȚI NICIODATĂ CĂ ACESTE CUNOȘTINȚE VIN DIRECT DE LA PUTERILE
IADULUI !! ACESTE INFORMAȚII SUNT DE LA SATAN ȘI DEMONII SĂI!!
Pentru a-ți deschide chakrele umerilor, tot ceea ce trebuie să faci
este să le vizualizezi ca în ilustrația alăturată. Concentrează-te și
meditează pe aceste chakre pentru câteva minute. O senzație de
durere/presiune este un semn pozitiv că le-ai
deschis cu succes. Această senzație se poate
extinde către brațe și le poți simți ca și cum
ar adormi. Acum aliniază-ți chakrele ca în
imaginea din dreapta, cu vârfurile spre
interiorul corpului. Alinierea corectă a
chakrelor este sub forma unei cruci cu brațele de dimensiuni egale, așa
cum se poate vedea în multe sigilii ale Demonilor.
Sigiliul lui Set de mai jos ilustrează acest lucru. Tot în acest sigiliu se poate observa și
cele 3 noduri ale sufletului. Alinierea corectă a chakrelor îți va crește puterea în mod drastic.
1. Începe cu chakra bazală și aliniază-o în așa fel încât vârful să fie în sus.
2. Fă la fel cu chakra sacrumului
3. Acum concentrează-te pe plexului solar (chakra 666) și aliniaz-o cu vârful în jos.
4. Concentrează-ți atenția pe chakra coronală și întoarce-i vârful în jos.
5. Fă la fel cu chakrele 6-a și cea a gâtului.
6. Acum concentrează-te pe chakra inimii și vizualizează-o
sub forma a două conuri care vin împreună, intersectânduse ca în ilustrația de mai sus.
7. Încheie prin a te concentra din nou pe chakrele umerilor și
vizualizează-le cu vârfurile îndreptate înăuntru.
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Deschiderea chakrelor 10 și 11
Chakrele Tâmplelor sunt situate exact în spatele
tâmplelor, după cum este ilustrat în imaginea alăturată, puţin
spre partea din faţă, din dreptul vârfurilor urechilor. Acestea
sunt extensiile Chakrei a 6-a. Pentru a deschide aceste chakre,
focalizează-ți atenţia pe fiecare dintre ele şi vizualizează-le cu
vârful spre interior, aprinzându-se şi strălucind puternic, precum
un soare în miniatură. Dacă primeşti o senzație de durere sau
presiune, acesta este un semn pozitiv că le-ai localizat şi deschis
cu succes.

Deschiderea chakrelor 12 și 13
Chakrele şoldurilor sunt identice pe ambele părţi, în
mijlocul şoldului, în lateral, după cum se poate observa în
imaginile alăturate. Tot ce trebuie să faci pentru a-ţi deschide
chakrele şoldurilor, este să le vizualizezi precum în imaginea
alăturată. Concentrează-t e şi meditează pe ele timp de câteva
minute. O senzație de durere sau presiune este un semn pozitiv
că le-ai deschis cu succes. Chakrele Şoldurilor sunt extensiile
chakrei bazei, însă asemenea chakrelor umerilor – care sunt
extensiile chakrei inimii – sunt situate puţin mai sus.

Deschiderea chakrelor palmelor
Acest exercițiu, atunci când este făcut consistent, stabilește un circuit de energie între
chakrele mâinilor. Această energie poate fi folosită pentru
vindecarea sau deschiderea altor chakre și aplicarea energiei.
De asemenea, ajută în telechinezie și pirochinezie. Ca să
avansezi în aceste abilități, ai nevoie de o aură puternică, pentru
a putea influența aura altor obiecte. Acest exercițiu trebuie făcut
cel puțin o dată pe zi, astfel încât să obții un flux liber de
energie prin chakrele mâinilor.
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1. Așează-te într-o poziție confortabilă și relaxează-te. Încearcă să intri într-o transă.
Cu cât transa și nivelul de concentrare sunt mai profunde, rezultatele sunt mai
bune, în special atunci când este novice cu acest exercițiu. Atunci când un circuit
de energie este deschis, acest exercițiu poate fi făcut oriunde și oricând ai timp.
2. Pune-ți mâinile “față în față”, degetele aproape atinse și relaxat (Degetele pot fi
ușor aplecate, ca în imagine).
3. Cu degetul mare, apasă în mijlocul fiecărei
palme.
4. Acum, concentrează-te intens pe mâini, în
special pe palme. Simte aria pe care ai apăsat-o
cu degetul mare.
5. Continuă să te concentrezi și simte o energie
caldă în palme.
6. Începe să îți îndepărtezi palmele 2-3 cm una de
cealaltă, încet, și apoi revino în poziția inițială, unde degetele aproape se ating.
Încearcă să simți energia dintre palme. Pe măsură ce energia ta devine mai
puternică, continuă să îți îndepărtezi mâinile din ce în ce mai mult, până când îți
poți simți energia de la o distanță de 30-60 cm.
7. Apoi vizualizează o sferă cu foc alb și fierbinte la fel ca în imaginea de mai sus.
După un timp poți folosi și culori. Simte acea căldură și energie din sfera de foc
dintre mâinile tale. Asta s-ar putea simți ca o furnicătură sau ca un fior. Unele
persoane pot simți asta ca fiind rece. Ceea ce este important este ca energia să
fluctueze și să o simți.
8. Acum lasă-ți brațele să atârne și relaxează-le. Concentrează-te pe energia care
trece din brațele tale în palme. S-ar putea să simți furnicături în braț iar mâinile să
le simți epuizate. Acesta este un semn că energia este fluentă. Acum repetă pașii
5-7 de mai sus.
9. Fă exercițiul de mai sus de 4 ori.
Acest exercițiu ar trebui făcut în fiecare zi, până când Chakrele Mâinilor îți sunt deschise
complet și un flux de energie este permanent stabilit. Cu o practică corectă, ar trebui să îți simți
energia puternică între mâini atunci când sunt la o distanță mai mare de 30 de cm una de cealaltă.
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Deschiderea Chakrelor Piciorului
Pentru acest exercițiu este nevoie să stai în picioare. Relaxează-te și
când inspiri, absoarbe energie prin tălpile picioarelor – în principal prin
călcâie. Chakrele Picioarelor sunt în relație directă cu Chakra Bazală și
Chakra Sacrumului, la fel cum picioarele sunt legate de orgasm. Așadar,
acest exercițiu ar putea avea ca și efect secundar stimularea organelor
sexuale. Continuă să absorbi energia în sus, din picioare în chakra bazală și
apoi prin coloana vertebrală până în Chakra Coronală. Continuă să inspiri
energie în acest mod, timp de câteva minute bune, după care simte și
concentrează-te pe senzația pe care ți-o conferă această energie.

Deschiderea chakrelor minore

Diagrama Chakra
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Deschiderea chakrei a 6-a
Al treilea ochi e o EXTENSIE a chakrei a 6-a, cea din urmă fiind localizată imediat sub
chakra coroanei, exact în mijlocul creierului. Deschiderea chakrei a 6-a (aceasta se deschide în
același fel ca și al 3-lea ochi și ar trebui deschisă numai după ce toate celelalte chakre au fost
deschise) îți va activa și glanda pineală. Vezi linkul pentru deschiderea
celui de-al 3-lea ochi. Mudra folosită la deschiderea celui de-al 3-lea
ochi nu e obligatorie aici. Datorită puterii și a cantității ridicate de
energie a acestei chakre, nu recomand ca ea să fie deschisă până nu au
fost deschise în prealabil toate celelalte chakre. Al 3-lea och i ar trebui să
îți fie deschis în mod complet, întrucât acesta acționează pe post de
ventilator pentru energiile puternice ale chakrei a 6-a. Am descoperit
acest lucru destul de recent, în urma propriilor mele experiențe în meditație. Fiecare carte pe care
am citit-o, se axa pe al 3-lea ochi și niciodată pe chakra a 6-a – care se află direct în spatele celui
de-al 3-lea ochi. În urma propriilor mele experiențe, am descoperit că chakra a 6-a este conectată
în mod direct la glanda pineala, pe care o activează. Se pare că este mult mai puternică decât al
3-lea ochi.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă, cu spatele drept. Inspiră profund și când
expiri vibrează „Toth.” Toth e Zeul Lunii și patronează peste chakra a 6-a și peste
al 3-lea ochi. Expiră ușor și vibrează: T-T-T-T-O-O-TH-TH (vibrează sunetul o
singură dată pe expirație, ca și în cazul respirației humice sau „zumzăite” din
yoga). Acum, ceea ce urmează e important: vibrează T-ul și O-ul în același timp.
Ar trebui să ții sunetul T-T-T pe parcursul întregii expirații. Limba îți va vibra
între dinți. S-ar putea să dureze câteva secunde ca să ajustezi aceasta vibrație,
până când o poți simții în mijlocul capului; nu te îngrijora dacă nu o simți imediat,
doar continuă.Încearcă să ajungi la vibrația corectă, pe care o poți simți în frunte.
Asta îți poate lua timp și experiență. S-ar putea să trebuiască să încerci de multe
ori, poate chiar în jur de 10-15 ori sau mai mult, pentru a-ți ieși cum trebuie.
2. Fă ce îți este spus mai sus de 4 ori la rând și apoi relaxează-te.
3. Acum aliniază-ți chakra a 6-a în mod corect, aliniind-o cu vârful în jos, precum
este ilustrat în imaginea de mai sus. Culoarea acesteia este indigo.
4. Este foarte important ca acest exercițiu să fie făcut timp de 4 zile consecutive,
preferabil la o distanță de 24 de ore.
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Meditaţia pe Centrii de Clarviziune
Meditația pe ochii tăi psihici îți va împuternici viziunea astrala. Este ușor. Doar închide-ți
ochii și “privește-ți” cel de-al 3-lea ochi în mijlocul frunții. Este important să te relaxezi și să nu
îți încordezi mușchii ochilor, chiar dacă ochii îți sunt
închiși. La început, de obicei nu vezi decât întuneric
(depinzând de cât de activ îți este cel de-al 3-lea
ochi) iar apoi un amalgam de culori și forme ce se
învârt prin aria vizuală. Ca și atunci când încerci să
citești într-un glob de cristal sau în oglindă, culorile
și formele se vor transforma în imagini, atunci când
meditația este făcută îndeajuns de mult și regulat.
Amintește-ți să îți menții concentrarea, însă rămâi
relaxat.
După ce meditezi pe cel de-al 3-lea ochi, vizualizează-l iluminându-se și strălucind ca
soarele și direcționează această energie spre fiecare dintre cei 6 ochi psihici, începând cu primul,
al doilea, revenind la cel de-al 3, apoi în sus spre chakrele ochilor 4, 5, și 6. După aceea poți
circula energia în sus și în jos ca pe un flux de energie briliantă. Altă tehnică, care este oarecum
avansată, este să întreții respirația chakrală prin fiecare dintre centrii clarviziunii. Atrage energie
fie într-un centru specific, fie în toți 6 odată și simultan. Cu fiecare inhalare, vizualizează fiecare
centru luminându-se și după fiecare expirare, extinde fiecare centru, ca o stea briliantă. Dacă
lucrezi pe toți cei 6 în același timp, este important să îi vizualizezi pe toți în același timp.

Deschidere și meditarea pe centrii clarauzului
Meditarea pe centrii clar-audienței, știuți și ca “urechile psihice”, îți va
împuternici auzul astral. Acest aspect este foarte folositor în comunicarea cu
Demonii. Doar relaxează-te și concentr ează-te pe fiecare centru, vizualizându-l
pe fiecare ca pe o stea luminoasă. Petrece câteva minute cu fiecare. Ca să
deschizi fiecare dintre aceste chakre minore, doar concentrează-te pe ele și
vizualizează-le deschizându-se și strălucind ca niște stele. devenind din ce în ce
mai luminoase.
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Aceasta ar trebui repetate pe parcursul a câteva sesiuni de meditație pentru a fii deschise
permanent. Aceste chakre sunt localizate identic pe am bele părți ale capului (ilustrația de mai
sus arată doar o parte).

Vei observa schimbări în

conștiință și în abilitățile tale psihice, când faci acest
exercițiu pentru orice perioadă de timp. Odată ce avansezi,
poți întreține respirația chakrală, absorbind energie cu
fiecare inspirație, iar odată cu expirația, extinzând și
luminând ușor fiecare chakră pe care te concentrezi.

Meditația vid
“Meditaţia vid” înseamnă de fapt “liniştirea minţii”. Beneficiile meditaţiei vid includ:
abilitatea de a opri gândurile şi influențele nedorite după plac, capacitatea de a-ţi controla
gândurile şi nu gândurile pe tine (cum se întâmplă cu omul de rând), precum şi un sens aparte de
pace interioară. Meditaţia vid este esenţială oricui practică meditaţia de împuternicire şi este
importantă pentru a reuşi în practicile avansate de magie. Meditaţia de împuternicire îţi întăreşte
gândurile, motiv pentru care este foarte important să fi capabil să le oprești sau focalizezi într-o
anumită direcţie, după plac. Puterea minţii, de asemenea cunoscută ca ‘puterea vrăjitorească’,
este necesară dacă vrei să izbuteşti în ritualurile tale sau dacă vrei să obții ceea ce îţi doreşti,
folosindu-te de sufletul și mintea ta. După cum am menţionat deja, meditaţia de împuternicire ne
întăreşte mințile, iar oamenii care sunt mai senzitivi sau cu un grad mai ridicat de conştientizare,
ne vor putea înţelege gândurile şi sentimentele prin telepatie. Meditaţia vid îţi va antrena mintea
astfel încât o vei putea reduce la tăcere, iar ceilalţi nici măcar nu vor intui la ce te gândeşti. Nija
japonezi folosesc această tehnică pentru a evita să fie prinşi atunci când se află în misiuni
importante, în care aceştia trebuie să se infiltreze fără a fi descoperiţi. Meditaţia vid îţi
antrenează mintea, dându-ţi abilitatea de a o concentra în mod absolut atât în ritualuri cât şi în
viaţa de zi cu zi, astfel încât aceasta îţi va aduce ceea ce îţi doreşti.
Există mai multe tehnici pentru meditaţia vid. Ţelul este să îţi opreşti toate gândurile şi să
te concentrezi pe“acum” şi “aici”. Reuşeşti să îţi linişteşti mintea în mod complet pentru o
anumită perioadă de timp. La început, acest lucru poate fi extrem de dificil, întrucât gândurile
vor da buzna în capul tău în mod continuu. Înainte să îţi dai seama, te vei gândi din nou la câte
ceva. Nu te supăra pe tine însuţi, pentru că acest lucru este pe cât se poate de normal şi chiar şi în
cazul meditatorilor avansaţi, unele sesiuni de meditaţie nu vor decurge la fel de fluent ca de
obicei. Pur și simplu continuă să îţi aduci mintea înapoi şi să te concentrezi. Răbdarea şi
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persistenţa sunt cheia aici. Câteva exerciţii de respiraţie înainte de a-ţi induce o transă este de
foarte mare ajutor în cazul unora. Altor oameni, mintea le este mult mai distrasă după o masă
copioasă, motiv pentru care aceştia aleg să mediteze în alte momente.
Exerciţiile de respiraţie sunt opţionale. Aceasta este o metodă simplă de respiraţie, care îţi
va induce o stare de transă:
 Inspiră până numeri la şase.
 Ţine-ţi respiraţia până numeri la şase.
 Expiră până numeri la şase.
Repetă cele de mai sus de câteva ori, până când te simţi relaxat. Ţine-ţi respiraţia numai
atât cât îţi este confortabil. Dacă nu îţi este confortabil să îţi ţi respiraţia până numeri la şase,
atunci ţine-ţi-o până numeri la patru, sau chiar doi. Asigură-te doar că eşti uniform în numere.
Niciodată nu îţi ţine respiraţia mai mult decât te simţi confortabil! Cu exerciţiile de respiraţie nu
se poate forţa niciodată, pentru că dacă te forţezi, acestea pot afecta sistemul nervos.
Acum, linişteşte-ţi mintea în totalitate şi blochează orice gând sau amintire sau melodie
care ţi-ar putea hoinari prin cap. Mintea ar trebui să îţi fie complet goală. Concentrează-te pe
“aici” şi “acum”. Pentru începători, cinci minute sunt îndeajuns. Meditatorii intermediari şi
avansaţi pot opta de la 15 minute, până la cât de mult simt că este necesar. Meditaţia vid poate fi
făcută atât cu ochii închişi cât şi cu ei deschişi. Atunci când ochii îţi sunt deschişi, mai mult
decât sigur vei începe să vezi un fel de ceaţă în jurul obiectelor, în timp ce te adânceşti în
meditaţia vid – şi implicit şi în transă. Acest lucru este perfect normal. Se prea poate să adormi
dacă faci acest exerciţiu cu ochii închişi; însă asta ţine de fiecare individ în parte şi ar trebui să
foloseşti mereu metoda care funcţionează cel mai bine pentru tine.
Pentru cei care fac acest exerciţiu cu ochii deschişi:
Alege ceva de dimensiuni mici, pe care să te concentrezi. Acesta poate fi un punct pe
perete, un ac de la ceasornic sau chiar o scamă de pe haină. Mulţi aleg să întreţină meditaţia vid
pe flacăra unei lumânări. Ceea ce este important, este să îţi concentrezi mintea pe un obiect la
alegere.
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Pentru cei care fac acest exerciţiu cu ochii închişi:
Focalizează-ţi mintea în interiorul tău şi relaxează-te. Te poţi adânci în transă printr-un
efect de cădere în mintea ta. Acest lucru este normal. Senzaţia mentală de cădere care
acompaniază o transă profundă, îi poate face pe începători să ameţească. Pentru a opri această
senzaţie, concentrează-te pe partea din faţă a corpului.
Meditaţi Vid de zi cu zi:
Meditaţia vid poate fi întreţinută oriunde şi oricând; simplu concentrează-te pe “acum” şi
“aici”,focalizându-te în totalitate pe activitatea pe care o întreții la momentul respectiv. Această
metodă este excelentă pentru aceia care nu au parte de intimitate. Doar concentrează-te pe ceva
anume, acum şi aici în fiecare zi pentru un timp prestabilit şi vei beneficia de pe urma acestei
meditaţii.
Meditație Vid Avansată:
 Vizualizează un obiect şi păstrează-i imaginea în minte. La început acesta va tinde
să îţi iasă sau să se şteargă din sfera vizuală, însă pe măsură ce avansezi, aceasta
va rămânea din ce în ce mai mult. Aceasta este cu adevărat o abilitate necesară în
toate practicile magice – acestea presupunând o focalizare totală a minţii.
 Concentrează-te pe o vibraţie sau un sunet specific. Poţi face acest lucru fie cu
voce tare, fie în mintea ta. Acest lucru mai este cunoscut şi ca “mantra”. Inspiră,
iar odată cu expiraţia, vibrează o mantra la alegere. Una dintre mantrele populare
din yoga kundalinică este “Sa Ta Na Ma”. De asemenea poţi folosi una dintre
variațiile acestei mantre: “Sa Tan” ”Sat Nam” sau “Sa Ta Na Ss”.
 Concentrează-te pe o anumită emoţie: mânie, fericire, tristeţe, iubire, ură, etc. Poţi
alege emoţiile în funcţie de starea de spirit pe care o ai în ziua respectivă. Acesta
este un antrenament excelent pentru ritualurile avansate. Concentrează-te pe o
anumită textură. Spre exemplu, plimbă-ţi degetele pe o bucată de catifea, blug,
mătase, etc.
 Concentrează-te pe un anumit miros sau gust.
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Meditaţie vid avansată, cu poziţii din yoga:
Aceasta îţi antrenează atât corpul cât şi mintea şi îţi dezvoltă așa-zisa “voinţă de fier” şi o
tărie interioară extremă. Ţine-ţi întreg corpul liniştit. NU te mişca! Asta e ceea ce yoghinii
avansaţi fac. Adoptă o poziţie confortabilă. Nu te scărpina dacă începe să te mănânce pe undeva,
ci ignoră orice lucru şi rămâi concentrat. Pot apărea contracţii musculare – ignoră-le, vor trece de
la sine. Ignoră orice ostenire fizică sau mentală. Continuă să rămâi concentrat. Adoptă poziţii
incomode şi dificile. Asigură-te că acestea sunt luate din cărți sau website-uri Yoga sau Tai Chi,
pentru a fi benefice. Aceasta este o materie predată în multe scoli de Arte Marţiale, unde elevii
învaţă să ignore durerea, în timp ce rămân într-o concentrare intensă. Acest exerciţiu antrenează
mintea pentru combatul fizic şi sporeşte încrederea în sine în mod drastic. De asemenea, acest
exerciţiu creşte rezistenţa la durere. Muţi maeştrii ai artelor marţiale meditează sub cascade reci,
în zăpadă sau în alte condiţii dureroase. Sănătatea fizică a acestora trebuie să fie construită aici,
din motive evidente. Un duş rece poate fi un substituent. Precum cu orice lucru nou, asigură-te că
îl începi gradual. Când aceste tehnici sunt stăpânite, îţi vor da control total asupra minţii şi a
emoțiilor tale. Dacă dai faţă cu moartea, nu vei mai îngheţa de panică sau frică şi deci implicit,
şansele de supravieţuire vor spori considerabil. Combină alergatul cu meditaţia; concentrează-te
pe fiecare pas pe care îl faci. Aceasta sporeşte atât anduranţa mentală cât şi cea fizică.
Meditaţia Vid de Împuternicire:
Aceasta este o metodă excelentă de a te împuternici spiritual, în timp ce întreţi meditaţia
vid. Aceasta este o tehnică avansată şi presupune ca tu să fi deja capabil să simţi energia şi să fii
experimentat cu absorbţia acesteia, precum în Meditaţia Energiei. Diferenţa este că de data
aceasta, nu vizualizezi energia; doar inspiră şi expiră, absorbind energie atunci când inspiri şi
expandându-ți aura pe durata expiraţiei. Te concentrezi exclusiv pe senzaţia dată de energie. Ar
trebui să fi adept în respiraţia energiei, înainte să începi să adaugi această metodă meditaţiei tale
vid.
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Meditația pe sunet
Beneficiile meditaţiei pe sunet sunt deschiderea mai multor căi în creier. Orice sunet
poate fi folosit pentru această meditaţie. Aceasta include orice fel de muzică. Închide ochii şi
relaxează-te. Deschide-ţi mintea şi încearcă să „vezi” sunetele. De obicei sunetele vin în moţiune
sau sub diferite forme, culori şi/sau unde. Abilitatea de a vedea sunete se numeşte „sinestezie”.
„Sinestezia” este un termen medical pentru aceia care suntem născuţi cu abilitatea de a vedea
sunetele şi/sau experimenta mai multe simţuri în acelaşi timp, cum ar fi auzirea culorilor sau
gustatul/mirositul formelor. 1% din populaţia globului sunt născuţi cu sinestezie. Adesea aceasta
dispare cu vârsta şi în majoritatea cazurilor iese în evidenţă în timpul copilăriei. Experienţa de a
vedea sunete şi încrucişa simţurile este comună pentru cei care folosesc droguri psihedelice cum
ar fi LSD-ul, însă folosirea drogului induce sinestezia prin intermediul căilor artificiale şi nu
poate fi controlată. Prin intermediul drogurilor, cel ce le foloseşte nu deţine controlul, drogul o
face; cu auto-împuternicirea şi practica magică, este extrem de important ca practicantul să fie
întotdeauna în control. Dependenţa de substanţe care influenţează puternic mintea creează
slăbiciune de caracter şi de asemenea creează găuri în aură şi slăbeşte corpul astral. Nu vorbesc
despre folosirea marijuanei recreaţionale, mă refer la dependenţa de chimicale puternice pentru a
atinge stări alterate ale conştiinţei, aşa cum se ştie despre unii magi.
Oamenii sinestezici sunt adesea foarte psihici şi inteligenţi conform studiilor medicale.
CIA şi Armata Americană au raportat trecerea prin stadii ale sinesteziei atunci când exerciţii
extensive sunt efectuate pentru a-şi deschide mintea pentru lupta psihică. Sinestezia se poate
manifesta în timpul primei meditaţii pe sunet sau în urma practicii. Închide-ţi ochii şi notează
culorile, formele şi mişcările sunetului. Ar trebui să scrii asta în Cartea Umbrelor/ Cartea Neagra
sau în jurnalul tău personal, dacă ai unul. Ar trebui să pui deoparte toate gândurile şi
vizualizările, exact ca pentru meditaţia vid şi să încerci să „vezi” sunetul/sunetele muzicii. Cu
timpul, alte simţuri pot apărea – ce gust are? Cum miroase? Cea mai comună experienţă este să
vezi sunetele, însă nu îţi impune limite.
Sinestezia naturala facilitează clarviziunea, clar-audiența şi alte abilităţi psihice.
Sinestezia poate fi o experienţă frumoasă şi o sesiune răsplătitoare de meditaţie. Cu cât ne
deschidem şi ne împuternicim mai multe căi în creier, cu atât mai multe experienţe şi abilităţi
vom fi capabili să avem. Nu vom mai folosi doar „5-10%” din creierele noastre. Pentru a
dezvolta complet această abilitate, individul ar trebui să asculte o varietate de melodii şi de
asemenea, zilnic, să-şi facă timp să asculte şi să „vadă” sunetele din mediul înconjurător. Precum
în cazul oricărui lucru, cu cât folosim mai mult această abilitate, cu atât mai puternică devine.
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MEDITAȚII SATANICE: INTERMEDIARI
Urcarea energiei – după Azazel
1. Începe prin a te stimula până la orgasm. Când atingi punct culminant,
vizualizează o lumină strălucitoare şi scânteietoare în dreptul perineului (aria
dintre rect şi testicule pentru bărbaţi; sau între rect şi vagin pentru femei).
2. Inspiră şi direcţionează energia orgasmică (imediat după climax) de-a lungul
coloanei vertebrale. Ar trebui să vizualizezi asta ca o lumină alb-aurie
strălucitoare. Trage energia în sus, de-a lungul coloanei vertebrale până la chakra
coroanei, unde o luminează şi o împuterniceşte, începând de la creştetul capului şi
până la cea de-a opta chakră (situată imediat deasupra chakrei coroanei).
Luminează-ţi chakra a 8-a, care este de o culoare aurie.
3. Extindeţi a 8-a chakră într-o minge de aproximativ 60cm în diametru.
4. Expiră şi extinde-ţi energia chakrei a 8-a şi direcționează-o astfel încât să coboare
pe fiecare parte a corpului tău, în jos până la tălpi şi înapoi la chakra bazei, de
unde inspiri din nou.
5. Inspiră şi atrage energia din nou în chakra bazei, luminând-o şi împuternicind-o.
Adun-o acolo şi apoi vizualizează-o urcând din nou de-a lungul coloanei
vertebrale. Repetă paşii 2-5 de mai sus. Cu fiecare repetiţie, îţi poţi extinde aura
cu energie.
Orgasmul pune energia în mişcare şi poţi continua să o circuli pe cât de mult doreşti.
Direcţionează energia întotdeauna în sus, în afara coroanei. Calea de mai sus este calea naturală a
energiei care înconjoară aura. Alb-auriu este cea mai puternică culoare deoarece este cea a
soarelui. Satan are o aură aurie.
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Utilizarea aurei
Orice lucru are o aură, fie acesta viu sau neanimată. Aura este câmpul de energie creat de
vibraţia atomilor şi a moleculelor, care cuprinde întreaga materie. Universul însuşi vibrează la
anumite frecvenţe, iar gravitaţia – care le tine pe toate împreună, este de natură electromagnetică.
Aura fiecăruia este unică, la fel ca şi amprentele. Nu există două aure asemenea. Aura poate fi
folosită pentru a proteja, atrage, influenţa, mutila sau chiar omorî. Acest câmp bioelectric care
înconjoară toate lucrurile, poate fi programat prin puterea minţii. Aceia care sunt antrenaţi şi care
îşi au Cel de-al Treilea Ochi deschis, pot vedea aurele în mod clar, fiind capabili de a discerne
multă informaţie personală prin simpla citire a culorii, tăriei, mărimii şi formei aurei. Pentru a-ţi
vedea propria aură, intră într-o transă uşoară. Ar trebui ca Cel de-al Treilea Ochi să îţi fie deja
deschis. Aşează-ţi mâna în faţa ochilor, preferabil pe un fundal negru. La început ar trebui să fi
capabil să vezi nişte linii slabe înconjurându-ţi mâna şi degetele, însă cu cât exersezi mai mult ,
cu atât mai bun vei deveni (practica este tot ceea ce îţi trebuie aici – la fel ca în cazul oricărui
lucru). Cu cât eşti mai bun în a-ţi vedea propria aură, cu atât mai repede vei începe să vezi şi
aurele celorlalţi, prin simpla concentrare asupra lor. Mai târziu, vei începe să le vezi culorile,
straturile şi formele. Este mult mai uşor să simţi o aură decât să o vezi. Atunci când Meditaţia de
Împuternicire este făcută constant, îţi creşte senzitivitatea pentru energie. Manipularea energiei
este esențială în lucrările de magie/vrăjitorie. Pentru a-ţi simţi propria aură, trece-ţi uşor una din
palme peste cealaltă palmă sau peste antebraţ. Ar trebui să îi simţi energia. De asemenea, poţi
exersa acest lucru şi cu aurele prietenilor sau a membrilor familiei, dacă ei sunt interesaţi şi te
lasă să faci aceasta. Acest exerciţiu îţi va dezvolta şi simţul tactil.
Pentru a-ţi întări şi mări aura, trebuie să inhalezi şi să te încarci cu energie. Acest lucru se
poate face prin meditaţia de împuternicire. Meditaţia Energiei este excelentă dacă vrei să îţi
încarci aura. De asemenea, Hatha Yoga (yoga fizică) şi Tai Chi întăresc şi construiesc o aură
puternică. Ambele discipline tind să şi echilibreze energiile aurei. Este foarte important să îţi
cureţi aura în mod sistematic. O aură curată şi sănătoasă întăreşte sistemul imunitar şi previne
energiile negative din a-ţi invada corpul. Aproape toate entităţile răufăcătoare sunt invizibile
ochiului liber. Precum mulţi fizicieni ştiu, energiile pot fi defalcate în particule sub-atomice: spre
exemplu, lumina poate fi defalcată în fotoni de lumină. O aură puternică va prăji aceste entităţi,
înainte ca ele să îţi facă vreun rău. După orice ritual sau lucrare de magie neagră, este imperativ
să îţi cureţi aura în mod temeinic; acelaşi lucru este necesar şi în cazul blestemelor – oricât de
spontane ar fii acestea şi după orice exerciţiu care implică energie negativă sau distructivă. În
acelaşi fel ar trebui să îţi cureţi şi să îţi împuterniceşti şi chakrele, după o astfel de lucrare. Acest
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lucru se face prin vizualizare unei sfere de energie albă, foarte intensă şi puternică, în fiecare
chakră. Este necesar să întreții o astfel de meditaţie pentru a îndepărta orice fel de energie
negativă reziduală, energie care ţi-ar putea face rău. De asemenea acest lucru previne relegarea
energiilor. Întotdeauna rezervă-ţi îndeajuns de mult timp pentru acest exerciţiu şi nu te grăbi
niciodată. Este mai bine să îţi iei măsuri de siguranţă decât să ai probleme mai târziu.
O aură puternică conferă sănătate, fericire, carismă şi energie. Oamenii cu o aură slabă au
de regulă o sănătate şubredă şi sunt deprimaţi. Propriile noastre energii acţionează asupra
mediului în care trăim şi ne coordonează sorţile. Oamenii care au o aură slabă sunt predispuși la
ghinion şi nenorocire. Aura poate fi programată prin hipnoză. Acum, când începi să lucrezi cu
aura şi cu subconştientul, trebuie să fi clar şi specific 100% cu privire la fiecare aspect a ceea ce
îţi doreşti. Spre exemplu, în cazul dragostei, nu o să îţi doreşti pe cineva care nu este disponibil;
în cazul banilor, nu o să îţi doreşti să vină la tine printr-o tragedie – aşadar fii mereu specific și
clar. Atunci când se lucrează cu mintea, cum ar fi în magia ceremonială, energia ia cea mai
rapidă şi cea mai scurtă cale pentru a-ţi aduce rezultatul dorit, iar dacă nu este acoperit fiecare
aspect, orice energie nedirecţionată va cauta orice este disponibil şi rapid. Culoarea energiei este
foarte importantă şi ea, atunci când se programează aura. Mai jos sunt câteva exemple despre
felul în care ne putem programa aura în mod efectiv, pentru a face/atrage anumite lucruri:

Spre exemplu:
Îţi doreşti dragoste în viaţa ta: Intră în transă – cu cât mai profundă cu atât mai bine şi
vizualizează-ţi aura. Inspiră energie şi afirmă de câteva ori, la timpul prezent, o afirmaţie
asemănătoare.
“Aura îmi atrage un/o (partener/ă de dragoste/sex, suflet pereche, orice) perfect pentru
mine”. Simte-te liber să schimbi afirmaţia în aşa fel încât să se potrivească nevoilor tale. Afirmă
acest lucru cu intenţie, de 5 – 10 ori, în timp ce inspiri energie (afirmi o singură dată pe
inspiraţie).
Pentru a atrage dragostea/pofta sexuală sau atenţia unei anumite persoane:
Afirmă: “Îmi programez aura să îl/o atragă pe ____ şi să acţioneze asupra aurei lui/ei.
El/ea mă găseşte foarte atractiv şi irezistibil din punct de vedere sexual”
Ai nevoie de protecţie:
Inspiră o lumină puternică alb-aurie şi adun-o în mijlocul corpului tău, vizualizând-o din
ce în ce mai strălucitoare. Continuă să o expandezi odată cu expiraţia. Energia ar trebui să
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crească din ce în ce mai mult în strălucire. Fă acest lucru până când eşti inconjurat complet de
această energie. Afirmă: “Aura mea este foarte puternică şi mă protejează tot timpul”. Pentru a-ţi
construi un câmp energetic de protecţie puternic, fă acest exerciţiu regulat.
Vrei să laşi o impresie bună:
O aură puternică îi va influenţa adesea pe ceilalţi, să îţi facă favoruri.
Afirmă: “Aura mea lasă o foarte bună impresie lui ______”. Dacă foloseşti acest lucru
pentru un interviu, poţi zice “persoanei/lor care mă intervievează maine” – poţi modifica oricum
vrei, pentru a se potrivi situaţiei tale. Întotdeauna construieşte-ţi afirmaţiile la timpul prezent.
Subconştientul nu înţelege cuvântul“va” sau “o să”; “o să” nu se îndeplinește niciodată.
Pentru a ţine departe de tine persoanele nedorite:
Inspiră o lumină alba şi strălucitoare ca Soarele; energia albă are proprietăţi reflectoare.
Afirmă: “Aura mea îl/o respinge pe ____, îl/o sperie (îngrozeşte, etc) şi îl/o ţine departe
de mine, tot timpul”

Pentru a te vindeca:
Pentru vindecare este nevoie de multă energie. Energia de la Soare este excelentă în acest
scop, atunci când este invocată şi direcţionată (prin vizualizare şi afirmaţii) către organul bolnav.
De asemenea, Soarele conţine toate culorile chakrelor, în cea mai pură şi vibrantă formă. Soarele
(666) reprezintă cea mai puternică sursă de energie existentă. Atunci când suntem bolnavi, avem
de a face cu o dezechilibru în chakra/ele care guvernează peste organul bolnav. Pentru a te
vindeca, trebuie să lucrăm atât cu culoarea chakrei care guvernează organul respectiv, cât şi cu
opozitul acesteia, pentru a restabili un echilibru.
Inspiră energie de culoarea chakrei care guvernează peste partea afectată a corpului tău şi afirmă:
“Inspir energie ___(culoarea)___ care îmi echilibrează chakra ____ şi îmi vindecă ____” După
ce termini, inspiră energie albă şi echilibrează-ţi aura. Aurele celorlalţi pot fi şi ele programate.
Din ceea ce ai citit mai sus, ar trebui să ai deja o idee despre cum să îţi poţi construi propriile
afirmaţii.
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Pentru a proteja pe cineva:
Aşează o lumină alb-aurie în jurul persoanei. Pentru rezultate mai bune, cel mai bine e să
faci acest lucru într-o transă profundă.
Afirmă: “Pun o puternică aură de protecţie în jurul lui ____. Această aură îl/o protejează
întotdeauna şi în toate felurile”. Acest lucru ar trebui să fie făcut în mod regulat, de preferinţă
când el/ea doarme.
Pentru a incita poftă sexuală:
Aşează o puternică aură roşie sau portocalie în jurul persoanei.
Afirmă: “____ experimentează o obsesie/dorinţă/poftă sexuală irezistibilă, către mine.”
Sau “____ mă găseşte irezistibil din punct de vedere sexual”. Te poţi masturba folosind Magia
Sexuală şi poţi direcţiona energia în aura celui/ei pe care îl/o doreşti. Cel mai bine este să începi
o astfel de lucrare duminica sau marţea, în perioada în care Luna este în creştere. Nu începe
niciodată o astfel de lucrare când Luna este în semnul celibatului, Fecioară.

Pentru a incita iubire/dragoste:
Aşează o puternică aură de culoare verde în jurul persoanei şi simte sentimente puternice
de iubire în timp ce o programezi.
Afirmă: “____ se îndrăgosteşte de mine profund şi incontrolabil”. Mai poţi adăuga “____
este obsedat/ă de mine”, etc. Şi aici poţi folosi magia sexuală, precum în lucrarea de mai sus. Cel
mai bine este să începi o astfel de lucrare vinerea, în timpul unei Lune în creştere.
Pentru a vindeca pe alţii:
Vizualizează o aură puternică, de culoare alb-aurie, înconjurând în totalitate persoana pe
care vrei să o vindeci.
Afirmă: “Pun o puternică energie vindecătoare în aura lui ____. Această energie luptă în
mod efectiv împotriva ____ şi îi restaurează sănătatea perfectă.” În cazul unei boli serioase, acest
lucru trebuie făcut de multe ori, în fiecare zi. Vindecarea altora te poate seca de energie, motiv
pentru care este mai bine să începi cu vindecare de la distanţă, dacă nu eşti experimentat. De
asemenea, este periculos să ai contant direct cu persoana bolnavă, spre exemplu cu chakrele
mâinilor, deoarece boala poate fi absorbită în vindecător. Dacă totuşi insişti să practici o
vindecare prin contact direct, asigură-te că ai o aură foarte puternică şi că îţi rezervi timpul
necesar pentru a ţi-o curăţi în mod temeinic după o fiecare astfel de sesiune. Energia de la Soare
este cea mai efectivă în curăţarea aurei.
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MAGIE NEAGRĂ ŞI UCIGĂTOARE

Ucidere:
Cel mai bine este ca victimă să doarmă atunci când faci o astfel de lucrare. Aşează o aură
neagră în jurul ei: aceasta va pregăti victima să absoarbă energia distructivă. După ce termini cu
acest lucru, îţi poţi descărca ura pe el/ea. Asigură-te că vizualizezi din nou şi din nou, cu toată
fiinţa ta, felul în care îţi doreşti ca această persoană să moară.
Afirmă: “Pun o puternică aură de distrugere în jurul lui ____, care lucrează continuu
pentru a-l/o omorî”. O astfel de lucrare ar trebui începută sâmbăta sau marţea, în perioada în care
Luna este în descreştere.
Pentru a cauza ghinion şi/sau pentru a-i face rău:
Dacă aura ta îţi este îndeajuns de puternică, este suficient doar să stai şi să îi doreşti răul.
Am găsit că este important să vizualizezi în mod repetat nenorocirea care vrei să i se întâmple; fi
relaxat când faci acest lucru, însă cu toată intenţia. În cazul tuturor lucrărilor de magie neagră,
rezultatul depinde de tăria aurelor implicate. Aura victimei *trebuie* să fie mai slabă decât cea a
vrăjitorului. Dacă aura victimei este mai puternică, lucrarea ar putea fi relegată, deoarece o aură
mai puternică respinge în mod natural energiile negative. Unii oameni pur şi simplu au o aură
puternică, lucru care poate veni din vieţile anterioare. Ar trebui să simţi rezistenţă din partea
victimei, dacă aceasta are o aură mai puternică decât a ta. Ia-ţi timp şi construieşte-ţi o aură
puternică înainte să te apuci de practici de acest fel.

Meditație de împuternicire a aurei
Această meditaţie este excelentă pentru un plus de energie atunci când este întreţinută în
mod regulat. Este destul de puternică şi se construieşte cu trecerea timpului. Această meditaţie
poate fi făcută afară; atrăgând energie de la Soare. Aceasta amplifică energia cu seriozitate.
1. Intră într-o stare de transă, cu cât mai adâncă cu atât mai bine şi începe prin a-ţi
curăţa aura şi chakrele.
2. Inspiră de 6 ori, vizualizând o lumină alb-aurie şi strălucitoare, înconjurându-ţi
capul în întregime – atât înăuntru cât şi în în afară – până la gât. Apoi relaxează-te
şi concentrează-te pe senzaţia pe care ţi-o oferă; fă acest lucru timp de
aproximativ 5 minute. Poţi face acest lucru în timp ce asculţi muzică; asta te ajuta
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cu cronometratul. După aceea, inspiră energie şi încarcă-ţi chakra coroanei, cel
de-al 3-lea ochi şi cea de-a 6-a chakră (situată în spatele celui de-al 3-lea ochi),
prin vizualizarea unei lumini şi mai puternice în toate aceste trei puncte.
3. Acum, continuă cu gâtul şi fă la fel! Inspiră energia de 6 ori apoi încarcă-ţi chakra
gâtului.
4. Continuă cu umerii, şi încarcă-i la fel cum ai făcut cu celelalte chakre, inspirând
energie de 6 ori şi apoi relaxându-te şi concentrându-te pe aceste chakre, timp de
5 minute. Există chakre minore în toate încheieturile. Lasă-ţi braţele jos şi fă la fel
cu coatele şi apoi încheieturile mâinii. Coatele şi încheieturile mâinii de asemenea
conţin chakre minore şi prin încărcarea şi împuternicirea acestora, deschizi şi
stabileşti o circulaţie mai bună a energiei. Acum continuă cu palmele şi
vizualizează-le pe amândouă înconjurate de câte o sferă alb-aurie de energie.
Concentrează-te, relaxează-te şi simte această lumină strălucitoare de-a lungul
braţelor şi mâinilor tale pentru câteva minute.
5. Acum continuă cu trunchiul, fă la fel şi încarcă-ţi chakra inimii, chakra solară,
sexuala şi cea a bazei cu energia strălucitoare. Concentrează-te câteva minute pe
acestea.
6. Continuă cu şoldurile şi încarcă-ţi chakrele din şolduri cu energie şi apoi continuă
cu coapsele şi genunchii. Genunchii conţin şi ei chakre minore. Treci mai departe
la glezne şi încarcă-ţi chakrele de acolo cu această energie. Când începi să îţi
încarci chakrele tălpilor cu energie, vizualizează două sfere de lumină
strălucitoare alb-aurie dedesubtul acestora, la fel ca şi cu mâinile.
Acest exerciţiu NU ar trebui să fie făcut înainte de culcare deoarece energia te poate ţine
treaz. Pentru vindecare, după ce efectuezi cele de mai sus, concentrează-te şi plasează
energia/lumina deasupra părţii bolnave a corpului pentru 10-15 minute (si eventual programează
această energie cu afirmaţii scurte, la obiect şi la timpul prezent). Dacă efectuezi orice fel de
vindecare, aceasta trebuie făcută zilnic; nu omite niciodată o zi, deoarece progresul ar putea da
înapoi.
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Sfera de lumină
Chakrele principale au câte o extensie în spate, de-a lungul coloanei vertebrale, dar şi în
partea din faţă a corpului; excepţie face chakra bazală şi chakra coroanei. Fiecare dintre aceste
chakre de la nivelul şirei spinării au câte o chakră opusă/în oglindă, începând cu cea sexuală şi
până la a 6-a. În cazul celei de-a 6-a chakră, extensiile sunt Cel de-al Treilea Ochi şi extensia
occipitală. Pentru a întreţine această meditaţie, vizualizează o sferă strălucitoare de energie de
mărimea unei mingi de ping-pong şi circul-o între extensia din spate – chakra principală –
extensia din faţă de mai multe ori, înainte şi înapoi. Când consideri că ai terminat cu chakra
respectivă, treci la următoarea şi fă la fel. În ilustraţia din stânga se arată un exemplu, cu chakra a
6-a şi cu extensiile faţă-spate ale acesteia.
Poţi vizualiza sfera de energie fie de un alb-auriu precum soarele, fie de culoarea chakrei
cu care lucrezi. De asemenea, îţi poţi conecta şi chakra coroanei cu cea bazală. Am găsit că
centrul energetic situat la nivelul perineului este foarte
puternic în această meditaţie. Pur şi simplu plimbă sfera de
lumină/energie în sus şi în jos. Un alt lucru interesant pe
care îl poţi face cu acestă meditaţie, este să te conectezi cu
o altă persoană (pentru practică, este de preferat cineva
care lucrează la aceiași meditaţii); acest lucru dezvoltă
telepatia în mod drastic. Spre exemplu, dacă treci sfera de
energie din chakra inimi a cuiva, în chakra ta a inimii, vei
primi

informaţii

despre experienţele

emoţionale şi

caracterul celeilalte persoane. (Vreau să adaug aici că,
pentru a fi capabil să citeşti o persoană în felul acesta în
câteva minute, ai nevoie de experienţă cu acest exerciţiu şi de asemenea, o sensibilitate sporită în
ale energiilor). Pentru a interoga pe cineva, trece sfera de energie din al 3-lea ochi al tău, în cel al
persoanei interogate, înainte şi înapoi. Acum, este evident că poţi invada intimitatea celorlaţi
odată ce devii experimentat cu acest exerciţiu; însă bineînţeles că şi alţii, care sunt adepţi ai
acestei abilităţi, pot da buzna în mintea ta. Pentru a preveni acest lucru, îţi poţi închide chakrele
atunci când simţi că cineva face acest lucru împotriva ta sau încearcă să te citească fără
consimţământul tău.
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Meditație de la Satan
Aceasta este cea mai frumoasă meditație pe care am făcut-o vreodată. A fost un cadou
pentru mine de la Tatăl Satan. Această meditație stimulează chakra coroanei și glanda pineală,
iar efectele ei minunatele de euforie persistă multă vreme după efectuarea meditației. Începe cu
respirația chakrală, în al 3-lea ochi. Inspiră și expiră de câteva ori.
Inspiră energie în mod profund prin al 3-lea ochi, până în chakra a 6-a. A 6-a chakră este
situată în mijlocul capului, cam la jumătatea distanței dintre al 3-lea ochi și ceafă. Ține-ți
respirația până numeri la 5 (poți să ții mai mult dacă ești experimentat). Acum expiră ușor,
vizualizând energia inspirată ca pe o lumină strălucitoare care îți inundă toată partea superioară a
capului. Repetă întreg exercițiul de mai sus de 5-10 ori. Când ai terminat, relaxează-te și
meditează pe energia și senzația euforică pe care ți-o conferă. Atenție: poate crea dependență.

Deschiderea turnurilor de veghere
Rețineți: ca răspuns pentru cei care au cerut această meditație din cartea Satanic Power
Meditation Vol. III (una din cele două cărți care n-au fost postate pe site din cauza lipsei de
timp), am pus această meditație aici, ÎNSĂ este învechită și spun asta pentru că Satan și Lilith
mi-au dat noi cunoștințe, făcând rezultatele meditațiilor chakrale mult mai puternice. Vibrațiile
de mai jos sunt versiuni mai slabe, însă fac parte din meditația originală. Dacă dorești rezultate
extreme, atunci folosește vibrațiile pentru fiecare chakră și extensie din articolul Acordarea
chakrelor. Cu cât mai mult învățăm din ocult, cu atât nu mai există nici-un dubiu că creștinismul
nu este nimic mai mult decât o farsă și că este complet fals în orice privință. Am învățat de la
Satan faptul că Turnurile Enochiene, cele trei noduri și învățăturile esoterice ale
Necronomiconului sunt cu toate niște alegorii. Inamicul înșală omenirea prin a ne face să credem
că toate sunt lucruri propriu-zise, personalități și locuri adevărate, când, în adevăr, toate sunt
concepte spirituale. Calea adevărată spirituală ne ghidează către a deveni zei, astfel încât să ne
atingem scopurile, dorințele și să devenim stăpânii propriilor noastre destine.
Observă în sigiliul lui Seth (stânga) și cel al lui Barbatos (dreapta) cum
capetele crucilor au borduri mai late înspre partea de dinafară,
evidențiind chakrele. Se referă la extensiile chakrelor sexuală, a inimii
și a șasea, care sunt aliniate sub forma unei cruci cu brațele egale.
Pentru a împuternicii complet aceste chakre, trebuie să vibrezi mantra
în toate cele patru, plus a 5-a din mijloc, pe rând; iar de aici ia naștere
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zvastica, deoarece zvastica este forma energiei spirituale. Încearcă să simț i fiecare vibrație pe
chakra pe care lucrezi. Concentrează-te intens. Poate fi dificil, însă încearcă să faci cât de bine
poți. Dacă ești începător, ar trebui să lucrezi pe o singura chakră pe sesiune și să acorzi 48 de ore
înainte de a trece la sesiunea următoare. O senzație de apăsare sau durere indică faptul că ai
deschis aceste chakre cu succes, însă, din experiență, acestea se pot închide la loc și s-ar putea ca
aceste exerciții să trebuiască să fie repetate până când sunt deschise în mod permanent. Nu există
un număr de repetiții precis, experiența este individuală.

Deschiderea chakrelor superioare ale Turnurilor de Veghere (al treilea nod):

Diagrama de mai sus ilustrează o vedere de deasupra capului. Observă cele patru colțuri.
În acestea se află cele patra turnuri de veghe ale celei de-a șasea chakră. A șasea chakră din
mijloc, din spatele celui de-a treilea ochi, este centrul.
1. Începe cu cel de-al treilea ochi. Inspiră energie în cel de-al treilea ochi până când
plămânii sunt plini la un nivel confortabil și apoi când expiri, vibrează ”Thoth”
”TH – TH – TH – TH –O –O – O – O – TH – TH – TH –TH – TH. Această
vibrație este efectuată prin vibrarea silabelor ”TH” și ”OH” în același timp, la fel
ca atunci când ți-ai deschis cel de-al treilea ochi pentru prima oară. Când inspiri
energie, vizualizează fiecare chakră în felul corect în care trebuie aliniată (cele
patru colțuri cu vârful spre centru, iar cea de-a șasea chakră cu vârful în jos) și
luminează-le cu energie.
2. Repetă pașii de mai sus, însă cu chakra tâmplei stângi.
3. Repetă pașii de la nr. 1 cu extensia din spate, care se află în spatele celei de-a
șasea chakră.
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4. Fă același lucru cu chakra tâmplei drepte.
5. Acum, fă la fel cu cea de-a șasea chakră care se află în centru, în spatele celui deal treilea ochi și imediat sub chakra coroanei.
Repetă pașii 1 – 5 de 7 ori.

Deschiderea chakrelor mijlocii ale Turnurilor de Veghere (al doilea nod):
1. Începe cu extensia din față a chakrei inimii. Inspiră
energie în această chakră până când plămânii sunt
plini la un nivel confortabil și apoi când expiri,
vibrează ”Amon” ”A – A – A – A –A –M – M – M –
M –O – O – O – N – N – N –N – N. Când inspiri
energie, vizualizează fiecare chakră în felul corect în
care trebuie aliniată (cele patru colțuri cu vârful spre
centru) și luminează-le cu energie. Chakra inimii care
se află în centru, are vârfuri și în sus și în jos, în forma
unui yoni (vagin) și este ilustrată în poza din stânga.
2. Repetă pașii de mai sus, însă cu chakra umărului
stâng.
3. Repetă pașii de la nr. 1 cu extensia din spate, care se află în spatele chakrei inimii,
pe șira spinării.
4. Fă același lucru cu chakra umărului drept.
5. Acum, fă la fel cu chakra inimii care se află în centru pieptului.
Repetă pașii 1 – 5 de 7 ori.

Deschiderea chakrelor inferioare ale Turnurilor de Veghere (primul nod):
1. Începe cu extensia din față a chakrei sacrumului. Inspiră energie în această chakră
până când plămânii sunt plini la un nivel confortabil și apoi, când expiri, lasă-ți
bărbia în jos și vibrează Nergal: „N-N-N–E-E-E–R-R-R-R–G-G-G-G–A-A-A-A–
L-L”. Când inspiri energie, vizualizează fiecare chakră în felul corect în care
trebuie aliniată (cele patru colțuri cu vârful spre centru) și luminează-le cu
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energie. Chakra bazei care se află în centru, are vârful în sus. Asigură-te că
vibrezi litera „R” în mod corect.
2. Repetă pașii de mai sus, însă, de această dată, cu chakra din șoldul
stâng.
3. Repetă pașii de la nr. 1 cu extensia din spate, care se află în
spatele chakrei sacrumului, în șira spinării.
4. Fă același lucru cu chakra șoldului drept.
5. Acum concentrează-te pe chakra sacrală situată în centru și fă la
fel.
Repetă pașii 1 – 5 de 7 ori.

Deschiderea celorlalte chakre

Chakra gâtului:
1. Începe cu chakra gâtului . Inspiră energie în extensia din față a acestei chakre și
vibrează ”Ninnghizhidda” Amintește-ți că pronunția
cabalistică este diferită de pronunția folosită zilnic. ”GH”
se pronunță gutural și sunetul vin e din gât, nu ca un ”K”
gutural, ci ca un sunet fin. ”ZH” este pronunțat ca ”J-ul”
din franceza – de exemplu ca în numele Jacques. Din nou,
”D” se pronunță ca mai sus. Acum concentrează-te pe
chakra gâtului, care se află în centru, și fă la fel ca mai sus.
2. Apoi, fă la fel cu extensia chakrei gâtului din spate care se află pe șina spinării, la
spatele gâtului.
Repetă pașii 1 – 3 de 7 ori.
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Chakra plexului solar (666):
1. Inspiră energie în extensia din față a chakrei solare și vibrează ”Ra”:
”R – R – R – R – R – A – A –A –A – A – A”. Aliniază-ți chakra ca în
diagrama din dreapta.
2. Acum concentrează-te pe chakra solară, care se află în centru, și fă la
fel ca mai sus.
3. Apoi, fă la fel cu extensia chakrei solare din spate care se află pe șina
spinării.
Repetă pașii 1 – 3 de 7 ori.

Chakra bazei:
1. Inspiră energie în extensia din față a chakrei bazei, lasă-ți bărbia în piept și
vibrează Adar: „A-A-A-A–TH-TH-TH–A-A-A–R-R-R-R”. Și de această dată,
litera „D” se pronunță după modelul explicat mai sus.
2. Acum, fă la fel cu chakra bazei (principală) care se află în centru, în perineu
(acesta se află între anus și genitale).
3. Acum concentrează-te pe extensia din spate a chakrei bazei, situată chiar sub osul
coccis.
Repetă pașii 1 – 3 de 7 ori.

Meditația pe lumina albastră
Energia Demonică este albastră. Albastru mai este şi culoarea relaxării. Închide-ţi ochii şi
relaxează-te până nu îţi mai simţi corpul (transă). Inspiră energie de culoare albastră şi învăluiete într-o lumină albastră, după care abandonează-ţi fiinţa într-o senzaţie de plutire. Lumina
albastră te ajută să atingi această stare. Lasă-te dus(ă) de val. Această meditaţie te poate purta
spre nivele superioare ale conştiinţei şi spre alte dimensiuni.
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Respirație chakrală
Pentru a întreține această meditație, ar trebui să ai deja experiență Meditaţia
fundamentală. Relaxează-te și intră într-o stare de transă după care, în loc să inspiri energie în
întregul tău corp precum în meditația fundamentală, inspiră energie în fiecare chakră în parte. Fă
șapte inhalări pentru fiecare chakră. Șapte inhalări este doar o sugestie; poți face și mai multe și
mai puține, însă ceea ce este important este să îți menții chakrele în echilibru (dacă spre exemplu
pentru o chakră faci 9 inhalări, fă la fel și pentru celelalte chakre). Un alt lucru important este să
vizualizezi energia în cadrul acestei meditații, nu numai să o inhalezi. Poți lucra cu energie albaurie (cea mai puternică) sau cu culoarea specifică fiecărei chakre. După ce termini cu toate
chakrele, inspiră energie în toate cele șapte chakre principale, prin față și prin spate. Vizualizează
energia întâlnindu-se în mijlocul corpului tău. După asta, fă Meditaţia fundamentală.

Sfaturi:
Această meditație poate fi făcută și doar pentru o singură chakră care e epuizată de
energie sau care este blocată. În astfel de cazuri, pur și simplu inspiră energie în chakra
respectivă, de mai multe ori pe parcursul zilei. Dacă lucrezi doar cu o chakră slăbită sau blocată,
restul meditației nu este obligatoriu. Azazel mi-a arătat puterea Soarelui. Cei mai mulți dintre noi
suntem familiari cu absorbția energiei de la Lună sau de la alte planete. Soarele este de sute de
ori mai puternic. Energia solară conține toate culorile spectrului, în cea mai pură formă a lor.
Această meditație, dacă este întreținută afară în lumina Soarelui, îți poate da o energie incredibilă
și este și foarte tămăduitoare.
Doar afirmă:
„Inspir o energie alb-aurie puternică (sau orice altă culoare) de la Soare, în chakra ____.”
Repetă asta de câteva ori, după care vizualizează-te pe tine absorbind energia și pe chakre
vizualizează-le strălucind precum Soarele.
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Circularea energiei
Aceasta este una dintre cele mai puternice meditaţii. Este întreţinută de adeţii artelor
marţiale şi de meditatorii avansaţi. Aceasta conferă practicantului abilitatea de a simţi, controla şi
direcţiona energia. Fi răbdător. Pentru început vei avea nevoie de 15 – 30 de minute pentru
această meditaţie. Din nou, totul este individual. La început, pentru cele mai multe persoane,
energia se va mişca şi va fi direcţionată încet, precum o molasă; însă acest lucru variază în
funcţie de dezvoltarea spirituală din vieţile anterioare. În mod normal, după ce întreții această
meditație de mai multe ori, viteza cu care vei putea direcţiona energia va creşte considerabil, iar
tu vei fi capabil să o manipulezi după cum vei vrea.
În acest exerciţiu ar trebui să mergi mai degrabă pe SIMŢIT decât pe vizualizare.
1. Concentrează-te pe chakra coronală. Meditează pe această chakră pentru 3-4
minute. Se prea poate să o simţi pulsând sau poţi avea o senzație de înfiorare.
Acest lucru este normal. Când eşti mai avansat sau cu diferite ocazii, poţi
experimenta un sentiment puternic de fericire. De asemenea, poţi simţi o presiune
în zona acestei chakre.
2. Acum concentrează-te pe al treilea ochi. Meditează pe acesta pentru câteva
minute. Este normal să simţi o presiune în locul în care se află acesta.
3. Mută-ţi atenţia la chakra gâtului şi fă ce ai făcut cu primele două chakre.
4. Treci mai departe la chakra inimii şi mută-ţi energia aici. Concentrează-te pe
această chakră pentru câteva minute.
5. Concentrează-te pe chakra plexului solar (666) şi fă la fel.
6. Urmează chakra sacrumului/sexuală.
7. Acum concentrează-te pe zona perineului. Acesta se află între rect şi scrot (în
cazul bărbaţilor) şi între rect şi vagin (în cazul femeilor). Aici vizualizează
energia strălucind precum soarele.
8. Direcţionează energia în chakra bazală şi meditează pe aceasta în jur de 3-4
minute.
9. Acum direcţionează energia prin coloana vertebrală, în extensia din spate a
chakrei sacrumului/sexuale – în cazul primei circulări, ne-am concentrat pe
extensiile din faţă ale chakrelor principale. Acum direcţionăm energia în sus, prin
extensiile din spate ale aceloraşi chakre (chakra coroanei nu are extensii).
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10. Continuă să direcţionezi energia în sus prin fiecare chakră din spate, până când
ajungi la chakra coroanei.
11. De aici, poţi direcţiona energia fără pauze, mişcând-o în jos prin setul de chakre
din faţă până la perineu şi în sus prin setul de chakre din spate.
Poţi circula energia în felul acesta pe atât de mult pe cât doreşti. Acest exerciţiu îţi va dezvolta
abilitatea de a controla şi direcţiona energia. Aceasta este fundaţia oricărei puteri. Vei stabili o
conexiune mentală cu energia, astfel încât tot ceea ce va trebui să faci este să te concentrezi, iar
energia te va urma. Aceasta poate fi folosită în vindecare, împuternicire şi multe altele.

Meditația pe culori
În această meditaţie trebuie să „inspiri” energie. Înainte de a începe această meditaţie,
asigură-te că ai experienţă cu meditaţia fundamentală Din nefericire, „lumina albă” este folosită
în exces de foarte mulţi adepţi wicca şi New Age, care nu sunt conştienţi de ceea ce fac. Aceşti
oameni folosesc lumina albă şi exclud celelalte culori, iar drept rezultat nu sunt competenţi în
mânuirea culorilor. Deoarece albul conţine toate culorile spectrului vizibil, aceştia
înmagazinează toate celelalte culori, inclusiv pe cele cu care nu sunt capabili să lucreze sau să le
controleze, aşa că acestea sunt lăsate la voia întâmplării. Fiecare culoare reprezintă o frecvenţă
specifică de energie pe care majoritatea dintre noi o folosim în viaţa de zi cu zi. Dacă nu eşti
capabilă să manevrezi fiecare culoare în parte, atunci lumina albă nu poate fi folosită
corespunzător. Lumina albă poate fi uşor de folosit şi este minunată pentru începători, însă
problema este că aceasta se foloseşte în exces. Lumina albă este bună pentru curăţarea aurei şi
echilibrarea energiilor. De asemenea, este minunată pentru protecţie, însă în cantităţi moderate.
Când lumina albă este plasată în jurul unei persoane, aceasta devine o barieră în
interacţionarea cu ceilalţi, deoarece lumina albă reflectă. Dacă doreşti să fii lăsat în pace, atunci
învăluieşte-te în lumină albă. Dacă te umpli cu lumină albă pe interior, atunci te împuterniceşti şi
protejezi fără a deveni însă o barieră pentru ceilalţi – dacă doreşti interacţiune socială. Utilizarea
excesivă a luminii albe poate crea o atitudine arogantă, în special în ceea ce priveşte
spiritualitatea şi de asemenea o minte închisă şi o atitudine rigidă. Acest lucru poate fi observat
adesea la cei care practică magia angelică. Rezultatul este stagnarea la un nivel inferior în
dezvoltarea spirituală. Când o persoană este capabilă să controleze toate culorile, atunci este
capabilă să folosească şi lumina albă în mod extins.
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Meditaţia pe culoare:
1. Aşează-te într-o poziţie confortabilă şi întreţine exerciţii de respiraţie (sau orice
doreşti) pentru a-ţi focaliza mintea şi pentru a te calma, înainte de a intra în transă.
2. Inspiră şi umple-te cu o energie de o anumită culoare, cu fiecare respiraţie
vizualizând-o din ce în ce mai aprinsă (nu mai deschisă; când spun mai aprinsă
mă refer la intensitate). Roşu, albastru, galben, portocaliu, violet, verde, indigo
(albastru-violet, culoarea celei de-a şasea chakră) sau negru. De asemenea,
această meditaţie poate fii efectuată după ce meditezi pe o anumită chakră: după
ce termini, te poţi umple cu culoarea chakrei respective.
3. Dacă eşti nou în meditaţia pe culoare, menţine culoarea pentru două sau trei
minute. Dacă senzaţia dată de culoare este plăcută, atunci poţi să o menţii mai
mult. Cei care sunt experimentaţi cu energia culorilor, le pot menţine pe atât de
mult pe cât doresc. Creşterea timpului de menţinere a unei culori trebuie să fie
confortabilă şi treptată. Fiecare culoare trebuie să fie în formă pură şi luminoasă.
Dacă o culoare îţi dă un sentiment negativ atunci lucrează cu aceasta în mod
treptat. Întreabă-te de ce? Ce reprezintă culoarea respectivă pentru tine? Cu ce
asociezi culoarea respectivă? Aceasta este o cale foarte bună pentru a înţelege mai
multe lucruri despre propria-ţi persoană. Care culoare îţi dă un sentiment plăcut?
Acestea sunt cele pe care le poţi folosi cel mai mult în viaţa de zi cu zi, putând
chiar să le excluzi pe celelalte. Cunoscând toate aceste lucruri, deţii informaţii
valoroase referitor la chakrele cu care trebuie să lucrezi mai mult pentru a le
ridica la nivelul maxim.
4. Cel mai important obiectiv al acestei meditaţii este să simţi culorile. Petrece ceva
timp cu fiecare culoare, pentru a observa sentimentul pe care ţi-l oferă. Notează
totul în cartea umbrelor/cartea neagră.
De asemenea, poţi medita pe culoarea respectivă în exteriorul tău pentru a-i simţii energia. Nu
este întotdeauna necesar să absorbi o culoare, în special dacă de simţi inconfortabil cu aceasta.
Aminteşte-ţi că dacă ceva îţi dă un sentiment neplăcut sau negativ, atunci trebuie să te opreşti şi
să îl elimini din programul tău de meditaţie. Când termini cu această meditaţie, curăţă-ţi aura cu
lumină albă, deoarece aceasta îţi va echilibra toate culorile din aură. Beneficiile acestei meditaţii
sunt abilitatea de a simţii, direcţiona şi lucra cu energia colorată. Energia culorilor este
excepţional de puternică atunci când este folosită în magie. Fiecare culoare are energii unice,
care acţionează pentru a-ţi aduce rezultatele specifice acesteia.
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Meditația Regele și Regina
Acum, există o parte masculină și una feminină a sufletului. Motivul pentru care inamicul
pune o asemenea emfază pe chakra inimii, este pentru că aceasta este neutră și, prin urmare, este
mai puțin puternică. Aceasta este un conector și nimic mai mult. Anton a scris în cartea sa ”The
Satanic Rituals” cu privire la ”cele șapte turnuri ale lui Satan”
”Din loc în loc de-a lungul acestei fâșii, erau șapte turnuri – Turnurile lui Satan (Ziarahs)
– șase dintre acestea sub formă trapezoidală iar unul, aflat în mijlocul celorlalte pe Muntele
Lalesh, avea forma unui con ascuțit și canelat.”
Paragraful de mai sus este o alegorie; conul aflat în ”mijlocul” celorlalte conuri este
chakra inimii, care diferă în formă de celelalte. În meditație profundă, mulți dintre noi pot vedea
această chakră diferită, care are forma unui yoni (vagin). Apoi, cine e ”Inanna”? Este ”Regina
Cerurilor”. În adevăr, cuvântul ”cer” înseamnă chakrele 6 și 7 situate în cap, împreună cu
extensiile acestora, cum ar fi mult importanta glandă pineală. Întorcându-mă la predica mea din
luna septembrie anul trecut, despre fixarea energiei; bine-cunoscuta inimă străpunsă de săgeata
lui Cupidon, este o alegorie și un simbol al fixării energiei kundalinice. Chakra ”inimii” nu este
în piept – așa cum inamicul încearcă să ne prostească – ci în cap, și este formată de șerpii Ida,
Pingala și Sushumna. Mai jos este ilustrat acest lucru:

După cum noi toți știm, Inanna cunoscută și ca Astaroth, Ishtar, etc., guvernează peste
chakra inimii. Chakra inimii este situată în cap, nicidecum în piept – după cum inamicul a corupt
acest lucru, odată cu artele creștine în care nazarineanul împuțit era întotdeauna înfățișat cu
brațele deschise, expunând astfel ”chakra inimii”; chiar aici putem vedea un alt aspect urât al
acestei farse evreiești. Pe lângă asta, eu personal cred că sălașul emoțiilor este nu este în piept în
ceea ce un neinițiat numește ”chakra inimii”, ci în gât (partea superioară a gâtului). De câte ori
când ești trist sau pe punctul de a plânge, nu simți acest lucru în chakra gâtului? Ai acel nod în
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gât înainte de a plânge. Așadar, unde este adevăratul sălaș al emoțiilor? De asemenea, Satan mi-a
spus cu privire la chakra gâtului că: ”da, aceasta este chakra lui Mercur care guvernează peste
comunicare, fiind o octavă mai înaltă a planetei Uranus; este localizată în partea superioară a
gâtului, aproape de glanda pineală și guvernează comunicarea telepatică, care este o octavă mai
înaltă a comunicării verbale”.
În alegoriile care au supraviețuit în basmele pentru copii cum e ”Frumoasa Adormită”,
adesea prințul sărută prințesa adormită și prin asta o trezește. Ceea ce acest lucru înseamnă, este
că prin activarea și împuternicirea chakrei solare 666 (Regele Zeilor), aceasta se conectează la
chakra a 6-a și prin asta activează glanda pineală care, la rândul său, secretă elixirul/ambrozia
care face ca imortalitatea să fie posibilă, inversând îmbătrânirea fizică. Mantra tibetană Aum
Mani Padme Haum înseamnă ”bijuteria este în inima lotusului”, ”bijuteria” este glanda pineală.
Mantra de mai sus este mantra autentică. Inamicul a înlocuit importantul ‚AUM’ cu ‚ohm’ – care
în realitate nu are nici un fel de putere. După cum majoritatea dintre noi știm, floarea de lotus
simbolizează chakra coroanei, care este guvernată de Lilith; chakra bazei este guvernată de Satan
(chakra în care sălășluiește Șarpele Kundalini). Unificarea lui Satan cu Lilith simbolizează faptul
că Kundalini a urcat complet; partea masculină și feminină fiind contopite.
Acum, cu privire la meditația prin care unim Regele (chakra solară 666) cu Regina
(chakra a 6-a și glanda pineală); pentru ca Magnum Opus să poată funcționa, Regele și Regina
trebuie să fie uniți. Lilith mi-a spus că în cele mai multe cazuri, este nevoie de timp pentru ca
această meditație să stabilească o conexiune energetică între aceste chakre. În această meditație
folosim rozariul satanic. Pentru a face această meditație, trebuie să faci 108 vibrații pentru Rege
și alte 108 vibrații pentru Regină. 108 + 108 = numărul foarte sacru 216 (9)
Pentru a uni Regele și Regina:
1. Vibrează ‚RAUM‘ de 108 ori în chakra solară 666.
2. Relaxează-te și stai nemișcat și simte această energie în tine pentru câteva minute.
3. Vibrează ‚AUM‘ de 108 ori în glanda pineală. (înainte să faci acest lucru,
încearcă să-ți localizezi glanda pineală, simțind-o. Aceasta se află în partea
inferioară și dreaptă a chakrei a 6-a. Se simte ca o scobitură. Dă-ți toată silința).
4. Relaxează-te și stai nemișcat și simte această energie pentru câteva minute.
5. Acum vibrează ‚Inanna‘ de 7 ori în chakra a 6-a.
6. Concentrează-te pe energie pentru alte 10-15 minute. Dacă ți-ai activat glanda
pineală, vei știi acest lucru. Aceasta te va scufunda într-un extaz intens.
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Meditație pe Satan
Cei mai mulţi dintre noi i-am simţit energia lui Satan. Aceasta este vie şi puternică şi te
lasă cu un sentiment de încredere în sine şi uneori de euforie. Putem medita pe energia Lui,
făcând-o în felul acesta mai puternică în vieţile noastre. Făcând asta, ne apropiem mult mai mult
de Satan, dezvoltând o legătură mai puternică cu acesta. Începe prin a te relaxa şi blochează orice
alt gând. Simte-I energia curgând prin tine. Îi poţi vizualiza sigiliul sau orice alt simbol al lui.
Dacă L-ai văzut vreodată, îi poţi vizualiza faţa. Cel mai bine este să întreţii această meditaţie
după un ritual în care i-ai invocat energia.

Proiecția astrală
Proiecţia astrală este momentul în care sufletul îţi părăseşte trupul. Acest lucru se
diferenţiază de situaţiile în care, aflându-te într-o transă profundă, îţi muţi conştiinţa în diferite
locuri. Următoarele două meditaţii nu sunt decât îndrumări bazice.
Meditaţia 1
Această meditaţie îţi dă o senzaţie ciudată. Asigură-te că vrei să te proiectezi cu adevărat:
altfel, orice ezitare te poate ţine în trup. Trebuie să fi relaxat atât pe plan mental cât şi fizic.
Primele minute sunt cele mai dificile. La fel ca în cazul oricărei practici mentale, consistenţa şi
practica o vor face mai uşoară, până când nici nu vei mai fi nevoit să intri într-o transă profundă,
ci te vei putea proiecta oricând, după plac. Unii oamenii găsesc proiecţia astrală mai uşoară decât
alţii, deoarece au făcut acest lucru şi în vieţi anterioare.
1. Aşează-te într-o poziţie cu adevărat confortabilă şi intră în transă. Eşti pregătit din
momentul în care eşti îndeajuns de relaxat, încât nu îţi mai simţi corpul.
2. Vizualizează-ţi corpul astral în trupul fizic, fiind ţinut înăuntru de cele şapte
chakre principale. Chakrele pot fi vizualizate sub forma unor butoane colorate.
3. Ia fiecare chakră în parte, opreşte-o din rotire, după care filează-o puţin în sens
invers rotaţiei iniţiale, precum ai proceda cu mânerul unei uşi.
4. Relaxează-te, lasă-te luat puţin de val şi încearcă să ieşi din trup.
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Meditaţia 2
Acest exerciţiu este mai degrabă unul preparator. Acesta nu este nici pe departe la fel de
puternic precum cel de mai sus, însă mai puţin intens, pentru aceia care preferă să facă acest
lucru în mod treptat.
1. Aşează-te într-o poziţie cu adevărat confortabilă şi relaxează-te, ca în exerciţiul de
mai sus. Intră în transă. Relaxează-te până ai senzaţia că pluteşti.
2. Acum, ridică-ţi mâna astrală stângă. Vizualizează acest lucru. Trebuie să îţi
imaginezi acest lucru, însă energia te urmează oriunde o direcţionezi.
3. Ridică-ţi mâna astrală dreaptă şi atingeţi faţa.
4. Fă acelaşi lucru cu fiecare dintre picioarele astrale.
5. Imaginează-ţi întreg corpul astral plutind deasupra corpului fizic, dar şi în alte
locuri din cameră şi concentrează-te să “fi” acolo. Stai acolo şi concentrează-te pe
acest lucru, pentru ceva vreme.
Continuă să repeţi acest exerciţiu şi eventual, proiecţia astrală va avea loc.

Fuziunea conștiinței astrale
După terminarea unei sesiuni de fuziune cu o ființă umană sau cu un animal, asigură-te că
îți iei îndeajuns timp pentru a-ți curăța bine aura și chakrele, deoarece gândurile și convingerile
lor ți se pot transfera, amestecându-se cu ale tale. Întotdeauna alege-ți o ființă sănătoasă (fie ea
umană, animală sau vegetală), atunci când ești nou cu această practică.
Ziua întâi și a doua
1. Alege-ți un obiect, spre exemplu un cristal, un cub – orice poți găsi în camera ta.
Începătorii ar trebui să purceadă cu un obiect alcătuit dintr-un singur material,
precum o piatră, un zar, etc.
2. Destinde-te și intră într-o stare de transă
3. Așează obiectul ales în fața ta și privește-l pentru un minut sau două, după care
închide ochii și vizualizează-l. Cu cât îl poți vizualiza mai clar, cu atât mai bine.
4. Acum mărește obiectul în mintea ta până când este îndeajuns de mare ca să poți
intra în el.
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5. Devino una cu obiectul și deschide-ți simțurile astrale. Ce vezi, auzi, miroși,
simți? Este cald sau este rece înăuntru? Care este senzația pe care o ai? Dacă
obiectul este așezat pe o masă, sau pe o suprafață tare, *simte* acea suprafață, ca
și cum ai fi obiectul.
Ziua a treia și a patra
Fă același exercițiu de zilele trecute, însă de data asta folosește o plantă. Aceasta poate fii
o floare, un copac sau chiar un pâlc de iarbă. Dacă nu ai nicio plantă de casă, ai putea efectua
această meditație afară. Ceea ce este important, este ca planta să fie vie. În exercițiul cu planta,
simte pământul printre rădăcini. Dacă faci asta afară, cum se simte această plantă în relație cu
celelalte plantele din jurul ei?

Zilele 5-8
Acum, fă același exercițiu pe care l-ai făcut zilele trecute, doar că de data asta
fuzionează-ți conștiința cu un animal. Ți-ai putea imagina un animal, în cazul în care nu ai nici
unul lângă tine. Dacă ai un animal de companie, fuzionează-ți conștiința cu acesta. Privește prin
ochii lui, ascultă cu urechile lui; simte pământul sau pardoseala de sub picioarele lui. Ce senzație
ai când ești în corpul acestuia? Îți e cald? Rece? Foame? Ce miroase animalul tău de companie în
mediul înconjurător? Folosește-i nasul. Ce se află în mintea lui? Animalele gândesc în imagini.

Zilele 9-15
Acum repetă tot exercițiul de mai sus, cu o persoană pe care o cunoști. Poți alege o
persoană diferită în fiecare zi. Gândește cu mintea ei.
Când le stăpânești, exercițiile de mai sus îți vor da abilitatea să:
 Îți schimbi forma.
 Să comunici cu animalele.
 Să plantezi gânduri în mințile celorlalți și chiar să îi posedezi.
 Să repari echipamente sau aparatură electronică: poți afla problema fuzionându-ți
conștiința cu acestea.
 Să scoți gânduri din mințile altora și să obții informații.
 Să diagnostichezi boli în oameni și animale.
 Studenții își pot fuziona conștiința cu profesorii lor pentru a afla întrebările care
se vor da la un examen important.
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Citirea gândurilor
Cu acest exercițiu am găsit că spiritul este de fapt corpul luminos al sufletului; din
experiența mea, acesta este doar forma individului, ca un câmp energetic umplut cu lumină
(precum e aura pentru corpul fizic). Acesta se deosebește de Corpul astral; corpul astral
oglindește corpul fizic, având un cap distinct, ochi, trăsături și așa mai departe. Spiritul este doar
un corp de lumină care în cazul unor indivizi este mai închis la culoare. Aceasta a fost experiența
mea personală cu această tehnică și ar trebui folosită doar orientativ.
1. Intră în transă
2. Invocă elementul eterului/akashei
3. Concentrează-te pe spiritul persoanei pe care dorești să o citești și acesta ar trebui
să îți apară.

Meditație pe glanda pineală
Această meditație îmbunătățește intuiția și creativitatea și ajută creierul să proceseze
informația mult mai ușor.
1. Relaxează-te și intră în transă.
2. Inspiră și vizualizează o energia alba-aurie intrând prin al 3-lea ochi în glanda
pineală.
3. Trage energia înăuntru cu fiecare inspirație, apoi iluminează și extinde-ți glanda
pineală cu această energie.
4. Pentru primele dăți când faci asta afirmă:
5. „Inspir energie alba-aurie puternică care îmi stimulează glanda pineală în
siguranță”
6. Când ai terminat, simte energia pentru câteva minute și apoi meditează pe ea. Ar
trebui să îți ofere foarte multă placere.
Această meditație îți activează și împuternicește glanda pineală. Glanda pineală este
scaunul puterii psihice/oculte din creier. Alb-auriu este cea mai puternică culoare. Este culoarea
Soarelui și este unul dintre motivele pentru care religiile originale venerau Soarele.
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Meditații preliminare invocării elementelor
Pentru a deveni adept, trebuie să stăpânești elementele. Acesta este și mesajul cărții de
tarot a magicianului. Trebuie să fii perfect sănătos pentru a invoca elementele. Pentru aceia
dintre voi care doresc să o ia mai ușurel, aceste meditații preliminare pot fi de ajutor.

Pentru foc:
1. Stai liniștit și relaxează-te.
2. Vizualizează un foc imens. Ascultă trosnitul și simte căldura, apoi miroase-o.
Fă asta timp de 5 minute.
Pentru apă:
1. Stai liniștit și relaxează-te.
2. Vizualizează-te în apă. Aceasta poate fi un lac, râu sau ocean. Simte apa, ascultă
apa și miroase-o, ca și cum ești acolo cu adevărat.
Fă asta pentru 5 minute.
Pentru pământ:
1. Stai liniștit și relaxează-te.
2. Vizualizează-te mergând desculț pe jos. Este cel mai bine dacă te vizualizezi
mergând pe solul unei ferme, deoarece asta este foarte apropiat elementului
pământ. Simte solul de sub picioarele tale goale și ascultă și simte briza ușoară a
aerului și miroase pământul.
Fă asta pentru 5 minute.

Pentru aer:
1. Stai liniștit și relaxează-te.
2. Vizualizează-te mergând contra vântului. Simte vântul cum bate pe pielea ta și
sunetul pe care îl face. Miroase aerul curat așa cum bate asupra ta. Simte fiecare
pas când mergi în vânt.
Fă asta pentru 5 minute.
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Apoi, Pasul următor pentru foc:
1. Stai liniștit și relaxează-te.
2. Vizualizează-te mergând prin deșert. Simte căldura mistuitoare și vântul uscăcios
și fierbinte în mediul torid. Simte nisipul dedesubtul picioarelor tale și corpul tău
devenind din ce în ce mai fierbinte.
Fă acest exercițiu pentru 3-4 minute și nu mai mult.
Pasul următor pentru apă:
1. Stai liniștit și relaxează-te.
2. Vizualizează-te într-un mediu rece. Simte cum devii rece. Simte vântul rece
bătând asupra ta. Pentru cei ce cunosc zăpada (unii frați și surori trăiesc în medii
tropice, așa că nu toată lumea a experimentat zăpada), vizualizați-vă pe zăpadă și
gheață. Ascultă scrâșnetul zăpezii dedesubtul picioarelor tale. Pentru cei care nu
au experimentat zăpada – vizualizați-vă întru-un mediu rece și folosiți-vă toate
simțurile astrale.
Fă acest exercițiu pentru 3-4 minute și nu mai mult.
Ce fac exercițiile de mai sus?
Pe lângă că îți împuternicește simțurile astrale, aceste exerciții te vor iniția și în lucrarea
cu și manipularea celor 4 elemente (pământ, aer, foc și apă). Prin invocarea acestora, ne putem
împuternicii până când vom fi capabili să susținem cantități incredibile de căldură, frig și alte
extreme. Invocarea și direcționarea focului este un aspect foarte important al pirochineziei. Ne
putem menține calzi prin invocarea focului sau reci prin invocarea apei, dacă circumstanțele cer
asta. Invocarea focului este metoda prin care călugării Tibetani își petreceau nopțile inițierii în
munții reci ca gheața, goi și sub un cearceaf ud în furtuna de zăpadă.
Dimineața, dacă inițiatul a trecut testul inițierii, cearceaful era cald și uscat, iar zăpada și
gheața din jur erau topite. Unele loji Satanice din Germania din ’20 – ’30 foloseau focul ca
element pentru asasinare. Când elementul era invocat și direcționat către victimă, acesta făcea
sângele victimei să fiarbă la propriu. Elementul aer, când este invocat în mod corect, produce
levitația. Prin corecta invocare și direcționare a elementelor, de asemenea putem influenta
vremea. Baza magiei avansate se face prin controlul elementelor, acesta include vindecarea,
precum și toate elementele magiei albe, negre și gri.
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Telepatia
Tatăl Satan mi-a arătat această tehnică. Pentru a deschide canalele comunicării telepatice
între două persoane:
1. Asigură-te că al 3-lea ochi îți este deschis.
2. Pentru a-ți activa cel de-al 3-lea ochi, vizualizează o lumină strălucitoare de
mărimea unei monezi de 50 bani, sclipind precum soarele în dreptul celui de-al 3lea ochi.. Fă acest lucru de câte ori ai ocazia.
3. Vizualizează fața persoanei cu care dorești să comunici și activează-i cel de-al 3lea ochi în felul descris mai sus. În unele cazuri, chiar și aceia care nu își au al 3lea ochi deschis îți vor putea primi mesajele; însă pentru rezultate optime, ambele
persoane ar trebui să fie deschise în totalitate.
4. Extinde-ți șarpele celui de-al 3-lea ochi.
5. Pentru a face acest lucru, vizualizează o extensie strălucitoare sub forma unui tub
subțire, proiectând-se din cel de-al 3-lea ochi.
6. Conectează-ți șarpele la ochiul astral (al 3-lea ochi) al persoanei cu care dorești să
comunici, iluminând atât tubul cât și cel de-al 3-lea ochi al tău și al celeilalte
persoane cu o energie strălucitoare.
Comunicarea telepatică ar trebui să fie stabilită. Vorbește precum o faci atunci când comunici cu
Demonii. Cealaltă persoană ar trebui să te audă și să îți răspundă. Această tehnică nu este pentru
începători. Ar trebui să ai deja experiență în comunicarea cu Zeii și să fi capabil de a discerne
mesajele reale de amăgirea astrală.

Meditațiile Necronomiconului
Pentru rezultate maxime, meditațiile Necronomiconului trebuie să fie făcute în
concordanță cu planetele. Când lucrezi cu aceste meditații, vei observa că Necronomiconul este
foarte real și foarte puternic. Titlul „Necronomicon” se traduce prin „Cartea numelor moarte”.
Aceasta NU este o carte a necromanției. Doar cei neinițiați pot avea o astfel de impresie sau
chiar mai rău, cei complet tâmpiți cred că este o simplă ficțiune, când, în fapt, este o carte veche
cu instrucțiuni pentru deschiderea sufletului folosind vibrații specifice (numele). Numele sunt
„moarte” în sensul că nu au fost folosite de mii de ani, în special din cauza introducerii
programelor false ale creștinismul și islamului. Spre deosebire de majoritatea metodelor populare
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din zilele noastre pentru deschidere a chakrelor, care instruiesc deschiderea chakrelor de la jos în
sus (ceea ce este extrem de nechibzuit și foarte periculos), această cărticică oferă metode foarte
exacte și sigure și este și precisă și detaliată în deschiderea chakrelor la momentul optim, în
concordanță cu planetele care le domină.
Meditația Necronomiconului pentru deschiderea celui de-al treilea ochi:
Următoarea meditație trebuie să fie efectuată în timp ce Luna este în creștere și foarte
puternică. Luna nu ar trebui să fie nici slabă și nici în semnul detrimentului ei (Capricorn) sau
decădere (Scorpion). Această meditație este foarte puternică dacă este efectuată într-o perioadă
în care Luna este puternică în semnul său de casă (Rac) sau atunci când este exaltată în Taur.
Altfel îți pierzi timpul. Cei din antichitate știau că trebuie să fi răbdător în legătură cu puterea.
Această meditație trebuie făcută noaptea, de preferat direct sub lumina Lunii.
1. Stai liniștit și concentrează-te pe cel de-al treilea ochi.
2. Inspiră, iar atunci când expiri vibrează Nanna: NNNN-AAAA-NNNN-AAAA.
3. Este foarte important să SIMȚI vibrația în cel de-al treilea ochi și să ajustezi
tonul pentru a facilita asta.
4. Nu încerca să forțezi respirația. Este în regulă să
respiri de câteva ori între vibrații.
5. Fă cele de mai sus de 30 de ori.
6. Vizualizează-ti cel de-al treilea ochi proiectând o
lumină argintie: aceasta este culoarea celui de-al
treilea ochi.
PAȘII 1-6 AR TREBUII SĂ FIE FĂCUȚI ÎN ACELAȘI TIMP ȘI CA UN SINGUR PAS.
7. Când ai terminat cu vibrarea mantrei, meditează câteva minute pe sigiliul din
dreapta:
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Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei gâtului:
NU TE APUCA DE ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ AI ÎNTREȚINUT DEJA
MEDITAȚIA DE MAI SUS PENTRU CEL DE-AL TREILEA OCHI.
Execută această meditație atunci când Venus este puternic în semnele sale de acasă Taur
și Balanță și atunci când este exaltat în Pești. Nu executa această meditație niciodată atunci când
Venus este în retrograd sau in semnele Scorpion, Berbec sau Fecioară.

Toate simultan:
1. Concentrează-te pe chakra gâtului și vizualizează-o învârtindu-se precum un
vortex albastru.
2. Inspiră energie direct de la Luna plină în chakra
gâtului.
3. Vibrează “NEBO” atunci când expiri. Trebuie să
ajustezi tonul vibrației astfel încât să o simți în
chakra gâtului. Vibrația ar trebui să fie lungă, pe
durata întregii expirații: NNN-EEE-BBB-OOOO
Vibrează asta de 12 ori în timp ce te concentrezi pe chakra gâtului și menții mâinile în
mudra (poziția mâinilor descrisă mai sus). Această meditație ar trebui să fie făcută când Luna
este în creștere și plină, atunci când Venus ebine plasat. Când termini cu vibrarea, meditează pe
sigiliul din dreapta timp de câteva minute.
VARIAȚIE: Am avut mult succes vibrând ”NINNGHIYHIDDA”. Thoth (Ninnghizhida)
guvernează chakra gâtului, chakra comunicării. Sfatul meu este să alegi vibrația de care te simți
atras/ă.
Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei inimii:
NU TE APUCA DE ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ DEJA EȘTI ÎN
PROGRAM ȘI L-AI FOLOSIT PENTRU A-ȚI DESCHIDE CELELALTE CHAKRE (AL
TREILEA OCHI ȘI CHAKRA GÂTULUI).
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Meditația primară:
Dacă Mercur nu este puternic, atunci îți pierzi vremea. Mercur ar trebui să fie în semnul
de casă Gemeni sau Fecioară sau în semnul exaltării sale, Vărsător. NU fă această meditație dacă
Mercur este în retrograd sau dacă este în semnele Săgetător, Pești sau Leu.
1. Împreunează-ți mâinile, însă extinde-ți degetele mici la capăt și conectează-le
unul cu celălalt până jos; degetele mici și munții lui Mercur din palme (evidențiat
în imaginea din stânga) ar trebui să fie conectate în mod solid.
2. Concentrează-te pe chakra inimii.
3. Inspiră energie în aceasta și vizualizeaz-o aprinzându-se
într-o lumină albă. “Culoarea ei este albul pur.”
4. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos astfel încât să simți
vibrația în chakra inimii, însă nu forțat ci doar odihnit și
vibrează Inanna: “IIIII-NNN-AAA-NNNN-AAAA”
5. Fă asta de 15 ori.
Când ai terminat cele două meditații de mai sus, meditează pe acest sigiliu timp de câteva
minute.
Meditația secundară:
Sunt doi pași în această meditație, deoarece această chakră este
un punct conector pentru chakrele superioare și cele inferioare, iar
simbolul ei este simbolul apei contopite cu focul, in mod original runa
Gebo. Astaroth/Inanna conduce această chakră.
1. Du-te afară în lumina Lunii pline, (preferabil) atunci
când aceasta este la apogeu.
2. Când inspiri, absoarbe și vizualizează o energie lichidă argintie și strălucitoare de
la Lună, intrând în chakra inimii și luminând-o. Această energie arată ca mercurul
lichid și vine ca un flux de la lună.
3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra inimii, însă nu
forțat ci doar odihnit și vibrează Inanna: “IIIII-NNN-AAA-NNNN-NNNNAAAA”.
4. Fă asta de 15 ori.
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Ziua următoare, du-te afară sub lumina soarelui și fă la fel ca mai sus, de data asta
folosind energie aurie lichidă.
1. Du-te afară sub lumina Soarelui, (preferabil) atunci când este la apogeul strălucirii
(intre orele 10:00 – 14:00).
2. Când inspiri, absoarbe și vizualizează o energie lichidă aurie și strălucitoare de la
soare, intrând în chakra inimii și luminând-o cu un alb-auriu puternic.
3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra inimii, însă nu
forțat ci doar odihnit și vibrează Inanna: “IIIII-NNN-AAA-NNNN-NNNNAAAA”.
4. Fă asta de 15 ori.
Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei solare:
NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ DEJA EŞTI ÎN PROGRAM
ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA OCHI, GÂTUL ŞI
INIMA).
Această meditație ar trebui să fie efectuată în timpul zilei, preferabil direct sub lumina
soarelui între orele 10:00 și 14:00, atunci când Soarele este la apogeul strălucirii sale. Soarele
este cel mai puternic atunci când este în semnul casei sale Leu, sau când este exaltat în Berbec.
Singura excepție este cu Solstițiul de Vară, când soarele intră în gradul 0 al semnului zodiacal
Rac. Nu executa această meditație niciodată atunci când soarele este în Balanță sau Vărsător.
1. Împreunează-ți mâinile. Îndreaptă-ți inelarul de la fiecare mână astfel încât să se
atingă cu celălalt. Restul degetelor ar trebui să
rămână împreunate (la fel ca și atunci când spui o
rugăciune).
2. Concentrează-te pe chakra plexului solar și
vizualizează-o învârtindu-se. Asigură-te că este
aliniată corect, cu vârful în sus.
3. Inspiră energie de la soare în chakra solară.
4. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra solară și
vibrează “Shamash”: ȘȘȘ-AAA-MMM-AAAA-ȘȘȘȘ
5. Întreține inspirația și expirația de mai sus, împreună cu vibrația, de 20 de ori.
Când ai terminat cu meditația de mai sus, meditează pe acest sigiliu pentru câteva minute.
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Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei sacrale:
NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAŢIE DECÂT DACĂ DEJA EȘTI ÎN PROGRAM
ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA OCHI, GÂTUL, INIMA
ŞI SOLARĂ).
Această meditație ar trebui să fie executată seară, când Marte este la apogeul strălucirii
sale. Marte este puternic atunci când este în semnul său de acasă Berbec, când este în semnul
con-conducător Scorpion sau când este exaltat în Capricorn. NU executa această meditație când
Marte este în retrograd sau în semnele Balanță, Taur sau Rac. Verifică timpul local pentru
alinieri planetare exacte.
1. Concentrează-te pe chakra sacrală. Inspiră
energie în ea, iar atunci când expiri, lasă-ți
bărbia în jos astfel încât să simți vibrația în
chakra solară și vibrează “NERGAL”: NNNEEE-RRR-GGG-AAA-LLL. Asigură-te că
rostogolești R-urile.
2. Fă cele de mai sus de 8 ori.
Când ai terminat cu meditația de mai sus și meditația următoare, meditează pe acest
sigiliu câteva minute.
Meditația Necronomiconului pentru deschiderea Chakrei Coroanei:
Această meditație ar trebui să fie executată când Jupiter este puternic în semnele sale de
acasă Săgetător și Pești sau când este exaltat în Rac. Niciodată NU întreține această meditație
dacă Jupiter este în retrograd sau în semnele Gemeni, Fecioară sau Capricorn.
NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAŢIE DECÂT DACĂ DEJA EŞTI ÎN PROGRAM
ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA OCHI, GÂTUL, INIMA,
SOLARĂ ŞI SACRALĂ).
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1. Concentrează-te pe chakra coroanei. Inspiră energie în această chakră, iar când
expiri vibrează “MARDUK”: MMM-AAA-RRR-DD-UUU-KKK. Asigură-te că
rostogolești R-urile. K-ul este gutural și sună ca atunci când îți dregi glasul.
2. Execută cele de mai sus de 10 ori.

Când ai terminat cu meditația de mai sus și cu meditația următoare, meditează pe sigiliul
de mai jos pentru câteva minute.
Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei bazale:
Această meditație nu ar trebui să fie efectuată când Saturn este în retrograd, în Berbec,
Leu, sau Rac.
NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAŢIE DECÂT DACĂ DEJA EŞTI ÎN PROGRAM
ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA OCHI, GÂTUL, INIMA,
SOLARĂ, SACRALĂ ŞI COROANEI).
1. Concentrează-te pe chakra bazală. Inspiră energie în
această chakră, iar când expiri, lasă-ți bărbia în jos și
vibrează “NINIB”: NNN-III-NNN-III-BBB.
2. Execută cele de mai sus de 4 ori.
Când ai terminat cu această meditație, meditează pe acest sigiliu timp de câteva minute.
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Sunetele chakrelor – după Azazel
Fiecare chakră are un sunet standard. Unul dintre modurile prin care îţi poţi deschide
auzul astral este meditaţia şi concentrarea pe sunetul specific al fiecărei chakre.
 Chakra Bazei planul fizic:
Sunetul este fie precum tunetul, fie precum un sâsâit. Roşu
 Chakra Sacrumului planul astral:
Vuietul oceanului sau sunetul vântului. Portocaliu
 Chakra Plexului Solar planul voinţei:
H-h-h-h-a-a-a-a-h-h (liniştit precum sunetul produs de expiraţie; lung şi continuu)
sau sunetul vibraţiei humice “AUM”. Galben
 Chakra Inimii planul intuiţiei:
Un bâzâit precum cel al unei albine (bioelectricitate) sau sunetul flautului. Verde
 Chakra Gâtului planul mental:
Azazel mi-a dat un sunet; cel mai bun mod prin care îl pot descrie, este precum
sunetul produs atunci când suceşti un balon. Poate fi folosit şi sunetul humic.
Albastru
 Chakra a 6-a planul sufletesc:
Sunetul produs de instrumentele de suflat din lemn. Violet-albăstrui (indigo)
 Chakra Coroanei planul extazului/fericirii:
Susur sau fără nici un sunet. Violet
Planurile şi sunetele de mai sus nu sunt decât orientative şi introductive. Concentrează-te
pe fiecare chakră în parte şi imaginează-ţi sunetul pe cât de clar poţi. Încearcă să îl simţi prin
întreguţi trup şi rezonează pe planul respectiv. Această meditaţie te va deschide spre clarauz
(auzul astral).
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Meditația RAUM
Mulțumiri speciale Antihristului nostru care mi-a transmis această meditație în mod
telepatic. El este unul dintre puținii care au completat Magnum Opus. Aceasta meditație este una
dintre cele mai puternice pe care le-am efectuat. Este un pic cam lungă.
1. Vibrează RAUM:
RRR în chakra bazală.
AAA în chakra sacrumului.
UUU în plexul solar.
MMM în chakra inimii.
Cele de mai sus reprezinta o runda. Efectuează aceasta de 108 ori folosind un rozariu
satanic.
2. Începe din nou și vibrează RAUM în chakrele de sus.
RRR în chakra inimii.
AAA în chakra gâtului.
UUU în cea de-a 6-a chakra.
MMM în chakra coroanei.
Cele de mai sus reprezinta o runda. Efectuează 108 runde folosind un rozariu satanic.
3.

După ce ai efectuat cele de mai sus, vibrează IO.

Vibrează I-I-I-I în partea dreapta a corpului și apoi O-O-O-O în partea stângă (de la
dreapta la stânga), de 108 ori. De exemplu, vibrează I-I-I-I în dreapta ta și imediat vibrează O-OO-O în stânga. Aceasta este o runda. Apoi, imediat vibrează I-I-I-I în dreapta și imediat O-O-OO în stânga, aceasta reprezentând a doua rundă. Efectuează 108 runde folosind un rozariu
satanic.
4.

Vibrează E-A. E-E-E-E în partea din față a corpului și A-A-A-A în partea din
spate a corpului/șira spinării (gen, înainte-înapoi, înainte-înapoi, până expiri de
tot)

Asa numitul “Tetragrammaton” este defapt meditația pentru cele patru cornere ale sufletului.
Numele “divin al lui dumnezeu” este un cuvânt de cod pentru mantra extrem de puternică a
sufletului. “Dumnezeu” este cuvântul de cod pentru ”sine”. Evreii au corupt aceste cunoștințe cu
severitate. Aceasta împuternicește sufletul în totalitate, chiar dacă ia ceva mai mult timp din
cauza că meditația este un pic lunga. Chakra inimii este un conector iar energia vibrata în ea de
dedesubt (în partea 1 a meditației) mai apoi se va conecta și transfera în chakrele de sus (în a
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doua parte a meditației). Însă ar trebui sa fii conștient ca această meditație este extrem de
puternica și cu siguranță îi vei simții efectele din prima data când o efectuezi.

Cabala Runica
Nu există o mai mare blasfemie la adresa Bisericii Catolice/creștine și a falsului lor
„dumnezeu,” decât aceea a Runelor. Vorbind din propria-mi experiență în ceea ce priveşte
magia, nu există o forţă mai efectivă decât cea a vibrării silabelor şi a cuvintelor de putere,
pentru producerea de manifestări în lumea materială. Utilizate împreună cu afirmaţii şi
vizualizare, acestea reprezintă cea mai puternică formă a Magiei.
„La Început era Cuvântul” – Thoth
Despre Cabala Runică
Puţini oameni înţeleg ce este Cabala, datorită secolelor întregi în care cunoștința ocultă a
fost îndepărtată, iar oamenii care o deţineau, au fost omorâţi în masă (în numele Bisericii
Catolice), în special preoţii păgâni şi conducătorii spirituali. Dacă începi să studiezi istoria a bine
cunoscutelor manuscrise despre disciplinele oculte şi despre grimoare, vei descoperi că aproape
toate au fost alterate în mod drastic. Se pare că în cazul fiecărui manuscris important, cel puţin
un evreu era de faţă fie pentru a lucra la “descifrarea” şi “traducerea” lui sau pur şi simplu ca sa
“ajute” la asamblarea acestuia. Pentru populaţia relativ mică a acestui popor, se pare că aceşti
oameni lucrează neobosiţi pentru a ajunge în control în punctele cheie. Rezultatul este profanarea
textelor spirituale ale Neamurilor, cu scopul îndepărtării învăţăturilor şi cunoștințelor magice şi
dezbrăcarea acestora de orice putere ocultă. Se pare că Runele au reprezentat o ameninţare
majoră la adresa Bisericii Catolice, deoarece cei care le foloseau sau pur şi simplu aveau
cunoștință despre ele, erau pedepsiţi cu moartea. Evreii, cu creştinismul pe post de unealtă, au
vânat şi omorât în masă Preoţii Druizi, liderii religioşi şi mulţi alţi Magi Păgâni, până la
exterminare. Datorită acestui fapt, ceea ce se găseşte azi în cărţile populare despre Magia Runică,
este defectuos şi eronat. Spre exemplu, lucrul cel mai important în cazul runelor – pronunţia –
este de regulă dată în engleza americană. Această greşeală este flagrantă. Runele sunt original
germanice şi scandinave, aşadar, de ce am vrea să le vibrăm folosind engleza americană?? Şi
apropo, vibrarea runelor este extrem de puternică şi este un fundament pentru Adevărata Cabală
Runică. Este evident că în informaţia uşor de găsit oriunde, diacriticele germanice au fost omise,
împreună cu pronunţia guturală, care sunt extrem de importante în folosirea corectă a runelor.
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Cândva, cu mult timp în urmă, eram în meditație profundă şi vibram o anumită rună, Satan a
venit la mine şi mi-a zis să “rostogolesc” litera ‘R’ în mod complet. Pentru aceia care nu au acest
lucru în limba nativă, este nevoie de practică, fiind dobândit în timp; însă odată ce stăpâneşti
vibraţiile corecte, vei descoperi că eforturile tale în aplicarea magiei vor da roade mult mai rapid.
Puterea şi succesul lucrării depinde de câte ori şi de cât de corect vibrezi o anumită rună.
Necunoscut multora, printre altele, există şi un Kabalah Egiptean, unul Goetic, unul Fenician şi
unul Grec. Fraza original egipteană “La început a fost cuvântul” a fost furat din Egiptul Antic
(falsul Yaweh everiesc ia locul Zeului Egiptean Ptah), *Referinţă: 101 Mituri ale Bibliei, de
Gary Greenburg © 2000, paginile 11 – 13.
Întreg Universul vibrează şi prin vibraţie ne împuternicim sufletele şi ne amplificăm
magia, în mod drastic. Alfabetul original îşi are bazele în constelaţii. Şi în cazul acesta, evreii au
încercat să afirme că “ebraica este limba originală, iar alfabetul ebraic este alfabetul original”,
însă acest lucru NU ESTE DELOC AŞA. În urma unui studiu temeinic, vei descoperi că
“ebraica” a derivat din feniciană şi din alte limbi care au precedat-o. De asemenea, s-a dovedit ca
ebraica are şi rădăcini hinduse, deoarece, în multe cazuri, literele se aseamănă cu cele hinduse şi
multe cuvinte îşi au rădăcinile în această limbă. Orice persoană care are un oarecare nivel de
cunoștințe, știe că biblia a fost scrisă pentru a le da evreilor o istorie şi un statut pe care aceştia
niciodată nu le-au avut şi la care nici nu sunt îndreptăţiţi. Runelor li se poate trasa urma până în
Fenicia Antică, în scripturile cuneiforme. Aceasta este puterea lor. Din nefericire, multe dintre
pronunţiile corecte au fost pierdute, datorita distrugerii sistematice a încunoștințatelor spirituale
şi înlocuirea lor cu rahat evreiesc.

Utilizarea Runelor
Cabala este de fapt destul de simplu de folosit, atunci când este dezbrăcat de toate
alteraţiile şi rahaturile evreieşti. Magia Cabalistică se bazează pe litere şi numere, astfel încât
fiecărei litere îi corespunde un număr. Numele literei este vibrat cu o concentrare specifică într-o
chakră la alegere, într-unul dintre aspectele sufletului, în aură, un organ (pentru împuternicire
şi/sau vindecare), etc. Un alt lucru care stă la baza acestora este “respiraţia zumzăită” din yoga.
Primul Exemplu: Meditaţia pentru Vindecare
1. Intră în transă şi inspiră energie în organul care are nevoie de vindecare.
Vizualizează această energie de o puternică culoare alb-aurie, ca Soarele.
2. Repetă o afirmaţie de genul “Inspir o puternică energie vindecătoare, care îmi
vindecă în mod permanent ______ (numele organului) de boli (dacă cunoşti
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boala, numeşte-o!). ______ meu este puternic, sănătos şi normal, în toate
felurile”. Afirmă acest lucru de mai multe ori în mintea ta, cu intenţie, în cadrul
fiecărei respiraţii.
3. Acum inspiră energie, iar când expiri, vibrează numele runei pe care doreşti să o
foloseşti. Să spunem că o să foloseşti runa Thurisaz: inspiră energie, iar CÂND
EXPIRI, FOCALIZEAZĂ VIBRAŢIA, ASTFEL ÎNCÂT SĂ O POŢI SIMŢII ÎN
MOD DIRECT ÎN ORGANUL CU PRICINA: TTTTT – HHHHH (H-ul este
gutural, precum ch în germanicul nacht) – UUUUU – RRRRR (rostogoleşte litera
R) – IIIII – ZZZZZ – AAAAA – ŢŢŢŢŢ.
4. Numărul pentru Thurisaz este trei, aşadar vrei vrea să vibrezi această rună de un
număr de ori care corespunde numărului trei, să spunem treizeci de ori pentru
fiecare sesiune.
Pe parcursul meditaţiei, vizualizează runa Thurisaz pe cat de bine şi de clar posibil. În
timp, când îţi deschizi mintea, acest lucru se va întâmpla în mod simultan. Runa ar trebui să
strălucească de putere.

Al Doilea Exemplu: împuternicirea unei chakre
Să spunem că vrei să îţi întăreşti Chakra Inimii; runa Gebo guvernează peste această
chakră.
1. Intră în transă şi inspiră energie în Chakra Inimii. Vizualizează această energie de
o culoare alb-aurie ca Soarele, deoarece Soarele este patronul ezoteric al acestei
chakre şi centrul puterii sufletului.
2. Vivrează runa Gebo: SIMTE-i vibraţia exact în chakra inimii.

GGGGG (G-ul este gutural, iar sunetul ar trebui prelungit în fundul gâtului, creând un
puternic circuit energetic) – EEEEE – BBBBB (B-ul este vibrat între buze) – OOOOO. Numărul
lui Gebo este şapte, aşadar îţi vei dori să vibrezi această rună fie de şapte ori pe sesiune, fie de un
multiplu de şapte.
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Al Treilea Exemplu: utilizarea energiei pentru împuternicirea aurei, cu scopul de a
atrage pe cineva/ceva.
1. Intră în transă, simte-ţi aura şi inspiră energie în aceasta
2. Repetă o afirmaţie, gen “Inspir o puternică energie în aură, care îmi atrage _____”
3. Vibrează orice rună doreşti, dar care să corespundă lucrului pe care vrei să îl
atragi. SIMTE-i vibraţia în aură.
Vibrează runa aleasă de un număr de ori corespunzător numărului runei pe care o
foloseşti.
 Numărul Runei Fehu este 1. Așadar, o vei vibra de un multiplu de 1, pe sesiune
 Numărul Runei Wunjo este 8. Așadar, o vei vibra de 8 ori sau de un multiplu de
8, pe sesiune.
 Numărul Runei Ödhal este 24. Așadar, o vei vibra de 24 ori pe sesiune (sau de un
multiplu de 24).

Sfat:
Vibrarea runelor necesită multă practică şi concentrare. Cel mai bine este să lucrezi cu
acestea într-un loc în care nu vei fi deranjat şi în care să le poţi vibra cu voce tare. Eu obişnuiesc
să ascult muzică în căşti atunci când vibrez runele, deoarece aceasta mă ajută să mă focalizez şi
să SIMT vibraţia în mod corect, lucru care este extrem de important. Foloseşte orice metodă care
funcționează în cazul tău şi cu care te simţi confortabil; suntem toţi diferiţi.

Runele

FEHU
Germanic: Fe (Fehu)
Gotic: Faihu
Scandinav: Fé
Anglo-Saxon: Feo, Feoh
Islandez: Fé
Noregian: Fe
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1. Această rună începe alfabetul Futhark şi este prina dintre cele trei ættir. Caracterizează
animalul de povară. Slugarnic, prost, încet, domesticit şi blajin. Laşitate. Acestea sunt efectele
direcționării energiei runei, în magie. Să crească, să cutreiere, să distrugă.
Aspecte pozitive, Magie Albă: Bogăţie, posesii, onoruri, proprietăţi, bani, expansiune.
Putere asupra mediului de viaţă, creşte în avere; fertilitate, mobilitate.
Magie Neagră: Inculcă laşitate, dobitocie, frânge spiritul, leagă inamicul; inculcă teamă şi
dependenţă în inamic.

ÜRUZ, AUROCHS
Anglo-Saxon: UR
Germanic: Uraz (Uruz)
Gotic: Urus
Scandinav: Úr
Anglo-Saxon: Ur
Islandez: Úr
Norvegian: Ur
2. Aurochs este o specie de bivol sălbatic care trăia în pădurile europene. Prin anii 1600 a
fost vânat până la extincţie. Această rună este sămânţa cosmică, începuturi şi origini. Este de
natură masculină şi conferă tărie, rezistenţă şi atletism. Este o rună a curajului şi îndrăznelii, a
libertăţii şi rebeliunii. Ur reprezintă cornul sau falusul erect, învierea, viaţa de după moarte. Ceea
ce vine, este şi trece.
Magie albă: incită acțiune, potență sexuală și libertate.
Magie neagră: este folosită pentru a ameninţa şi distruge.
Magie: transfer de energie, folosită pentru a proiecta sau extrage energie. Utilizările
repetate ale acestei rune, va creşte în mod treptat cantităţile de energie pe care le poţi manipula în
orice moment. Ajută la creşterea propriilor rezerve de energie. Atunci când se foloseşte Fa
împreuna cu altă rună, aceasta lucrează pentru a spori puterea oricărei rune cu care este folosită,
pentru bine sau rău. Adepţii pot combina forţele lui Fa cu forţele lui Isa (foc şi gheaţă), însă acest
lucru se poate dovedi dezastruos pentru neiniţiat. Culorile care merg bine cu această rună, sunt
verde şi auriu strălucitor.
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THURISAZ (ghimpe)
Germanic: Thyth (Thurisaz)
Gotic Thauris
Scandinav: Þurs
Anglo-Saxon: þorn
Islandez: Þurs
Norvegian: Thurs
3. Rună a tăierii, asprimii şi a durerii. Forţă brută, putere distructivă a haosului şi ruinii.
De asemenea moarte şi înviere, transformare şi îndepărtare a obstacolelor. Puterea acestei rune
este sălbatică, fiind necesară o minte/voinţă puternică pentru a o direcţiona. Ur asistă energiile
altor rune cu care este folosită, ca să se manifeste în realitate. Precum un fulger, Thorr aduce în
peisaj energiile berserker; astfel de energii sălbatice ar trebui folosite numai în război sau atac.
Poate ridica şi cârmui furtuni cu descărcări electrice şi poate poate provoca şi direcţiona fulgere.
În multe basme germane, precum acela cu “Frumoasa Adormită”, înţepătura unui ghimpe, a unui
ac de păr sau a unui fus, aruncă o vrajă peste victimă. Heliotropul a fost folosit împreună cu
această rună în ridicarea furtunilor. Hematitul folosit cu această rună, poate crea un scut
împotriva energiilor electro-magnetice şi deci ajută la respingerea blestemelor. Utilizând această
rună cu un cristal ascuţit, focalizează energiile şi le proiectează.
Magie Neagră: aduce distrugere şi confuzie. Thorr este folosit în distrugerea inamicilor şi
în blesteme. Mai este utilizat pentru a controla pe cineva sau pentru a-l dezarma.
Magie Albă: rună a vindecării. Conferă înțelepciune, curaj, tărie psihică, independenţă şi
abilităţi de conducere.

ANSUZ (Zeu)
Germanic: Aza (Ansuz)
Gotic: Ansus
Scandinav: Óss, Áss
Anglo-Saxon: Aesc, (Os, Ac)
Islandic: Óss, Áss
Norvegian: As
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4. Rună a puterii cuvântului/discursului, distruge tirania; “Forţa-ţi spirituală te
eliberează”. Ordine, opozitul haosului, inspiraţie creativă, abilităţi de oratorie magică, abilităţi în
convingerea altora sau a unei audienţe, printr-un discurs. Deschide canalele de auto-exprimare şi
învinge obstacole de orice fel. Utilizat pentru îndepărtarea legăturilor. Asistă în consolidarea
abilităților psihice şi magice. De asemenea, este folosit în lucrările de invocare. În comunicarea
cu Demonii, această rună este folosită cu lapislazuli.
RAIDHO (călărie, călătorie)
Germanic: Reda (Raidho)
Gotic: Raida
Scandinav: Reið, Reiðr
Anglo-Saxon: Rad
Islandic: Reið
Norvegian: Reid, Reidr
5. Rună a deplasărilor, călătoriilor şi a rezistenţei fizice. Această rună a fost folosită ca un
farmec pentru călători, de asemenea incluzând călătoriile astrale. Reidh acţionează ca şi călăuză
pentru morţi, în drumul lor în lumea de dincolo. Reidh este şi o rună a relocării, cum ar fi
schimbarea domiciliului. Această rună mai înseamnă şi căutarea şi găsirea; pornirea în căutare şi
păşirea în necunoscut. În magie, când energiile acestei rune sunt trimise către altcineva, îi va crea
nelinişte şi nemulţumire. Produce schimbări în viaţă pentru mai bine sau mai rău, depinzând de
celelalte rune folosite în lucrare. Reidh este o rună solară, simbolizând carul lui Amon Ra, Zeul
egiptean al Soarelui, precum şi ciclurile Marilor Sabaturi Satanice. Reidh asistă în călătoria
astrală. Este o rună a ritmului şi a muzicii; te poate face conştient de ritmurile naturale în viaţă şi
te ajută să îţi organizezi mai bine timpul. Această rună reprezintă dreptatea şi esenţa legii, în
timp ce Tyr este litera legii.
KENAZ (torţă)
Germanic: Chozma (Kenaz)
Gotic: Kaun
Scandinav: Kaun
Anglo-Saxon: Cen, Ken
Islandic: Kaun
Norvegian: Kaun

353
6. Rună a luminii. Lumina sufletului; de asemenea intelect. Călătorul, în drumul său spre
lumea de dincolo, purta Kaum pentru iluminarea căii şi pentru ghidaj. Această rună are forma
unei delte, pentru zbor uşor şi penetrare. În magie, această rună poate fi folosită pentru intelect,
penetrând lucrurile, întrucât poartă energie. De asemenea, creşte gradul de conştientizare şi
conferă discernământ. În Magie Neagră, este folosită pentru a provoca dobitocie; lucrează în aşa
fel încât victima va rămâne în necunoștință de cauză. Această rună reprezintă şi plăgile,
inflamaţiile, umflăturile şi bubele. Este utilizată în controlul şi valorificarea energiilor sexuale şi
în magia sexuală. Kenaz este adesea folosită împreună cu alte rune de foc, pentru eliberarea
spiritului pe tărâmurile puterii. Această rună poate fi folosită pentru în dirijarea şi influenţarea
emoţiile celorlalţi. Revarsă carismă, care este legată de energiile sexuale. De folos în ridicarea
Şarpelui Kundalini. Cu această rună se folosesc agata de foc şi opalul de foc, în special când se
lucrează magie sexuală.

GEBO (Gift)
Germanic: Geuua (Gebo)
Gotic Giba
Scandinav: Gipt, Giöf
Anglo-Saxon: Geofu (Gyfu)
Islandic: Gjöf
Norvegian: Giof
7. Aceasta este o rună a sacrificiului şi a dării. Se dă ceva de valoare personală, în mod
voit – cum ar fi puţin sânge – atunci când alegem să consacrăm runele în acest fel. Aceasta este o
rună a iniţierii, unde facem un sacrificiu personal pentru a obţine cunoştinţă, putere şi
înțelepciune. Nu există câştig fără durere.
În magie, Gipt este o aducătoare de daruri. Gipt este relaţionată nunţilor şi a alianţelor.
Gipt mai este folosit în magie sexuală şi în vrăji de legare. Poate fi folosită pentru a lega pe
cineva de o obligaţie nedorită şi poate fi folosită în aruncarea vrăjilor de iubire. Pietrele folosite
cu această rună sunt smaraldul şi jadul. Atunci când este folosită în Magie Neagră, aduce durere
şi sacrificiu peste victimă, fără nici o recompensă. Dacă este folosită cu runa Isa, combinaţia este
puternică în legarea inamicilor.
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WUNJO
Germanic: Uuinne (Wunjo)
Gotic: Winja
Scandinav: Vend
Anglo-Saxon: Wynn
Islandic: Vin
Norvegian: Wynn
8. Wunjo este o rună a onorurilor şi a recompenselor. Eforturile ne sunt răsplătite. Vend
este extaz contopit cu lumină. Autoritate, respect şi tărie. Această rună este excelentă în
alungarea depresiei. Ajută la unirea familiei şi în refacerea prieteniilor. Dărâmă zidurile dintre
tine însuţi şi alţii. Atunci când este direcţionată spre alţii, în Magia Neagră, această rună poate fi
folosită în a inculca siguranţă şi încredere în lucrurile greşite, conducându-i la cădere/ruinare.
Vend mai este şi o rună a vindecării, întrucât leagă vindecarea minţii de vindecarea trupească.
Îndepărtează bolile. Este bună în lucrările relaţionate Chakrei Inimii. Topazul şi cuarţul
trandafiriu intensifică această rună. Wunjo este formidabilă în creşterea confidenţei şi a
stimei/respectului de sine.

HAGL (Hail)
Germanic: Haal (Hagalaz)
Gotic Hagl
Scandinav: Hagall
Anglo-Saxon: Hægl
Islandic: Hagall
Norvegian: Hagall, Hagl
9. Această rună reprezintă grindina. Sacrificiu involuntar, fără nici o răsplată; o rună a
suferinţei şi nedreptăţii. O rună a distrugerii, dezastrului şi violenţei. În general, Hagl este
folosită în Magia Neagră, trimiţând distrugere sub forma oricărei rune este folosită împreună cu
aceasta, livrând pierderi violente şi durere. Hagl este o rună a întregimii şi a numărului nouă.
Nouă este cel mai mare număr german al puterii, fiind şi un număr al lui Satan, întrucât este egal
cu numărul chakrelor principale (cele şapte chakre + chakrele umerilor).
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NAUTHIZ (nevoie)
Germanic: Noicz (Nauthiz)
Gotic: Nauths
Scandinav: Nauð, Nauðr
Anglo-Saxon: Nied (Nyd)
Islandic: Nauð
Norvegian: Naudr, Naud
10. Nautiz este o rună a rezistenţei şi a voinţei. Tăria mentală de durată. Reprezintă
noaptea întunecată a sufletului şi este relaţionată runei Hagl. În magie, Nautiz conferă sfidarea şi
tăria de a continua, atunci când toate speranţele par pierdute. Este o rună a supravieţuirii şi a
curajului în faţa morţii. Când este direcţionată spre altcineva, oferă tărie spirituală de a continua
şi rezistenţă în faţa dezastrului.
În Magie Neagră, aduce suferinţă şi dificultăţi victimei. Nautiz este o rună a conflictului
şi rezistenţei. O rună a alungării şi a curăţirii prin foc. Poate fi folosită în combaterea vrăjilor.
Dezvoltă voinţa şi independenţa financiară. Este o rună a judecăţii şi încercării. Obsidianul este
piatra folosită cu această rună. Obsidianul mai este şi o piatră a planetei Saturn, care aduce
greutăţi şi rezistentă.

ISA (Ice)
Germanic: Icz (Isa)
Gotic Eis
Scandinav: Íss
Anglo-Saxon: Is
Islandic: Íss
Norvegian: Is
11. Isa este o rună a legării. Reprezintă furişul şi viclenia şi este folosită atunci când
operatorul vrea să acţioneze nedetectat; Iss conferă invizibilitate. În natură, îngheţul se strecoară
peste tot, în linişte îngheţând şi imobilizând totul în calea lui. Cei care sunt inconştienţi, îi cad
victimă. În magie, Iss este o rună a legării şi prevenirii acţiunilor prin mijloace ascunse. Poate
opri un proiect şi poate împiedica ceva/cineva din dezvoltare. Este folosită în tăinuire şi poate
face o victimă inconştientă de dezastrul iminent, astfel încât orice acţiune va fi prea târzie. De
asemenea, mai este folosită pentru a împiedica orice acţiune şi de a ruina activităţile plănuite. Isa
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îngheaţă acţiunea şi este o rună a răcelii, sterilităţii şi morţii. Isa este exact opozitul lui Fehu.
După cum Fehu este o rună a mişcării, Isa este o rună a legării. Atunci când este folosită într-un
ritual împotriva cuiva, aduce sterilitate, previne prosperitatea, provoacă depresie şi serveşte drept
obstacol în a acţiona. Poate fi folosită pentru a cauza frică paralizantă sau obsesie în alţii şi
pentru a preveni sau opri mişcarea, atât cea de creştere, cât şi cea de dezintegrare. Pe o notă mult
mai pozitivă, această rună ajută în meditaţia vid, deoarece aduce tăcere; de asemenea este de
ajutor în concentrare, aducând linişte şi îndrumare. Isa trebuie folosită cu grijă, deoarece te poate
face greoi de cap sau obsesiv. Isa calmează isteria, hiperactivitatea şi agitaţia. Este adesea
folosită în vrăji de răzbunare şi în apărare. Ajută la focalizarea minţii operatorului. În combinaţii
cu alte rune, Iss previne energiile acestora din a interfera între ele.

JERA (an)
Germanic: Gaar (Jera)
Gotic: Jer
Scandinav: Ár
Anglo-Saxon: Ger (Jara)
Islandic: Ár
Norvegian: Jara, Ar
12. Jera este o rună a ciclurilor, fiind un simbol al seceratului, unde eforturile aratului şi
semănării sunt răsplătite cu roade. Ar reprezintă ciclurile schimbării. Ciclurile vieţii, a lunii, a
anotimpurilor. Ar este în contrast cu Iss – runa care produce imobilitate. Semnifică întoarcerea
Soarelui, încurajând la acţiune. Ar simbolizează un vortex al ciclurilor energetice, roata vieţii,
punctul din mijlocul unul cerc – care este simbolul soarelui şi care înseamnă regenerare. Când
este folosită în operaţiunile magice, poate produce o răsturnare a sorţii sau a norocului. Precum
Cartea de Tarot “Roata Norocului”, Ar poate inversa circumstanţele, astfel încât ghinionul este
înlocuit cu noroc şi vice-versa.
O rună a răbdării, a conştientizării şi a acţionării în acord cu ciclurile naturale. Această
rună este excelentă în lucrările cu natura; este o rună a rodniciei. Ingaz este sămânţa plantată,
Berkano este pământul care o primeşte, iarJera este creşterea şi recoltarea. O rună a planurilor pe
termen lung şi a persistenţei; de asemenea asigură succesul planurilor. Această rună mai ajută şi
în ritualuri, servind ca îndrumător în sincronizarea corectă a ritualurilor, în special iniţierea.
Atunci când este folosită în Magie Neagră, Jera poate aduce în peisaj cele mai rele aspecte ale
wyrd-ului cuiva şi dezvoltă forţele de auto-distrugere. Piatra este agat
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EIHWAZ
Sunet: Ë
Germanic: Ezck (Eihwaz)
Gotic: Eiws
Anglo-Saxon: Yr (Eoh)
Norvegian: (Eo)
13. Este folosită în necromanţie (comunicarea cu morţii). Este o rună a morţii şi a puterii
asupra morţilor.Eihwaz întăreşte voinţa şi poate fi folosită în regresiile în vieţile anterioare,
pentru a câştiga cunoștință şi înțelepciune din aceste vieţi. Reprezintă forţa kundalinică. Această
rună protejează sufletul prin orice fel de greutăţi. Precum planeta Pluto, aceasta este o rună a
transformării prin moarte şi înviere, guvernând peste transformările puternice şi profunde, pe
toate nivelurile. Cuarţul fumuriu este piatra folosită cu această rună. Ambele pot fi folosite la
activarea şi ridicarea Șarpelui Kundalini.

PERTHRO
Germanic: Pertra (Perthro)
Gotic: Pairthra
Scandinav: Perð
Anglo-Saxon: Peordh (Pertra)
Islandic: Perð, (Plástur)
Norvegian: (Pertra)
14. Perthro este o rună folosită în divinaţie. Prin această rună, poţi câştiga cunoștință şi
înțelepciune despre alte rune. Această rună protejează împotriva forţelor distructive ale altor
rune. Cu ajutorul lui Perthro, putem descoperi în mod intuitiv, cunoștințele pierdute despre alte
rune. Perthro este o rună a meditaţiei. Onix este piatra folosită cu această rună.

ALGIZ
Germanic: Algis, Algiz or Elhaz
Gotic: Algs
Anglo-Saxon: Eolh
Norvegian: Elgr
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15. Această rună este folosită pentru protecţie. Mai este folosită în consacrare şi în
alungarea energiilor negative. Este excelent de purtat atunci când se întreţin ritualuri periculoase,
întrucât Algiz protejează împotriva energiilor negative. Piatra folosită cu această rună este
turmalina neagră.

SOWILO
Germanic: Sugil (Sowilo)
Gotic: Sauil
Scandinav: Sól
Anglo-Saxon: Sigel
Islandic: Sól
Norvegian: Sol
Daneza Veche: Sulu
Germana Veche: Sil, Sigo, Sulhil
16. Sowilo este runa Soarelui şi poate fi folosită în magie masculină. Sowilo este o rună a
invincibilităţii şi a triumfului final. Această rună este una de mişcare şi de acţiune, revărsând
voinţa de a acţiona. Simbolizează chakrele, urma fulgerului şi scânteia vieţii. Kundalini este
precum un fulger, aruncând sclipiri atunci când se conectează cu a 6-a chakră. Sowilo este folosit
pentru a consolida voinţa şi încrederea de sine. Are atât proprietăţi combative cât şi ocrotitoare.
Utilizat pentru a înţelege forţele energetice din lume şi din astral. Când este folosită împreună cu
alte rune, Sowilo le activează şi le întăreşte. Poate fi folosită în meditaţie şi pentru a întări
chakrele. Scoate şi pune în evidenţă abilităţile de conducere, precum şi abilitatea de a-i inspira pe
ceilalţi. Dă tărie în spirit. Diamantul este piatra folosită cu această rună.

TIWAZ
Germanic: Tys (Tiwaz)
Gotic: Teiws
Scandinav: Týr
Anglo-Saxon: Tir, Tiw
Islandic: Týr
Norvegian: Ty
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17. Inculcă curaj şi onoare. Tyr este runa dreptăţii şi a justiţiei. Este folosită pentru a crea
stabilitate şi pentru a lega energiile haotice. Este bună în lucrările de apărare şi răzbunare,
întrucât reprezintă justiţia. Pietrele sunt heliotropul şi hematitul.

BJÖRK
Germanic: Bercna (Berkano)
Gotic: Bairkan
Scandinav: Bjarkan
Anglo-Saxon: Beroc
Islandic: Bjarkan
Norvegian: Bjarkan
18. Această rună poate fi folosită în magia feminină şi în lucrările de fertilitate feminină
şi creşterea odraslelor. Este utilizată pentru a tăinui lucruri şi în protecţie. Această rună
simbolizează energiile feminine. Există un vechi obicei Păgân de a îngrădi un copil la naştere cu
energiile protectoare ale luiBerkano, care vor rămâne cu el pentru întreaga sa viaţă.

EHWAZ
Sunet: Ë
Germanic: Eys (Ehwaz)
Gotic: Aihwa
Scandinav: Ehol, Ior
Anglo-Saxon: Eoh
Islandic: Eykur
Norvegian: Eh, Eol
19. Reprezintă calul. De asemenea este îndeaproape identificat cu Castor şi Polux,
gemenii din zodia Gemeni. Este utilizată pentru a vedea în viitor şi în comunicările psihice
(telepatie). Asemenea chakrei a patra, această rună uneşte opusurile. Ehwas fortifică relaţiile de
prietenie şi sigilează căsătoriile. Poate fi folosită pentru a lega gândurile şi acţiunile cuiva, de
voinţa operatorului. Ajută în divinaţie, pentru a înţelege dorinţa Zeilor. Este utilizată pentru la
împuternicirea formelor mentale şi la aducerea acestora sub controlul şi comanda magului.
Atunci când este folosită cu alte rune, Eihwaz le uneşte energiile în mod armonios.
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MANNAZ
Germanic: Manna (Mannaz)
Gotic: Manna
Scandinav: Maðr
Anglo-Saxon: Mann
Islandic: Maður
Norvegian: Madr
20. Rună a intelectului şi a părţii drepte a creierului. Este utilizată în sporirea intelectului
şi întărirea memoriei. Te ajută să te cunoşti mai bine, lucru care este esenţial în magie. Ametist

LÖGR
Germanic: Laaz (Laguz)
Gotic: Lagus
Scandinav: Lögr
Anglo-Saxon: Lagu
Islandic: Lögur
Norvegian: Laukr
21. Tăinuieşte şi simbolizează necunoscutul. Descoperă şi neutralizează otrăvurile.
Lucrurile ascunse sunt dezvăluite. Asistă în conştientizarea energiilor şi îţi sporeşte
senzitivitatea. Este bun pentru radiestezişti şi pentru aceia care lucrează cu pendulul. Ajută în
lucrările astrale. Poate fi folosit pentru sporirea tăriei fizice şi psihice. Este utilizat în magia
feminină şi pentru a masca forţele altor rune.

INGWAZ
Germanic: Enguz (Ingwaz)
Gotic: Iggws
Scandinav: Ing, Ingvarr
Anglo-Saxon: Ing
Islandic: Ing
Norvegian: Ing
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22. Simbolul alternativ pentru această rună, seamănă foarte mult cu Sigiliul lui Azazel.
Ingaz este echivalentul masculin a runei Berkano. Îl reprezintă pe zeul “Ing”. Aceasta este runa
în care puterea este depozitată. Transformă puterea din stare activă în stare potenţială. Poate
deposeda un bărbat de masculinitatea sa sau pe oricine, bărbat sau femeie, de forţa-i vitală.
Asemenea unui cristal, această rună stochează energia până când aceasta este necesară. Piatra
este fildeş.

DAGAZ
Germanic: Daaz (Dagaz)
Gotic: Dags
Scandinav: Dagr
Anglo-Saxon: Daeg
Islandic: Dagur
Norvegian: Dagr
23. Reprezintă climaxul orgasmului, unde scopul lucrării este îndeplinit. Asemenea
planetei Uranus, această rună dă flash-uri de intuiţie şi cunoștință. Ajută la ridicarea Şarpelui
Kundalini. Cel mai bine este de folosit cu alte rune care conferă înțelepciune şi care sporesc
gradul de conştientizare.

ÖDHAL
Germanic: Utal (Othala)
Gotic: Othal
Scandinav: Oðal
Anglo-Saxon: Otael (Ethel)
Islandic: Óðal
Norvegian: Ödal
24. Rună a proprietăţii şi a terenului. Moştenire. Rună a neamului şi a moștenirii. Este
utilizată în accesarea memoriei rasiale, pentru cunoștință strămoşească. Se mai foloseşte pentru
obţinerea bogăţiilor sub formă de proprietăţi şi posesii. Spre deosebire de Fehu, această rună
reprezintă proprietăţile stabile şi nu cele mobile. Poate fi folosită pentru a incita rasism şi
prejudecăţi culturale. Othala reprezintă cercul/sfera, hotarul. Lemnul pietrificat este piatra care
merge bine cu această rună; scoate la suprafaţă memorii din vieţile trecute, talente şi înțelepciune
din incarnaţiile precedente.
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Cum să produci ectoplasmă
Ectoplasma este substanța care creează imagini în globul de cristal/oglinda în care
ghicesc vrăjitorii. Acest exercițiu este doar pentru inițiere. Lumina unei lumânări este perfectă
pentru acest exercițiu. Culoarea lumânării nu contează de data asta, așa că poți folosi orice ai la
îndemână. Dacă deții o Oglindă Neagră, poți face uz de ea. Poți folosi chiar și o oglindă normală
sau un bol de culoare închisă, plin cu apă.
1. Stai într-o cameră liniștită și slab luminată.
2. Relaxează-te și intră într-o stare de transă. Nu trebuie să fie o transă adâncă, ci
doar cât să te poți concentra.
3. Privește oglinda sau bolul cu lichid, într-un punct fix. După puțin timp ar trebui să
începi să vezi ”nori”formându-se.
4. Concentrează-te pe acești ”nori” și, ușor, prin voia ta, comprimă-i într-un strat
gros.
5. După 5-7 zile de exerciții, ia-ți privirea din oglindă/ bol, în mod lent. Ar trebui să
continui să vezi acești nori. Încearcă să te concentrezi pe ei pentru 2 sau 3 minute.
6. Clipește, mișcă-ți degetele de la mâini și picioare și cu grija, ieși din transă.
După câteva zile de practică, când ești confident cu exercițiul de mai sus, ia-l de la capăt,
însă la pasul 5 comprimă ectoplasma într-o formă sferică, precum un bulgăre.
Despre Ectoplasmă
Ectoplasma are uzuri astrale diferite. Extratereștrii folosesc această materie într-o
versiune mult mai potentă decât oamenii. Acesta este norul care se formează înainte de răpiri,
atunci când se pierde memoria și ideea timpului. Ectoplasma poate face pe cineva invizibil și de
asemenea poate fi folosită în ritualuri pentru a ucide. După ce o persoană are îndeajuns de multă
experiență în producerea acestei substanțe, o poate controla astfel încât să se manifesta în culori
specifice, în armonie cu obiectivul lucrării. Cel mai popular exemplu în folosirea ectoplasmei
sunt cei care invocă și lucrează cu spirite. Ectoplasma îi acordă spiritului evocat ceva în care să
se manifeste. Ectoplasma poate să dea mai mult potențial creării unui servitor mental.
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Pătratele cabalistice/magice
Timp de mulţi ani am tot dat peste ‘utilizarea Pătratelor Cabalistice’, uneori numite
‘Pătrate Magice’. Adevărul este că acestea, la fel ca aproape orice ţine de ocultism, îşi au
originile în Orientul Îndepărtat. Din nefericire, datorită distrugerii masive a cunoștințelor
spirituale, metoda corectă de utilizare a acestora, a fost distrusă şi coruptă. Am citit variantele
multor autori şi fiecare prezenta o metodă de-a dreptul cotonoagă despre felul în care aceste
pătrate puternice ar trebui folosite. Ocultismul vestic, corupt cu spurcăciunile evreieşti, îşi învaţă
adepţii să ia numerele şi să le convertească [potrivit versiunii evreieşti de numerologie] în
versiunea lor de sigilii.
Alte surse, din cărţi despre mantre [autori din Estul Îndepărtat], îşi instruiesc cititorii să
‘deseneze pătratele planetare şi să le poarte mereu cu ei. Este mai mult decât evident că nu
aceasta este metoda de utilizare a acestora. Pe data de 28/11/10, Demonii mi-au dat adevărata
formulă de utilizare a acestor pătrate puternice. În primul rând, acestea se numesc “Pătrate
Cabalistice”. Acum, mulţi dintre voi ştiţi că ADEVĂRATA Cabală constă în utilizarea sunetului
sau a vibraţiei, pentru a invoca anumite energii şi/sau pentru a produce anumite rezultate dorite,
în lumea materială. Aşadar, amândouă dintre sursele populare amintite mai sus, sunt în mod
evident nişte explicaţii de rahat, care încearcă să înlocuiască lipsa adevăratei cunoștințe
spirituale. Studiind din surse orientale, am descoperit că aceste pătrate sunt incluse în multe cărţi
cu/despre mantre [mantrele sunt ‘cuvinte de putere’], ÎNSĂ în majoritatea nici nu se dă măcar
vreo îndrumare cu privire la felul în care acestea pot fi folosite în mod eficient. Este un fapt că
anumite mantre trebuiesc recitate de un anumit număr de ori, pentru un anumit număr de zile şi
aşa mai departe. La urma urmei, asta este ceea ce Pătratele Cabalistice/Magice ne descoperă.
Pătratul Cabalistic/Magic relevă o anumită ordine în vibrarea unei mantre specifice.
Magia pătratelor cabalistice este cea mai puternică magie pe care am făcut-o vreodată, motiv
pentru care nu o recomand celor care sunt începători cu meditaţia. Aceasta poate genera o
cantitate extrem de mare de energie, în special în chakra pe care pătratul respectiv o reprezintă.
Toate chakrele ar trebui să îţi fie deschise, urmărind paşii descrişi în meditaţiile satanice pentru
deschiderea sufletului. Se pare că energia se construieşte şi devine excepţional de puternică pe la
jumătatea lucrării. Odată ce ai început lucrarea, este imperativ să NU sari peste nici o zi, întrucât
acest lucru îţi va ruina întreaga lucrare şi vei fi nevoit să reiei totul de la capăt. De asemenea, este
foarte important să fi exact şi precis în numărul repetiţiilor date pentru fiecare zi.
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Spre exemplu:
Dacă foloseşti Pătratul Cabalistic al Soarelui, vei vrea să repeţi mantra Soarelui de şase
sute şaizeci şi şase de ori, întrucât aceasta este suma totală a numerelor pătratelor Soarelui.
mantra va fi vibrată de un anumit număr de ori în fiecare zi, timp de 36 de zile, deoarece Pătratul
Soarelui conţine 36 de sub-pătrate.
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNUI SOARE DEBIL ŞI PENTRU AJUTOR ÎN
SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ SOARELUI.
Aşadar, după cum poţi observa în ilustraţia Pătratului Soarelui din stânga, în prima zi vei
vibra mantra Soarelui de 31 de ori. Începi cu sub-pătratul din dreapta jos şi mergi dinspre dreapta
spre stânga. După ce termini primul rând şi treci la al doilea, schimbi direcţia, după cum
ilustrează săgeţile. În ziua a doua, vei
recita Mantra Soarelui de 2 ori; în ziua
următoare de 4 ori şi tot aşa, până când
ajungi la ziua a şasea, zi în care vei recita
mantra de 36 de ori. În ziua a şaptea vei
trece la sub-pătratul din stânga din rândul
al doilea şi vei recita mantra de 25 de ori,
în ziua următoare de 29 de ori, etc., până
când ajungi la a treizeci şi şasea zi, zi în care vei vibra mantra Soarelui o singură dată, după cum
se indică în Pătrat.
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU SUCCES MATERIAL,
PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE]
Pentru succes material, prosperitate şi progres în afacerile pământeşti [ne-spirituale],
mantra trebuie vibrată de sus în jos, după cum este ilustrat în imaginea cu Pătratul Soarelui din
stânga. În prima zi a lucrării vei vibra mantra o singură dată. Începi Pătratul din extremitatea din
dreapta sus şi mergi de sus în jos: în prima zi vibrezi mantra o dată, în a doua zi de 30 de ori, în a
treia zi de 24 ori, în a patra zi de 13 ori, în ziua a cincia de 12 ori, in ziua a şasea de 31 de ori, iar
apoi, pentru ziua a şaptea, vei trece la a doua coloană prin partea de jos şi vei vibra mantra
Soarelui de 2 ori, după cum îndrumă săgeţile. În a treizeci şi şasea zi, când termini lucrarea, vei
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vibra mantra de 6 ori, după cum se poate observa în Pătrat. Apoi, vei vrea să începi lucrarea când
Soarele este puternic, fie în semnul său al exaltării [Berbec], fie în semnul său de casă [Leu].
NICIODATĂ nu întreţine nici un fel de ritualuri sau lucrări solare atunci când Soarele se află în
semnul căderii sale [Balanţă] sau în semnul detrimentului său [Vărsător]. Toate ritualurile şi
lucrările cu Soarele ar trebui începute Duminica [ziua Soarelui], în timpul orelor Soarelui. Poţi
afla orele Soarelui [precum şi a celorlalte planete] cu programul Chronos, program care ne este
indispensabil. Lucrarea Soarelui ar trebui începută în timpul zilei, când Soarele este în înaltul
cerului, cum ar fi între orele 10:00 şi 14:00, dacă acest lucru este posibil. În fiecare zi, mantra
Soarelui ar trebui vibrată în timpul orelor Soarelui. Acestea sunt mantrele standard din sanscrită,
care au fost folosite timp de mii de ani. Ar trebui să le simţi energia aproape instantaneu. Dacă
foloseşti mantra în scopuri tangibile/pământeşti [ne-spirituale], este important ca imediat după
termini cu vibraţia, să direcţionezi energia ridicată, rostind o afirmaţie de mai multe ori, în timp
ce vizualizezi rezultatul dorit în realitatea şi la timpul prezent. Atât lucrările spirituale cât şi cele
materiale ar trebui întreţinute atât înaintea cât şi în timpul tranziturilor dure ale lui Saturn, pentru
a întări planeta sau planetele afectate și pentru a compensa/echilibra nenorocirea şi ghinionul
cauzat de acesta. Cu toate că exista texte şi doctrine care susţin că a treia chakră este patronată de
planeta Marte, noi avem păreri diferite. Motivul pentru care nu cădem de acord cu ei, este faptul
că mantra/vibraţia de bază [Bija] pentru a treia chakra, a fost dintotdeauna RA/RAM, care este o
variaţie a lui ‘RA’ [precum în AMON RA] – Zeul Egiptean al Soarelui. Cuvântul ‘zeu’ mai
înseamnă şi ‘chakră’.
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Soarele 666
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNUI SOARE DEBIL ŞI PENTRU AJUTOR ÎN
SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ SOARELUI:

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU SUCCES MATERIAL,
PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE]:

Mantra Soarelui durează 36 de zile la rând. Este important să nu sari peste nicio zi,
întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra (lucrarea) când Soarele este puternic în semnul său de casă Leu sau când se află în
semnul exaltării sale, Berbec. Aceste momente sunt ideale, însă lucrarea poate fi făcută şi când
Soarele este în alte semne zodiacale.
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NU ÎNCEPE această mantră dacă Soarele se află în Vărsător [detriment] sau în Balanţă
[decădere]. Începe mantra duminica, în timpul orelor Soarelui. În mod preferabil, începe mantra
în timpul zilei, când Soarele străluceşte. Ar fi bine ca în fiecare zi să întreţii mantra în timpul
orelor Soarelui. Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră,
numai nu sări peste nici o zi.
Puterea ritualică/magică a Soarelui:
Confidenţă, faimă, succes în jocurile de noroc, plăcere, conferă carismă/popularitate,
îmbunătăţeşte sănătatea şi vitalitatea, vindecare, protecţie, succes, putere magică şi bogăţii.
Soarele patronează peste chakra a treia (Chakra Plexului Solar) şi bineînţeles, Soarele în
diagrama astrologică. Părţile corpului guvernate de Soare: inima, coloana vertebrală, diafragma,
arterele, venele şi ochii. Vitalitate şi sănătate generală.
Boli și afecțiuni: vitalitate scăzută, fatigabilitate, toate bolile de inima şi de artere,
tensiune arterială scăzută sau ridicată, probleme de vedere, icter, meningită, toate problemele de
spate, convulsii. [semne ale unui Soare debil/slab/afectat]
Profesii: actoria, toate profesiile din teatru, persoane în poziţii de conducere (şefi,
supraveghetori, aristocraţi, regi, împăraţi), cei care lucrează cu aurul, judecători, magistraţi,
oameni care răspund de sume mari de bani, cei care împrumută bani. Soarele îţi reprezintă EGOul, personalitatea, încrederea în sine, vitalitatea, abilitatea de conducere, sănătatea, faima şi
onoarea.
Soarele guvernează peste: tatăl tău, bărbatul din viaţa ta, copii tăi, vitalitate/sănătate,
voinţă, ambiţie, încrederea ta de sine şi auto-exprimarea, auto-stima şi Chakra Plexului Solar.
Metalele preţioase, lucrurile de valoare, aurul, toate persoanele cu autoritate/putere, bogăţia,
guvernul.
În diagrama astrologică: casa în care Soarele este poziţionat, împreună cu casa/casele
care au zodia Leu în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte chakra a 3-a (solară) şi
întăreşte un Soare slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate
de casa/casele care au zodia Leu în cuspida/e şi casa în care se află Soarele
MANTRA SOARELUI:
AUM HRAAM HRIM HRAUM SAU SURYAE NAMA: Dacă lucrarea ta este pentru
câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc
durigate.
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Luna 3321
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUNII, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNEI LUNI DEBILE ŞI PENTRU AJUTOR ÎN
SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ LUNII:

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUNII, PENTRU SUCCES MATERIAL,
PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE]:

Mantra Lunii durează 81 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi,
întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Luna este puternică în semnul său zodiacal de casă Rac sau când se află în
semnul exaltării sale, Taur. Luna este în putere maximă când este plină. NU ÎNCEPE această
mantră dacă Luna se află în Scorpion [detriment] sau în Capricorn [decădere]. Începe mantra
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lunea, în timpul orelor Lunii. În mod preferabil, începe mantra când afară este întuneric, în
timpul orelor Lunii din data respectivă. Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul
orelor Lunii. Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră,
numai nu sări peste nici o zi.
Puterea ritualică/magică a Lunii:
Casa şi familia, mâncare şi băutură, restaurante, hoteluri şi hanuri, apa şi lichide, treburi
domestice, femeia, copilăria timpurie, mama, publicul, emoţiile, sentimentele, instinctele,
amintirile, inconştientul, obiceiurile, sarcina, stările de spirit, psihicul, amintirile timpurii. Părţile
corpului guvernate de Lună: sânii, uterul, lichidele limfatice, dar şi celelalte lichide ne-sanguine
din corp, transpiraţia şi saliva, stomacul şi organele digestive.
Boli şi afecţiuni: excese sau deficienţe în lichidele corporale, comportament maniacodepresiv, probleme menstruale, colită, probleme ale intestinelor.
Profesii: bucătari, domeniul culinar, cei care lucrează în hotel, ospătari, angajaţii de rând,
dădace, moaşe.
Luna guvernează peste: mama ta, femeia din viaţa ta, casa și familia ta, emoțiile, stările
de spirit, intuiția ta, sentimentele. Argintul și Cel de-al Treilea Ochi.
În diagrama astrologică: casa în care este poziţionată Luna, împreună cu casa/casele
care au zodia Rac în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte cel de-al treilea ochi şi
întăreşte o Lună slabă/debilă în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate
de casa/casele care au zodia Rac în cuspida/e şi casa în care se află Luna.

MANTRA LUNII:
AUM ŞRAAM ŞRIM ŞRAUM SAU CHANDRAMASE NAMA
Dacă lucrarea ta este pentru câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VAHA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc durigate. ’CH’ se pronunţă precum în germanul ‘ich’ – nu
există un echivalent românesc pentru acest sunet.
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Mercur 2080
PĂTRATUL

CABALISTIC/MAGIC

AL

LUI

MERCUR,

PENTRU

ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNUI MERCUR DEBIL ŞI PENTRU
AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ
PLANETEI MERCUR:

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC

AL

LUI MERCUR,

PENTRU

SUCCES

MATERIAL, PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE]:

Mantra lui Mercur durează 64 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio
zi, întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Mercur este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Gemeni sau
Fecioară sau când se află în semnul exaltării sale, Vărsător. NU ÎNCEPE această mantră dacă
Mercur se află în Leu [detriment] sau în Săgetător ori Pești [decădere]. Începe mantra miercurea,
în timpul orelor lui Mercur. Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui
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Mercur. Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai
nu sări peste nici o zi!
Puterea ritualică/magică a planetei Mercur:
Comunicare, scriere, discurs, cuvinte, educație, vecini, mesageri, mintea, intelectul și
inteligența, mentalitatea, cărțile, ziarele, revistele, calculatoarele și software-urile, coordonare și
agilitate, dexteritate manuală, media, mișcarea, călătoriile pe distanță scurtă, tinerețea, viteza.
Aspectul mental al sufletului.
Părțile corpului guvernate de Mercur: toate organele de simț, plămânii, brațele,
mâinile, reflexele, creierul și sistemul nervos.
Boli și afecțiuni: tulburări nervoase, probleme de vorbire, astmă [împreună cu Marte],
tremori, tuberculoză.
Profesii: jurnalism, scriitori, contabili, profesori, vorbitori, interpreți, secretari, mesageri,
cei care lucrează la poștă, vânzătorii de cărți, bibliotecari, grefieri. Mercur guvernează peste
abilitățile tale intelectuale și peste interesele pe care le ai. Mercur guvernează peste tineri,
tinerețe, cărți, fotografii, materiale de scris și peste tot ceea ce ține de educație și comunicare.
În diagrama astrologică: casa în care este poziţionată planeta Mercur, împreună cu
casa/casele care au zodiile Gemeni sau Fecioară în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte chakra inimii şi întăreşte
un Mercur slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de
casa/casele care au zodiile Gemeni și Fecioară în cuspida/e şi casa în care se află Mercur.

MANTRA PLANETEI MERCUR:
AUM BRAAM BRIM BRAUM SAU BUDHAAYA NAMA
Dacă lucrarea ta este pentru câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VAHA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc durigate.
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Venus 1225
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI VENUS, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNUI VENUS DEBIL ŞI PENTRU AJUTOR ÎN
SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ PLANETEI
VENUS

PĂTRATUL

CABALISTIC/MAGIC

AL

LUI

VENUS,

PENTRU

SUCCES

MATERIAL, PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE]

Mantra lui Venus durează 49 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi,
întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Venus este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Taur sau
Balanță sau când se află în semnul exaltării sale, Pești. NU ÎNCEPE această mantră dacă Venus
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se află în Fecioară [detriment] sau în Scorpion ori Berbec [decădere]. Începe mantra vinerea, în
timpul orelor lui Venus. Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Venus.
Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări
peste nici o zi!
Puterea ritualică/magică a planetei Venus:
Bani [mai puțin decât Soarele], bijuterii, ornamente, haine și decoruri frumoase.
Activități sociale, artă, frumusețe, lux, plăcere, confort, relații sexuale pline de iubire și
afecțiune, dans, cântat, actorie, cosmetice, coafare, cosmetică și farmec/atracție. În diagrama
astrologică a bărbaților, Venus guvernează femeile, împreună cu Luna.
Părțile corpului guvernate de Venus: gâtul, glanda tiroidă, vocea, simțul tactil și
rinichii. De asemenea, părul și pielea, în sensul cosmetic și al frumuseții.
Boli și afecțiuni: impurități în sânge care intoxică organismul, amigdalita, rujeola,
variola, boli de rinichi, boli venerice.
Profesii: ambasadori ai păcii, artiști, muzicieni și poeți, actoria, carierele în teatru,
cosmetica, croitori și creatori de modă, animatori, decoratori interiori, bijutieri, botanişti şi
creatori şi compozitori ai frumuseţii.
În diagrama astrologică: casa în care este poziţionată planeta Venus, împreună cu
casa/casele care au zodiile Taur sau Balanță în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte chakra gâtului şi întăreşte
un Venus slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de
casa/casele care au zodiile Taur și Balanţă în cuspida/e şi casa în care se află Venus.

MANTRA PLANETEI VENUS:
AUM DRAAM DRIM DRAUM SAU SHUKRAYA NAMA
Dacă lucrarea ta este pentru câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VAHA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc durigate.
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Marte 325
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI MARTE, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNUI MARTE DEBIL ŞI PENTRU AJUTOR ÎN
SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ PLANETEI
MARTE

PĂTRATUL

CABALISTIC/MAGIC

AL

LUI

MARTE,

PENTRU

SUCCES

MATERIAL, PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE]

Mantra lui Marte durează 25 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi,
întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Marte este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Berbec sau
Scorpion sau când se află în semnul exaltării sale, Capricorn. NU ÎNCEPE această mantră dac
Marte se află în Rac [detriment] sau în Balanţă ori Taur [decădere]. Începe mantra marţea, în
timpul orelor lui Marte. Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Marte.
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Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai
nu sări peste nici o zi!
Puterea ritualică/magică a planetei Marte:
Război, violenţă, mânie, ură, certuri, combatere, tărie în atletism, competiţie, oţel,
tacâmuri, instrumente ascuţite, armament de război, foc, febră, dispute, ambiţii, energie,
aventură, pasiune, vătămare prin violenţă, relaţii masculine, duşmani, conflicte, victorie în luptă,
energie şi vitalitate [împreună cu Soarele].
Părţile corpului guvernate de Marte: capul şi faţa, creierul [împreună cu Mercur],
organele sexuale şi celulele roşii din sânge [hematiile].
Boli şi afecţiuni: dureri de cap, migrene, febră, infecţii acute, inflamaţii, dureri ascuţite şi
bruşte, arsuri, opăriri, dureri de dinţi, sinuzită, dureri de urechi, tensiune arterială ridicată.
Profesii: atleţi, militari, chirurgi, cei care prelucrează fierul şi oţelul, potcovari, dentişti,
armurieri, măcelari, bărbieri, angajaţii de rând.
În diagrama astrologică: casa în care este poziţionată planeta Marte, împreună cu
casa/casele care au zodiile Berbec sau Scorpion în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte Chakra Sacrumului şi
întăreşte un Marte slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate
de casa/casele care au zodiile Berbec și Scorpion în cuspida/e şi casa în care se află Marte.

MANTRA PLANETEI MARTE:
AUM KRAAM KRIM KRAUM SAU BHAUMAYA NAMA
Dacă lucrarea ta este pentru câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VAHA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc durigate.
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Jupiter 136
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI JUPITER, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNUI JUPITER DEBIL ŞI PENTRU AJUTOR ÎN
SĂNĂTATE ŞI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAŢIONATĂ PLANETEI
JUPITER.

PĂTRATUL

CABALISTIC/MAGIC

AL

LUI

JUPITER,

PENTRU

SUCCES

MATERIAL, PROSPERITATE ŞI AFACERI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE].

Mantra lui Jupiter durează 16 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi,
întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Jupiter este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Săgetător
sau Pești sau când se află în semnul exaltării sale, Rac. NU ÎNCEPE această mantră dacă Jupiter
se află în Capricorn [detriment] sau în Gemeni ori Fecioară [decădere]. Începe mantra joia, în
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timpul orelor lui Jupiter. Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Jupiter.
Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări
peste nici o zi!
Puterea ritualică/magică a planetei Jupiter:
Spiritualitate, succes și noroc, călătorii pe distanță lungă, educație superioară, filozofie,
prosperitate, optimism, expansiune, bunăvoință, sporturi, recreație, ieșirile în aer liber,
abundență, fericire, sincronizare bună, bogăție, îngrășare, justiție, iertare, culturi și pământuri
străine, indulgență, plăcere.
Părțile corpului guvernate de Jupiter: ficatul, șoldurile, coapsele și pancreasul.
Boli și afecțiuni: diabet, tulburări ale zahărului în sânge, icter, obezitate și boli ale
șoldurilor.
Profesii: profesori universitari, judecători, clerici, bancheri, filantropi și legislatori.
În diagrama astrologică: casa în care este poziţionată planeta Jupiter, împreună cu
casa/casele care au zodiile Săgetător sau Pești în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte Chakra Coroanei şi
întăreşte un Jupiter slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate
de casa/casele care au zodiile Săgetător și Peşti în cuspida/e şi casa în care se află Jupiter.

MANTRA PLANETEI JUPITER:
AUM GRAAM GRIM GRAUM SAU GURUAVE NAMA
Dacă lucrarea ta este pentru câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VAHA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc durigate.

378
Saturn 45
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI SATURN, PENTRU ÎMPUTERNICIREA
CHAKRELOR ŞI PENTRU LUCRĂRI SPIRITUALE RELAŢIONATE PLANETEI SATURN

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI SATURN, PENTRU AFACERI
MATERIALE ŞI PĂMÂNTEŞTI [NE-SPIRITUALE], RELAŢIONATE PLANETEI SATURN

ATENŢIE!
TOATE CĂRȚILE POPULARE DESPRE MANTRE [MĂ REFER LA MANTRELE
STANDARD PENTRU PLANETE], SPUN CĂ MANTRA LUI SATURN VA “DIMINUA”
INFLUENŢELE NEGATIVE ALE ACESTEI PLANETE, ÎN SPECIAL PE DURATA UNUI
TRANZIT RĂU AL ACESTEIA. DIN EXPERIENŢA MEA PERSONALĂ CU ACESTA,
DAR ŞI A ALTORA CARE AU FĂCUT ACEASTĂ LUCRARE, AM CONSTATAT CĂ
LUCRURILE STAU EXACT PE DOS: CHIAR ŞI ATUNCI CÂND SATURN NU ERA
ACTIV ÎN NICIUN ASPECT NEGATIV ÎN DIAGRAMA ASTROLOGICĂ, APROAPE
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IMEDIAT AU ÎNCEPUT SĂ AIBĂ LOC EVENIMENTE NEGATIVE, RELAŢIONATE
CASEI ÎN CARE SATURN ERA POZIŢIONAT. DACĂ SIMŢI CĂ TREBUIE SĂ ÎNTREȚII
LUCRAREA DE MAI JOS, FI PRECAUT ŞI CONTINUĂ CU PRUDENTĂ!
CÂT DESPRE CELELALTE PĂTRATE PLANETARE, TOATE AU DECURS BINE
ŞI AU AVUT REZULTATE POZITIVE. SATURN A FOST DINTOTDEAUNA MALEFIC ÎN
MULTE PRIVINŢE. ASTA NU ÎNSEAMNĂ CĂ ENERGIILE LUI NU POT FI
DIRECŢIONATE ÎN MOD POZITIV. ACORDĂ ATENŢIE ACESTUI FAPT, IAR DACĂ
DECIZI SĂ ÎNTREŢII LUCRAREA CU SATURN, ȚINE MINTE ACEST LUCRU.
Mantra lui Saturn durează 9 zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi,
întrucât acest lucru îţi va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Saturn este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Capricorn
sau Vărsător sau când se află în semnul exaltării sale, Balanţă. NU ÎNCEPE această mantră dacă
Saturn se află în Berbec [detriment] sau în Rac ori Leu [decădere]. Începe mantra sâmbăta, în
timpul orelor lui Saturn. Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Saturn.
Acest lucru este ideal, însă dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări
peste nici o zi!
Puterea ritualică/magică a planetei Saturn:
Suferinţă, mizerie, pierderi, rezistenţă, tatăl, cei în vârstă, pustnicii, disciplină, restrincţii,
sărăcie, amânare, defecte, decese, zgârciţi, aceia care postesc sau flămânzesc, asceţii, dezicere,
datorii, văduvia, cadavre, morminte, frică, nesiguranţă, instabilitate, boli, necazuri şi dureri,
îndatoriri, limitări, timpul şi ceasurile, răbdarea, seriozitatea, pesimismul, învăţarea din greşeli.
Părţile corpului guvernate de Saturn: oasele, genunchii, urechile (auzul şi echilibrul),
spina, pielea, dinţii.
Boli şi afecţiuni: boli cronice, boli ale pielii, oaselor şi dinţilor, surzenie, ameţeli, tinitus,
depresie, blocaje, cheaguri de sânge, stagnări, pietre la rinichi, arterite, deficienţe imunitare.
Profesii: constructori, temniceri, cei care lucrează în puşcărie, săpători de morminte şi
antreprenori de pompe funebre.
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În diagrama astrologică: casa în care este poziţionată planeta Saturn, împreună cu
casa/casele care au zodiile Capricorn în cuspidă [LUCRAREA CU SATURN POATE ACTIVA
ACESTE ARII ALE VIEŢII TALE, IAR ACESTEA POT FI NEGATIVE SAU NEDORITE].
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuterniceşte Chakra Bazală. Saturn,
atunci când este direcţionat în mod corespunzător, conferă un simţ aparte şi pozitiv al
autodisciplinei, rezistenţei şi organizării. Saturn mai aduce şi succes şi progres prin muncă din
greu, în special în carieră. [DIN NOU … FII CONŞTIENT CĂ, CHIAR ŞI ATUNCI CÂND
ENERGIILE LUI SATURN SUNT DIRECŢIONATE PRIN AFIRMAŢII, POT AVEA LOC
EVENIMENTE NEFERICITE]

MANTRA PLANETEI SATURN:
AUM PRAAM PRIM PRAUM SAU ȘANISWARA NAMA
Dacă lucrarea ta este pentru câştiguri spirituale, înlocuieşte NAMA cu SVAHA ٠ [S-VAHA]٠. Toate literele ‘R’ trebuiesc durigate.
Scurtături
Mai jos sunt versiunile mai scurte ale mantrelor pătratelor magice. Acestea funcționează
fără doar și poate, și pot fi de folos atunci când ești presat de timp și/sau atunci când lucrezi cu
pătrate mari, cum ar fi pătratul Lunii sau cel al lui Mercur. Ține minte să continui cu versiunea
(mai scurtă sau mai lungă) pe care ai ales-o atunci când ai început lucrarea. Odată ce ai început
pătratul, nu poți trece la versiunea mai scurtă ori mai lungă.
 Soarele: AUM SURYAE [NAMA sau SVAHA]
 Luna: AUM CHANDRAMASE [NAMA sau SVAHA]
 Mercur: AUM BUDHAAYA [NAMA sau SVAHA]
 Venus: AUM SHUKRAYA [NAMA sau SVAHA]
 Marte: AUM BHAUMAYA [NAMA sau SVAHA]
 Jupiter: AUM GURUAVE [NAMA sau SVAHA]
 Saturn: AUM SHANISWARA [NAMA sau SVAHA]
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Meditaţia Mer Ka Ba
Aşează-te într-o poziţie confortabilă, de preferinţă cu picioarele încrucişate; este în regulă
şi dacă stai pe un scaun/fotoliu, atâta timp cât spatele îşi este drept. Intră în transă. Înaintea
începerii exerciţiului, ar trebui să îţi rezervi câteva minute pentru a-ţi curăţa aura. Această
meditaţie este întreţinută în cadrul a 18 respiraţii.
ACEASTĂ MEDITAŢIE A FOST REVIZUITĂ PE DATA DE 15/OCT/2012. CEA
MAI PUTERNICĂ CHAKRĂ ESTE CHAKRA A 3-A (CHAKRA PLEXULUI SOLAR) ŞI
NICIDECUM CHAKRA INIMII. AŞADAR, SFERA AR TREBUI MUTATĂ ÎN CHAKRA
SOLARĂ, ATUNCI CÂND AJUNGI LA PASUL AL 14-LEA.
Vizualizează-te în mijlocul a două piramide.
Meditaţia standard se face cu energie albaurie, însă odată ce avansezi şi devii mai
experimentat şi ştii cum să mânuiești e
nergia

colorată,

poţi

schimba

culorile.

Energia alb-aurie este cea mai puternică
energie.38
1. Uneşte degetul mare cu degetul arătător şi inhalează până numeri la 6. Ţine-ţi
respiraţia până numeri la 6. Expiră până numeri la 6 şi vibrează (fie cu voce tare sau în minte)
SSSS-AAAA într-o expiraţie lungă, în timp ce vizualizezi piramidele umplându-se cu o lumină
strălucitoare alb-aurie.

38

Lumina Soarelui, lumina alb-aurie, este incredibil de puternică. Pentru mai multe informaţii şi o lectură
interesantă, citeşte cartea “Lost Secrets of the Sacred Ark, Amazing Revelations of the Incredible Power of Gold” de
Laurence Gardner. Cartea a fost publicată la Londra: Element, ©2003. (Acesta este aur astral şi nicidecum praf de
auz, după cum este menţionat în carte, însă puterea este reală).
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2. Uneşte degetul mare cu degetul mijlociu şi inspiră până numeri la 6. Ţine-ţi respiraţia
până numeri la 6. Expiră până numeri la 6 şi vibrează (fie cu voce tare sau în minte)TTTTAAAA într-o expiraţie lungă. Continuă să umpli piramidele cu o energie alb-aurie intensă şi
strălucitoare.

3. Uneşte degetul mare cu cel inelar şi inspiră până numeri la 6. Ţine-ţi respiraţia până
numeri la 6. Expiră până numeri la 6 şi vibrează (fie cu voce tare sau în minte)NNNN-AAAA
într-o expiraţie lungă. Continuă să umpli piramidele cu o energie alb-aurie intensă şi
strălucitoare.

4. Uneşte degetul mare cu degetul mic şi inspiră până numeri la 6. Ţine-ţi respiraţia până
numeri la 6. Expiră până numeri la 6 şi sâsâie un SSSSSSSS lung, până când expiri de tot.
Continuă să umpli piramidele cu o energie alb-aurie intensă, puternică şi strălucitoare.
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5. Uneşte din nou degetul mare cu degetul arătător şi inspiră până numeri la 6. Ţine-ţi
respiraţia până numeri la 6. Expiră până numeri la 6, în timp ce vizualizezi ambele piramide
umplându-se cu o lumină strălucitoare alb-aurie.

6. Nu există nicio mantră pentru acest pas.Uneşte degetul mare cu cel mijlociu şi inspiră
până numeri la 6. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6. Expiră până numeri la 6, în timp ce
vizualizezi ambele piramidele umplându-se cu o lumină strălucitoare alb-aurie. Nu există nicio
mantră pentru acest pas. De acum înainte pe durata întregii meditaţii, vei
inhala energie cu fiecare inspiraţie; vei absorbi şi vizualiza energia intrând în
acelaşi timp prin ambele deschizături ale tubului de respiraţie. Tubul de
respiraţie este extins deasupra capului pe lungimea unei palme (măsurat după
lungimea propriei tale palme); acesta coboară prin cele 7 chakre şi iese prin
chakra bazei (situată sub coccis) şi aici se extinde în afară pe lungimea unei palme. Atunci când
stai în picioare, tubul de respiraţie se extinde sub tălpile tale pe lungimea unei palme.
Lărgimea tubului este pe atât de mare pe cât este cercul pe care îl creezi atunci când îţi
uneşti degetul mare cu degetul arătător şi se subţiază la capete, dând naştere unei deschizături
înguste. Tubul este transparent precum sticla. Pentru claritate, următoarele 3 ilustraţii sunt fără
piramide (însă tu ar trebui să te vizualizezi mereu în interiorul piramidelor, pe durata întregii
meditaţii).
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7. Uneşte degetul mare cu degetul mic şi cel inelar, iar pe degetul mijlociu şi pe cel
arătător întinde-le în faţă, după cum este ilustrat în imaginea din stânga. Inspiră şi inhalează
energie până numeri la 6, vizualizând o energie strălucitoare alb-aurie intrând în tub prin
deschizăturile de la capete. Canalizează energia prin tub până când aceasta ajunge între chakrele
a 2-a şi a 3-a şi condenseaz-o acolo. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6. Lumina inhalată şi
canalizată prin tub formează o sferă de mărimea unui grepfrut. Expiră până numeri la 6 şi
vizualizează sfera strălucind de energie.

8. Păstrează-ţi degetele în aceeaşi poziţie ca la pasul 7. Inspiră şi inhalează energie până
numeri la 6. Vizualizează sfera crescând în diametru până când îţi atinge primele coaste şi vârful
osului pubian. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6. Expiră până numeri la 6 şi vizualizează sfera
crescând în strălucire şi intensitate.

9. Păstrează-ţi degetele în aceeaşi poziţie ca la pasul 7 şi 8 şi ca în ilustraţia din stângă.
Inspiră şi inhalează energie până numeri la 6; vizualizează sfera strălucind şi crescând în putere.
Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6 şi vizualizează şi simte strălucirea, intensitatea şi puterea
sferei. Expiră până numeri la 6 şi vizualizează sfera crescând din ce în ce mai strălucitoare şi mai
puternică.
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10. Păstrează-ţi mâinile în aceeaşi poziţie ca în imaginea din stânga şi inspiră şiinhalează
energie până numeri la 6. Sfera ajunge la concentraţie maximă; se aprinde şi îşi schimbă culoarea
într-un alb-albăstrui electric, după care se schimbă într-un auriu strălucitor precum Soarele.
Ţuguie-ţi buzele pentru a sufla. Suflă până numeri la 6. În timp ce sufli, vizualizează sfera
expandându-se până îţi înconjoară întregul corp. Sfera mai mică va rămâne în acelaşi loc şi va fi
mai concentrată şi mai strălucitoare decât sfera largă. (Vizualizează-te ca şi cum ai umfla sfera).

11. Păstrează-ţi mâinile în aceeaşi poziţie ca în imaginea din stânga şi inspiră şi MKB777
inhalează energie până numeri la 6. Vizualizează şi simte energia care îţi intră prin ambele
capete ale tubului de respiraţie şi se concentrează în sfera mai mică după care se expandează în
sfera mai mare. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6. Expiră până numeri la 6 şi vizualizează
energia concentrată expandându-se în sfera mai mare, făcând-o din ce în ce mai strălucitoare şi
mai puternică. Din acest moment, mai mult ca sigur vei observa că sfera mai mică începe să se
învârtă. Se poate învârti fie de la stânga la dreapta, fie de la dreapta la stânga. Vizualizeaz-o cum
se învârte şi lasă-te dus de val.

Paşii 12 şi 13 sunt la fel ca şi pasul 11. (Continuă să învârti sfera).
14. În cazul bărbaţilor: aşează-ţi palma stângă peste palma dreaptă,
ambele îndreptate în sus. În cazul femeilor: aşează-ţi palma dreaptă peste
palma stângă, ambele îndreptate în sus. Când începi să inspiri, mută sfera mai
mică în chakra a 3-a (chakra soarelui 666). Inspiră până numeri la 6. Când ai
mai multă experienţă, poţi muta sfera în orice altă chakra, după plac. (Vezi ilustraţia din dreapta).
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15. Inspiră până numeri la 6 şi rosteşte în minte “VITEZĂ EGALĂ”. Cele două piramide
vor începe să se învârtă în direcţii opuse. Piramida de sus se va
învârti în sens invers acelor de ceasornic, iar piramida de jos se va
învârti în sensul acelor de ceasornic. Ţuguie-ţi buzele după cum ai
făcut mai sus şi suflă până numeri la 6, învârtind piramidele şi
simţindu-le învârtindu-se în direcţii opuse. Acestea se vor învârti la
1/4 din viteza luminii. Piramidele care se învârt se simt ca nişte
pulsaţii.
16. Inspiră până numeri la 6 şi rosteşte în minte “JUMĂTATE DIN
VITEZA LUMINII”. Ţuguie-ţi buzele după cum ai făcut mai sus şi suflă până
numeri la 6, învârtind piramidele şi simţindu-le învârtindu-se în direcţii opuse.
Acestea se vor învârti cu 1/2 din viteza luminii.
17. Inspiră până numeri la 6 şi rosteşte în minte “TREI PĂTRIMI DIN VITEZA
LUMINII”. Ţuguie-ţi buzele şi suflă. Când acestea se apropie de 3/4 din viteza luminii, un disc
plat situat sub bazin va ieşi în afară şi se va extinde pe o distanţă de aproximativ 17 m în
diametru. Vizualizează aceasta precum Galaxia Sombrero, după cum se ilustrează în dreapta.
Continuă să sufli cu forţă şi simte viteza discului crescând şi stabilizându-se.

18. Inspiră până numeri la 6 şi rosteşte în minte “VITEZA LUMINII”. Vizualizează-ţi
discul şi piramidele învârtindu-se atât de repede, încât emit o puternică lumină şi energie albă
(viteza luminii este de aprox. 300.000.000 m/s). Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6 şi suflă până
numeri la 6. Aceasta va stabiliza discul.
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Îţi recomand cu tărie să rămâi în meditaţie pentru 5-15 minute şi să meditezi pe energia
produsă, după care concentrează-te pe senzaţia de pulsaţie oferită de disc.

Steaua lui Astaroth
Azazel şi Thoth au lucrat împreună cu mine la revizuirea acestei meditaţii, care avea la
bază varianta new age a meditaţiei “Mer Ka Ba”. Mai multe revizii mi-au fost dictate de Azazel
pe data de 26-27 Martie, 2005. Există mulţi autori care scriu şi îi învaţă pe alţii despre Mer Ka
Ba. Varianta new age are la bază hexagrama şi le-a fost înmânată entuziaştilor new age de către
îngeri. Ceea ce hexagrama face, este să stabilească un câmp electric geometric care corespunde
timpului planetei Saturn; octavelor inferioare ale lui Saturn. Sistemul curent al timpului, bazat pe
numerele 3 şi 6, nu se află în sincronizare cu vibraţiile pământului şi ale universului, care în mod
natural sunt 13 şi 20; 13 cicluri lunare. Necunoscut multora, meditaţia hexagramei este o
conspiraţie şi este în detrimentul omenirii. Totul are de a face cu numerele şi numerologia.
Fiecare număr de la 1 la 9 şi de asemenea numerele 11, 22, 33, 666 etc., îşi au propriile vibraţii şi
puteri. În viaţă totul se învârte în jurul numerelor.
În sanscrită (una dintre cele mai vechi şi spirituale limbi) “Ashta”înseamnă “8”. Poziţia
corectă a Stelei lui Isis este când e rotită la 22 de grade. După felul în
care este ilustrată în stânga, mai este cunoscută şi ca “Sigiliul Fiarei
666”39. Se spune că Cavalerii Templieri purtau Steaua lui Isis din
argint (şi rotită la 22 de grade) pe o eşarfă roşie. Numerele sunt în
totalitate sat

anice, întrucât numărul lui Isis (Astaroth) este 8 iar

numărul pentagramei este 5; 8+5=13. Numărul lui Enki (Satan) este 4;
o altă combinaţie e 8×5=40 (care în numerologie este 4). De
asemenea, numărul 13 se bazează şi el pe ciclurile Lunii, care
constituie anul natural. Pe lângă asta, sunt 8 faze ale Lunii. Acesta
reprezintă anul Satanic. Simbolul ei babilonian este cunoscut drept
“Discul Stelei lui Ishtar”. Lucrul pe care această meditaţie îl poate
face, este să îţi ridice câmpul energetic la o vibraţie mult mai ridic ată.
Geometria energiei are efecte foarte puternice. Odată ce începi această meditaţie, ar trebui să
continui să o faci în fiecare zi, până când câmpul energetic se stabilizează şi este permanent. Vei
cunoaşte când acesta este permanent atunci când îi vei simţi pulsaţia orișicând te gândești mai
intens la el. Odată ce acesta este stabil, nu mai trebuie să întreţii această meditaţie în fiecare zi.
39

Genesis, The First Book of Revelations, de David Wood ©1985
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Steaua cu opt vârfuri este foarte antică şi are la bazează octaedrul. Octaedrul reprezintă
un aspect extrem de important al naturii, fiind unul dintre arhetipurile primare ale creaţiei întregii
vieţi. Se bazează pe 13 cicluri ale căror centre sunt conectate. De asemenea, acesta se află la baza
unui sistem informaţional important în univers. În acesta se găsesc toate cele cinci Solide
Platonice, “pietrele de temelie” a creaţiei. Steaua cu opt vârfuri este şi simbolul “iniţierii
Shambhala” – iniţierea călugărilor budişti avansaţi, în Tradiţia Kalachakra. Această tradiţie
precedă ceea ce majoritatea oamenilor cunosc drept “Budism” cu mii de ani, avîndu-şi bazele în
religia tibetană “Bon”, religie care le-a fost dată Preoţilor Tibetani de Marduk/Amon Ra. Spre
deosebire de religia contemporană pacifistă şi jertfitoare de sine a Budismului, religia originală
Bon a fost o religie războinică în care discipolii erau împinşi şi stimulaţi să îşi depăşească
limitele şi să devină asemenea Zeilor.40
“După ce candidatul a fost condus prin cele şapte porţi şi după ce a primit cele şapte
iniţieri [deschiderea celor şapte chakre], acesta putea fi primit în curtea Shambhala”.41

Deschiderea chakrelor blocate
Există mai multe modalități prin care îți poți deschide chakrele blocate. Cel mai bine este
să le practici pe toate și să le integrezi în programul tău zilnic de meditații. În mod normal, există
trei noduri majore în suflet: la nivelul chakrei sexuale (sacrumului), în chakra gâtului și în chakra
coroanei. De regulă, o senzație de arsură sau presiune intensă într-o chakră, indică un blocaj în
chakra de deasupra. Spre exemplu, unele persoane experimentează o senzație de arsură la nivelul
chakrei inimii: acest lucru indică un blocaj în chakra gâtului.

1. Energia Mâinilor:
O metodă prin care îți poți debloca sau împuternici o chakră, este prin așezarea palmelor
peste chakra care trebuie deblocată și transferarea de energie din chakrele palmelor și a
degetelor, în chakra blocată. Tot ce este important este ca chakrele palmelor și degetelor să îți fie
deschise, puternice și cu un flux energetic stabil. Ar trebui să simți un fel de furnicătură și o
senzație de căldură emanând din chakrele palmelor: acest lucru indică faptul că acestea sunt
active și puternice. Așază-ți palmele peste orice chakra care simți că are nevoie de un surplus de
energie, după care relaxează-te. Direcționează energia din palme în chakra slăbită, între 5 și 15
minute. Dacă experimentezi o senzație de căldură în chakra pe care lucrezi, înseamnă că aceasta
primește energie. Efectuând acest exercițiu în mod regulat, îți vei întări și stabiliza chakra slăbită

40
41

The Black Sun, de Peter Moon ©1997
Cloak of the Illuminati, de William Henry © 2003
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2. Respirație Chakrală:
Inspiră și inhalează energie colorată în chakra blocată. Culoarea energiei ar trebui să fie
aceeași cu culoarea chakrei pe care lucrezi. Ține-ți respirația până numeri la 6 și vizualizează-ți
chakra deschizând-se. Cei mai mulți cad de acord că cea mai bună metodă e să îți vizualizezi
chakra precum un boboc care înflorește. Asigură-te că folosești culoarea corectă. Expiră și
vizualizează-ți chakra strălucind și expanzându-se. Inspiră și inhalează energie alb-aurie prin
chakra bazală. Direcționează această energie în sus prin șira spinării, până în chakra pe care
încerci să o deschizi. Ține-o în chakra respectivă pentru câteva secunde, după care direcționeazăo afară prin chakra coroanei. Expiră și vizualizează-ți chakra strălucind cu o energie alb-aurie și
expanzându-se. Repetă cele de mai sus de mai multe ori.

3. Orgasmul Sexual
Aceasta este ceea ce textele alchimice vechi sugerează. Stimulează-te până la climax și
direcționează energia orgasmică în chakra blocată, vizualizând-o deschizând-se și strălucind de
energie. Acest lucru poate fi folosit și înaintea începerii sesiunii de meditații.
4. Inhalează prin întreaga-ți aura și corp, energie de culoarea chakrei blocate.
Vizualizează această energie crescând în intensitate și strălucind cu fiecare inhalare, deblocând și
expanzându-ți chakra.
5. Cea mai potentă metodă este cea a vibrației. Prin utilizarea vibraților runice și/sau a
anumite vibrații din sanscrită, îți vei deschide chakrele blocate extrem de repede. Concentreazăte și vibrează (cu voce tare) mantra pe care ai ales-o, în timp ce vizualizezi o puternică energie
alb-aurie peste chakra pe care lucrezi. Este foarte important să *simți* vibrația. Runa THOR este
foarte efectivă când vine vorba de deschiderea zonelor mai încăpăținate. Lucrarea ar trebui
repetată în fiecare zi, de preferință în timp ce lună este în creștere. În cele din urmă chakra va
deveni în de ajuns de puternică pentru a prelua energie de una singură, în mod natural. Chakrele
puternice sunt capabile de a absorbi energie. Chakrele slabe și blocate sunt epuizate și nu au
puterea de a atrage și absorbi energie de unele singure. Zonele slabe și blocate creează boli
asociate cu chakra respectivă; de asemenea, bolile și frustrările creează blocaje la nivelul
chakrelor. Alege una sau mai multe dintre exercițiile de mai sus și repetă-le zilnic până când
problema este corectată.
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Meditația Șarpelui
Această meditație este foarte puternică și ar trebui întreținută numai de aceia care sunt
avansați în meditație și ale căror chakre sunt îndeajuns de puternice. Azazel m-a ajutat la
revizuirea acestei meditații și adăugarea parții în care șarpele este extins. (După cum
demonstrează și imaginile din Egiptul Antic în care șarpele iese prin al 3-lea ochi, extensia
șarpelui este un senzor psihic de care ne putem folosi. Acesta poate fi extins cu mult mai mult de
0.5 metrii. Această meditație lucrează la împuternicirea senzorului).
1. Așază-te într-o poziție confortabilă cu spatele drept.
2. Concentrează-te pe chakra bazei și vizualizează-o aprinsă într-o culoare roșuaurie, puternică și vibrantă.
3. Vizualizează șarpele strălucind și el într-o lumină sclipitoare și puternică,
iluminând chakra bazei într-o culoare alb-aurie precum cea a soarelui și ieșind din
chakra bazei prin partea stângă.
4. Șarpele se curbează la stânga, iasă din chakra bazei, după care se întoarce înapoi
și intră în chakra sacrumului prin partea stângă. Când acesta intră în chakra
sacrumului, vizualizează această chakră aprinzându-se într-un portocaliu-auriu
intens.
5. Șarpele iasă prin partea dreaptă a chakrei sacrumului (a 2-a chakră), se curbează
și intră în chakra plexului solar prin dreapta, aprinzând această chakră într-un
galben-auriu intens.
6. Ieșind prin partea stângă a chakrei plexului solar, șarpele se curbează în sus și
intră în chakra inimii prin partea stângă. Când acesta intră în chakra inimii, o
aprinde într-un verde-auriu intens și vibrant.
7. Iasă prin partea dreaptă a chakrei inimii și curbând-se în sus, intră în chakra
gâtului prin partea dreaptă, iluminând și împuternicind această chakră într-o
puternică energie de un albastru deschis.
8. Șarpele iasă prin partea stângă a chakrei gâtului, se curbează în sus și intră în
chakra a 6-a (situată în spatele celui de-al 3-lea ochi) prin partea stângă,
iluminând și încărcând această chakră cu o lumină violet-albăstruie intensă și
vibrantă.
9. De data aceasta șarpele iasă prin partea din față a chakrei a 6-a. Va lua o rută
alternativă. Vizualizează șarpele intrând în al 3-lea ochi prin partea din spate și
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ieșind prin față. Extinde șarpele în afara celui de-al 3-lea ochi pe o distanță de
aproximativ 0,3 – 0,5 m. Încearcă să îi simți proiecția în aură.
10. Retrage șarpele înapoi prin ochiul al 3-lea, până în chakra a 6-a, după care începe
drumul descinderii.
11. Direcționează șarpele să coboare și să intre în chakra gâtului prin partea dreaptă,
iluminând-o; iasă prin partea stângă a chakrei gâtului și intră în chakra inimii prin
stânga, iluminând-o și pe aceasta.
12. Iese din chakra inimii prin partea dreaptă, se curbează și intră în chakra plexului
solar prin dreapta, iluminând-o și împuternicind-o.
13. Continuă să coboare și iasă din chakra plexului solar prin stânga, se curbează și
intră în chakra sacrumului prin stânga, iluminând-o și împuternicind-o.
14. După ce iluminează chakra sacrumului, iese prin partea dreaptă a acesteia, se
curbează și intră în chakra bazei prin dreapta încărcând-o cu o energie și o lumină
intensă. Petrece câteva minute aici și meditează pe chakra bazei, împuternicind-o
cu lumina și energia intensă și puternică generate de șarpe.
Meditația de mai sus poate fi repetată. Este extrem de puternică.

Meditația Șerpilor Gemeni
Această meditație le-a fost dată câtorva membrii ai clerului Bucuria lui Satan (Joy of
Satan) de către Thoth și Azazel.
1. Relaxează-te într-o poziție confortabilă. Curăță-ți aura și chakrele.
2. Vizualizează-ți chakra bazală aprinzându-se într-o strălucire intensă. Apoi
vizualizează o rază de lumină ieșind din chakra bazală în sus și
până în chakra sacrumului, iluminând-o. Apoi iese din chakra
sacrumului și intră în următoarea chakră, iluminând-o și
încărcând-o cu energie. Fă la fel cu fiecare chakră, până la chakra
coroanei. Dacă vrei, poți conecta și chakra de aur, situată
deasupra capului (acest lucru este opțional).
3. Acum extinde raza de lumină într-un pilastru de energie și
învârte-l. Învârte-l din ce în ce mai tare. Pilastrul ar trebui să
strălucească cu putere. Comandă-i pilastrului să se învârtă cu viteza luminii.

392
4. Concentrează-te din nou pe chakra bazală, care strălucește cu putere. De aici vor
ieșii doi șerpi. Aceștia se vor curba în sus și vor intra în chakra sacrumului,
iluminând-o (exact ca și în imaginea cu Caduceul).
5. Vor ieși din chakra sacrumului, se vor curba în sus și vor întra în chakra plexului
solar, iluminând-o.
6. Iese din chakra plexului solar, numai pentru a se curba din nou în sus și să intre în
chakra inimii, iluminând-o și pe aceasta. Continuă în felul acesta până la chakra
coroanei (sau până la chakra a 8-a – chakra de aur – sau chakra a 9-a).
7. Acum învârte din nou pilastrul la viteza luminii.
8. Cele de mai sus constituie un set. Dacă vrei să faci un alt set, întoarce șerpii
înapoi în chakra bazală și repetă întreg exercițiul.
Șerpii se încolăcesc și se intersectează la nivelul fiecărei chakre – exact așa cum se arată
în imaginea cu Caduceul de mai sus.
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MEDITAȚII SATANICE: AVANSAȚI
Tehnică avansată de învârtire a chakrelor
Atunci când îţi învârţi chakrele, afirmă pentru fiecare în parte: “cu viteza luminii”. Apoi
învârte-le din ce în ce mai repede, până când acestea devin albe de energie şi extrem de
puternice, precum Soarele. Fă acest lucru cu fiecare chakră în parte! Acest lucru ajută la
înlocuirea energiei pierdute. Această viteză îţi va ridica vibraţia la un nivel mai înalt. Atunci
când chakrele ne vibrează cu o viteză superioară, suntem feriţi de ghinion şi de boli. De
asemenea, ne deschide spre lumea astrală, dar ne şi păzeşte atât acolo cât şi în lumea fizică.
Totuşi, aminteşte-ţi că lucrările energetice trebuiesc întreţinute zilnic, întrucât fiecare zi este
construită pe ziua precedentă, iar până când este stabilit un câmp energetic puternic, beneficiile
de scurtă durată pot fi pierdute sau mult mai dificil de recâştigat.

Absorbția energiei
Odată ce devii avansat nu mai ai nevoie să respiri energia; poți să o direcționezi prin
propria-ți voință, folosindu-ți doar mintea. Cea mai ușoară cale de a începe este prin a-ți dori ca
energia să intre în tine; vizualizează-o și simte-o umplându-te și încărcându-te. Următoarele
meditații sunt excelente pentru a te antrena să absorbi energie folosindu-ți doar mintea.
Concentrează-te și urmează meditația însă de data aceasta NU folosi respirația pentru a atrage
energia. Intră într-o transă, respiră normal și relaxează-te:
Meditația fundamentală
Următoarea meditație este una dintre cele mai importante pentru că se ocupă cu invocarea
energiei. Manipularea energiei stă la baza tuturor puterilor minții/magiei. Abilitatea de a simți
diferitele nuanțe ale energiilor, de a le invoca și de a le direcționa, stă la baza puterii vrăjitoreşti.
1. Stai într-o poziție confortabilă și relaxează-te.
2. Imaginează-ți că atunci când inspiri, nu numai plămânii ți se umple cu oxigen, ci
întregul tău corp absoarbe și se încarcă cu energie. Inspiră energie cu întregul tău
corp. Respirația poate acționa și poate fi direcționată înspre a absorbi energie.
3. Conștientizează că, împreună cu plămânii, fiecare bucățică din corp îți absoarbe
energie, în mod simultan. La fel cum un burete uscat scufundat în apă absoarbe
apa, tot așa și corpul tău ar trebui să absoarbă energie, cu fiecare inspirație.
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Din moment ce toți suntem diferiți, fiecare va percepe și va simți energia în mod diferit.
Pentru a inversa această meditaţie, atunci când expiri poți direcționa energia în exterior. Acest
lucru te poate obosi și nu ar trebui practicat în mod regulat, decât dacă vrei să experimentezi și
acest lucru, sau dacă vrei să încarci cu energie talismane, sigilii, dacă vrei să vindeci pe cineva,
etc.
 Energia poate fi de asemenea inspirată/absorbită, iar apoi direcționată într-o parte
specifică a corpului tău pentru vindecare.
 Într-un timp scurt, ar trebui să devii conștient de energie în momentul în care o
inspiri. Pe măsură ce avansezi, vei fi capabil să o vezi fără a mai încerca să o
vizualizezi.
 În acest exercițiu, este foarte important să simți energia, în special dacă ești nou.
Nu încerca să vezi energia, pentru că aceasta te poate distrage. Doar simte-o!
 Această practică este foarte importantă în puterile minții și în manipularea
energiei, lucru care stă la baza magiei.
Pe măsură ce avansezi, te poți folosi de această tehnică pentru a absorbi energie de la
Soare sau din orice altă sursă. Dar, în loc să îți extinzi aura, expiră energia înapoi în eter. Inspiră
energia și apoi expir-o, trimițând-o înapoi, cu fiecare expirație. Fă exercițiul de mai sus în cadrul
a 15 respirații complete.
La ce ajută acest exercițiu:
Acest exercițiu îți va da abilitatea de a expira energie în oameni, obiecte, de a încărca
sigilii și talismane și de a programa orice dorești, cu această energie. Acest exercițiu te va pregăti
pentru următorul pas – lucratul cu elementele.
Meditația energiei
Meditația aceasta este excelentă pentru începători fiindcă îi ajută să primească o
sensibilitate pentru energie. De asemenea, această meditație împuternicește aura, atunci când este
făcută în mod regulat.
1. Începe prin a-ți relaxa tot corpul. Cu cât transa este mai adâncă, cu atât este mai
bine (această meditație poate fi făcută oricând, fără ca o transă să fie necesară);
2. Inspiră și în același timp, atrage energie prin toate parțile corpului tău: față, spate,
creștetul capului și tălpile picioarelor. Pentru început, ar trebui vizualizată o
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lumină albă strălucitoare, ca cea a soarelui. Folosirea culorilor este o lucrare ceva
mai avansată și este mai efectivă atunci când ești puțin mai experimentat.
3. Expiră și vizualizează energia extinzându-ți aura.
4. Inspiră din nou și vizualizează energia din ce în ce mai luminoasă și mai
puternică, emanând din întreaga ta ființă.
5. Expiră din nou și vizualizează energia extinzându-ți aura, iar centrul corpului tău
strălucind minunat, ca soarele.
6. Repetă asta de câteva ori, de fiecare dată vizualizând energia din ce în ce mai
luminoasă și crescând în intensitate.
Când lucrezi cu culori, vizualizează culoarea devenind din ce în ce mai puternică și mai
rezonantă. Vei observa că fiecare culoare îți dă o senzație diferită. Culorile pot fi folosite pentru
a atrage diferite lucruri, în concordanță cu natura lor. De asemenea poți să inspiri energie din
partea din față și cea din spate în același timp, iar energia să se întâlnească în mijloc, apoi părțile
laterale și creștetul/tălpile. După asta lasă-ți aura să se extindă din lăuntru spre afară. Cu această
meditație poți practica și extinderea și contracţia aurei. Meditația de mai sus este cea mai
importantă meditație pe care cineva o poate face, pe lângă deschiderea chakrelor. Lucrează cu
această practică, acordându-i toată atenția și cu implicare. Dacă ești în procesul de însănătoșire a
aurei și nu ești gata să o extinzi, concentrează-te doar pe energia strălucitoare pe care o inspiri în
interiorul tău și nu pe extinderea aurei. Aceasta este la fel de efectivă.
Meditație pe glanda pineală
Această meditație îmbunătățește intuiția și creativitatea și ajută creierul să proceseze
informația mult mai ușor.
1. Relaxează-te și intră în transă.
2. Inspiră și vizualizează o energia alba-aurie intrând prin al 3-lea ochi în glanda
pineală.
3. Trage energia înăuntru cu fiecare inspirație, apoi iluminează și extinde-ți glanda
pineală cu această energie.
4. Pentru primele dăți când faci asta afirmă:
5. „Inspir energie alba-aurie puternică care îmi stimulează glanda pineală în
siguranță”
6. Când ai terminat, simte energia pentru câteva minute și apoi meditează pe ea. Ar
trebui să îți ofere foarte multă placere.

396
Această meditație îți activează și împuternicește glanda pineală. Glanda pineală este
scaunul puterii psihice/oculte din creier. Alb-auriu este cea mai puternică culoare. Este culoarea
Soarelui și este unul dintre motivele pentru care religiile originale venerau Soarele.
Respirație chakrală
Pentru a întreține această meditație, ar trebui să ai deja experiență Meditaţia
fundamentală. Relaxează-te și intră într-o stare de transă după care, în loc să inspiri energie în
întregul tău corp precum în meditația fundamentală, inspiră energie în fiecare chakră în parte. Fă
șapte inhalări pentru fiecare chakră. Șapte inhalări este doar o sugestie; poți face și mai multe și
mai puține, însă ceea ce este important este să îți menții chakrele în echilibru (dacă spre exemplu
pentru o chakră faci 9 inhalări, fă la fel și pentru celelalte chakre). Un alt lucru important este să
vizualizezi energia în cadrul acestei meditații, nu numai să o inhalezi. Poți lucra cu energie albaurie (cea mai puternică) sau cu culoarea specifică fiecărei chakre. După ce termini cu toate
chakrele, inspiră energie în toate cele șapte chakre principale, prin față și prin spate. Vizualizează
energia întâlnindu-se în mijlocul corpului tău. După asta, fă Meditaţia fundamentală!

Sfaturi:
Această meditație poate fi făcută și doar pentru o singură chakră care e epuizată de
energie sau care este blocată. În astfel de cazuri, pur și simplu inspiră energie în chakra
respectivă, de mai multe ori pe parcursul zilei. Dacă lucrezi doar cu o chakră slăbită sau blocată,
restul meditației nu este obligatoriu. Azazel mi-a arătat puterea Soarelui. Cei mai mulți dintre noi
suntem familiari cu absorbția energiei de la Lună sau de la alte planete. Soarele este de sute de
ori mai puternic. Energia solară conține toate culorile spectrului, în cea mai pură formă a lor.
Această meditație, dacă este întreținută afară în lumina Soarelui, îți poate da o energie
incredibilă și este și foarte tămăduitoare.
Doar afirmă:
„Inspir o energie alb-aurie puternică (sau orice altă culoare) de la Soare, în chakra ____.”
Repetă asta de câteva ori, după care vizualizează-te pe tine absorbind energia și pe chakre
vizualizează-le strălucind precum Soarele.
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Cum să-ți detașezi aura de persoane/entități nedorite
Oamenii din viața de zi cu zi, în special cei pentru care simțim ceva sau cei care ne sunt
apropiați – fie pozitivi sau negativi – sunt atașați de aura noastră. În mod normal, suntem atașați
prin intermediul chakrelor. Aceste atașamente pot dura de-a lungul a mai multor vieți și sunt mai
comune în rândul membrilor familiei sau cu cei care ne sunt apropiați și cei care au avut o
amprentă majoră în viețile noastre (aici pot fi incluse și animalele). Există simptome ale
atașamentului psihic, cele mai pronunțate fiind gândurile și sentimentele care nu ne aparțin,
premonițiile puternice legate de o persoană iubită sau un membru al familiei și alte tipuri de
emoții telepatice și sentimente. Dacă vrei să verifici dacă un gând sau sentiment vine de la tine,
atunci fa-ți un pic timp pentru a te umple cu eter. Poți face asta vizualizându-te în lumina
ultravioletă a elementului eter.„Luminile negre” ale anilor 1970 au culoarea eterului. Dacă
sentimentul/emoția dispare aproape imediat, atunci aceasta nu vine de la tine. Dacă rămâne,
atunci este a ta.
Pentru a ne detașa de un atașament sau de o influență a unei relații nedorite, trebuie să
fim mai întâi conștienți de faptul că există o problemă și să VREM să o rezolvăm. Dacă în
subconștientul persoanei care efectuează lucrarea nu există această dorință, acest exercițiu va fi
mult mai dificil. În plus, există persoane care au sentimente atât de puternice, în special în
cazurile de dragoste obsesivă, astfel încât sentimentele lor devin amestecate cu ale tale, lucru
care face detașarea mult mai greoaie. Lucrarea ar trebui să fie repetată în fiecare zi, începând la 3
zile după Luna Plină, până la Luna Nouă. În cazurile încăpățânate, s-ar putea să trebuiască să
repeți lucrarea timp de 40 de zile sau chiar mai mult, în funcție de tăria legăturii.
PENTRU A ÎNDEPĂRTA O PERSOANĂ NEDORITĂ DIN SUFLETUL TĂU:
În timp ce Luna este în descreștere (faza Lunii dinspre Lună Plină spre Lună Nouă),
găsește un loc liniștit și în care nu vei fi deranjat. Întotdeauna lucrează la îndepărtarea unei
singure persoane pe ședință și niciodată pe mai multe. Dacă sunt mai multe, atunci lucrează cu
fiecare în parte în ședințe diferite, deoarece dacă se lucrează pe mai mult de o persoană pe
ședință, energiile îți vor fi dispersate și vor face ca întreaga lucrare să fie efectivă. Această
lucrare poate lua foarte mult timp. Întreabă-te mental unde este legătura/legăturile. Vei observa
că există o legătură reciprocă, unde există unul sau mai multe atașamente legate de chakre. Dacă
nu poți localiza atașamentul/ atașamentele (cu cât mai puternică este legătura/influența, cu atât
mai multe legături există), atunci va trebui să desfaci influența de la nivelul tuturor chakrelor,
pentru a te asigura că este complet eliminată.
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1. Afirmă: „Eu, în acest moment, rup și elimin toate legăturile de la (numele
persoanei) din sufletul meu în mod total, permanent și complet.” Petrece atâta
timp cât este necesar cu acest exercițiu; nu te grăbi deloc. Poți folosi un cuțit
astral, un ferăstrău sau un laser astral sau lucrează cu orice unealtă te simți
confortabil; important e să detașezi legăturile în mod complet de la nivelul
chakrelor. Lucrează cu fiecare chakră pe rând în timp ce vibrezi mantra „TH” și
direcționând această vibrație în locul în care tai legătura. Inspiră, vizualizează
unealtă sclipind cu lumină albă/aurie, iar când expiri vibrează „TH”. Vizualizează
și „dorește-ți” ca legătura să fie tăiată și îndepărtată în mod complet. (Mantra TH
este vibrată cu limba între dinți, precum un bâzâit). În acest caz, dorința ta trebuie
să fie puternică deoarece este posibil ca cealaltă persoană să nu dorească să dea
drumul și le poți simți sentimentele agățate cu disperare, în special în cazurile de
iubire obsesivă. Sigilează cu energie/lumină fiecare chakră în locul în care
legăturile au fost atașate. Culoarea alb/auriu este cea mai puternică, deoarece de
asemenea va bloca orice încercări viitoare de reconectare.
2. Când ai terminat cu eliminarea legăturilor de la nivelul chakrelor, curăță-ți aura
3.

Apoi trebuie să-ți sigilezi aura. Asta se poate efectua prin a vizualiza o lumină
albă strălucitoare, la fel ca cea a Soarelui (deoarece lumina alba respinge și
deviază) și afirmă: „Aura mea deviază și respinge în mod constant și continuu
toate energiile care vin de la (numele persoanei), în toate felurile.”

4.

Vibrează mantra Soarelui cu un Rozariu Satanic (108 bile); asta va împuternicii
lucrarea și va arde orice încercări noi de reatașare. Poți alege orice mantră a
Soarelui dorești și cu care te simți confortabil să lucrezi, însă odată ce începi
lucrarea nu schimba mantra.

„SURYA” vibrată SSS-UUU-RRR- III-AAA
sau
„RAUM” vibrată RRR-AAA-UUU-MMM.
(litera R trebuie durigată și accentuată)
„Lumina înseamnă putere” – Lilith
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Există un alt fel de atașament care se numește „vampirism psihic”. Vampirismul psihic se
petrece atunci când un individ se atașează astral de sufletul altcuiva. Acesta se atașează de obicei
la una sau mai multe chakre ale gazdei (în general, inima) și o golește de energie. În toate
relațiile apropiate, există un atașament spiritual mutual mai puternic sau mai slab. În cazul
vampirilor psihici, relația este aidoma relației parazit/gazdă. Un vampir psihic nici nu trebuie să
fie implicat într-o relație deoarece în mod normal, sufletul acestuia se hrănește cu energiile
celorlalți. În cele din urmă, energia gazdei devine epuizată, în special când se află în imediata
vecinătate a vampirului psihic. Indiferent că vampirul se află lângă gazdă sau este la distanta,
odată ce acesta s-a atașat de cineva, îl/o poate goli de energie oricând. Vampirii psihici pot fi
străini, însă în majoritatea cazurilor aceștia sunt membrii de familie, rude sau persoane apropiate.
De cele mai multe cazuri de vampirism psihic, există o slăbiciune de partea gazdei. Relația
parazit/gazdă adesea satisface o dorință neîndeplinită pentru unul sau ambii indivizi implicați.
Acest lucru produce energie, din care vampirul energetic se hrănește.

Eliberarea sufletului
Așa-numita “karmă” poate fi eliminată prin intermediul puterii și a cunoștinței. Cu toții
suntem conștienți de reincarnare; pe multe persoane din viața ta le-ai cunoscut și în viețile
anterioare, în special membrii familiei. Aceste relații pot dura de-a lungul mai multor vieți.
Unele dintre ele au un efect negativ asupra noastră și sunt distrugătoare pentru creșterea și
bunăstarea noastră. Aceleași relații negative sunt repetate de mai multe ori, prin căi, timpuri și
corpuri diferite. Însă vestea bună este că prin cunoștința potrivită și prin folosirea acesteia pentru
a lua măsuri adecvate, putem elimina acești oameni negativi din viețile noastre; astfel,
eliberându-ne pe noi înșine și pe cei ce ne-au ofensat de controlul diabolic al puterilor ticăloase.
Pentru început, intră într-o transă și du-te în trecut, spre prima ta amintire. Scrie numele
persoanelor implicate în orice relație negativă/destructivă pe care ai experimentat-o. Lasă de-o
parte relațiile pozitive/benefice deoarece acestea sunt persoane cu care vrem sa continuăm.
Persoanele negative pot fi părinții și în multe cazuri, frații, surorile, rudele, profesorii, prietenii
vechi, inamicii, soții, iubiții, și/sau oameni care te-au folosit sau rănit într-un mod prelungit, fizic
sau psihologic. Relațiile de familie sunt cele mai puternice, incluzând soți sau persoane
semnificative. Nu te grăbi cu acest exercițiu. Te poți întoarce oricând și adăuga mai multe nume
pe listă, în funcție de cât îți amintești. Relațiile negative din punct de vedere karmic sunt ceva ce
trebuie să eliminăm din viața noastră. Amintește-ți că atunci când judeci fiecare relație, niciuna
nu este perfectă. Cele mai negative relații vor fi evidente așa că poți lucra devreme cu acestea.
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Dacă există mânie suprimată pe care nu o poți manevra, atunci întreține ritualul
(ritualurile) de răzbunare potrivit. Rezolvă totul aici și acum, și asigură-te că te descarci total.
Aceasta va acționa cathartic și este foarte terapeutic. După aceea vei fi capabil să te vindeci în
mod emoțional și psihologic. Cel mai bine este să efectuezi lucrarea în timp ce Luni este în
descreștere. Luna NU trebuie să fie în Rac sau Balanța și nici vidă Alții se atașează de sufletul
tău folosind legături asemănătoare celor din proiecția astrală. NU toate sunt“argintii”, așa cum
majoritatea cărților conduc oamenii să creadă. Am văzut şi legături aurii și şi arămii; și alte
culori pot fi posibile, așa că nu asuma nimic. Efectuează exerciţiul de detașare pentru a elimina
aceste legături. Asigură-te că atât tu cât și cealaltă persoană sunteți complet sigilați atunci când
elimini atașamentul. Nu încerca sa lucrezi cu mai mult de o persoană pe sesiune. Începe cu cele
mai negative persoane, care trăiesc sau au murit. Dacă nu știi dacă trăiesc sau au murit, nu
contează. Când termini, curăță-ți aura Cel mai bine este să rezolvi problemele pe rând, în sesiuni
diferite. La sfârșit, ar trebui să te simți ușurat, mai liber și mai împăcat. Mulțumește-I Tatălui
Satan la sfârșitul fiecărei sesiuni. El este cel care ne aduce cunoștința de care avem nevoie pentru
a fi liberi.

Dezlegarea sufletului
Mulți oameni experimentează probleme în viața actuală, care își au originea în una sau
mai multe vieți anterioare. Următoarea meditație, precum și Cuvântul de Putere din sanscrită, pot
fi folosite pentru a dezlega sufletul din a fi blocat în anumite situații, din a fi legat în anumite
feluri; această meditație precum și cuvântul sanscrit, au puterea de a te scăpa de energiile din
trecut, care se dovedesc a fi un obstacol în viața actuală. După cum am mai spus în unele dintre
postările anterioare, viața amoroasă a anumitor persoane poate fi șubredă în viața actuală sau
poate fi chiar inexistentă, datorită angajamentelor luate în una sau mai multe vieți anterioare.
Aceasta este una dintre cele mai rele și mai puternice legături, deoarece adesea implică orgasmul
sexual și sentimente puternice de iubire – care este unul dintre cele mai potente sentimente
umane. Mulți se îndrăgostesc de o altă persoană și jură să “fie împreună cu el/ea pentru
totdeauna”. Adesea aceste jurăminte, fie ele verbale sau nerostite, sunt exprimate în timpul
actului sexual și/sau al orgasmului, lucru care le fac și mai puternice. Se ajunge la rezultate
nedorite pentru că persoanele în cauză nu sunt în totalitate în control, iar multe lucruri din viață,
soarta sau destin, intervin și le împiedică să se reîncarneze în aceeași viață viitoare, în timp ce
jurămintele rămân. Pentru a avea o viață amoroasă cât se poate de decentă în viața actuală, aceste
persoane trebuie să rupă și să îndepărteze cu succes jurămintele și legăturile de la nivelul
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sufletului. La fel pot sta lucrurile și în cazul sărăciei. Este un joc total, împuternicit și încurajat
de biserica xină, care propovăduiește și își îndoctrinează victimele că “sărăcia este o virtute”,
lucru care, în mod evident, nu este decât un căcat împachetat frumos și vândut în strada mare.
Acest joc merge până acolo încât aceste instituții își pun o fațadă de “organizație caritabilă”.
Victimele [la fel ca în toate aceste programe și jocuri EVREIEŞTI pentru Neamuri], se osândesc
singure într-o viață sau chiar mai multe vieți de sărăcie, astfel încât toată bogăția și averea poate
fi adunată și păstrată cu grijă în mâinile jidanilor.
Citate din talmudul evreiesc Seph. Jp., 92, 1: “Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste
posesiunile și sângele tuturor națiunilor.”
Schulchan Aruch, Chosezen Hamiszpat 348: “Când un evreu are un Arian prins la
înghesuială, un alt evreu îi poate împrumuta bani aceluiași Arian și în schimb să îl înșele, astfel
încât Arianul să fie ruinat. Căci în acord cu legea noastră, proprietățile Arienilor sânt ale
nimănui, iar primul evreu care dă de ele, are dreptul să le confiște.” Cele de mai sus creează un
cerc vicios care se auto-perpetuează, iar victimele sunt prostite să creadă că“caritatea xină“ este
ceva pozitiv și că ea “îi ajută pe săraci” și pe cei care suferă din lipsa banilor. Adevărul să fie
cunoscut: nu există nici o diferență între jidanii care, în primul rând CREEAZĂ problemele,
după care vin și OFERĂ SOLUȚIILE – SOLUȚIILE LOR la probleme pe care ei înșiși le-au
creat de la bun început. Lista continuă la nesfârșit, de la legături astrale la mult mai multe lucruri
ca să le amintesc aici; însă ai prins ideea. De asemenea vreau să mai adaug că, nu trebuie decât
să îi înțelegi pe evrei, ceea ce fac și felul în care aceștia lucrează, pentru a-i înțelege pe deplin pe
inamicii cenușii, reptilieni și spurcăciunile îngerești asociate acestora. Ceea ce evreii reproduc,
aceste entități fac la un nivel mult mai ridicat, cum sunt atacurile psihice și intruziunile – fără a
se diferenția cu nimic nici de felul în care xinii și musulmanii îndoctrinați îi atacă pe ceilalți,
împingându-și murdăriile și rahatul lor împuțit.
CONTROLUL CREŞTIN AL MINŢII
Una dintre tehnicile pe care xinii le-au folosit timp de secole, este aceea a controlului
minții. Aceia care iau parte la serviciile xine, se supun programării mentale. În mod natural te
plictisești și începi să visezi cu ochii deschiși, în timp ce multor altora le pică capul de somn.
Acesta este momentul în care ești cel mai susceptibil și predispus la programarea
subconștientului. În timpurile coloniale, serviciile creștine durau întreaga zi. Aprodul bisericii
purta cu el o prăjină cu o bilă în vârf, pentru a-i pocni în cap pe aceia care ațipeau. Mersul la
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biserică era obligatoriu, iar aceia care nu se supuneau, erau umiliți în public sau erau închiși
pentru anumite perioade de timp. Toate acestea fac parte dintr-o conspirație. Strângerile și
serviciile xine sunt MENITE a fi plictisitoare, pentru a induce o stare pasivă și receptivă a minții,
moment în care poți fi programat fără să îți dai măcar seama. Aceia care controlează programul
xin știu prea multe despre mintea umană și despre felul în care populația poate fi manipulată. Nu
sunt decât o adunătură a celor mai mari criminali. Toate acestea sunt înfăptuite în mod conștient
și premeditat, pentru a crea un stat al sclaviei – care este scopul final al xismului.
Creștinii care poartă acel zâmbet bolnăvicios și artificial, ca și cum ar fi în transă, sunt
aceia care se supun îndoctrinării în mod conștient și continuu. Din ce în ce mai multă prezență în
biserică și reconsolidare a acestei îndoctrinări, îi transformă în niște roboți condiționați. Acesta
este unul dintre motivele pentru care mulți dintre aceia care sunt în proces de evadare din xism,
trec prin perioade grele, experimentând confuzie și uneori frică. Oamenii nu conștientizează că ei
sunt de fapt hipnotizați. Studierea adevărului, în cele din urmă va conduce la deprogramarea
minții. În cele din urmă, frica, incertitudinea și confuzia vor face loc rațiunii și logicii.

Meditația:
Începe când Luna este în descreștere. Ar trebui folosit un Rozariu Satanic.
Vibrează cuvântul “MUNKA” de 108 ori. TREBUIE SĂ FACI ACEST LUCRU TIMP
DE 40 DE ZILE FĂRĂ ÎNTRERUPERE ÎNTRE ZILE.
Pronunția cuvântului este `MMMUUUU-NNNIII-CAAA´. `N´ se pronunță precum litera
spaniolă `Enyay – ñ´. Pronunția de mai sus este 100% corectă și funcționează de minune.
Dacă vrei să utilizezi Rune:

URUZ, AUROCHS

SAU

ANSUZ (Zeu)

Anglo-Saxon: UR

Germanic: Ază (Ansuz)

Germanic: Uraz (Uruz)

Gotic: Ansus

Gotic: Urus

Scandinava Veche: Óss, Áss

Islandic: Ur

Anglo-Saxonic: Aesc, (Os, Ac)

Norvegian: Ur

Islandic: Óss, Áss
Norvegian: Aş
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După ce termini cu vibrația, trebuie să îți rostești afirmația de 9 ori. 9 este numărul
`sfârșitului´ în cazul acestui tip de lucrări. Spre exemplu, înconjoară-te cu o lumină puternică și
strălucitoare precum Soarele și afirmă: ”Sunt liber în mod complet și absolut de ____ [numește
ceea ce te leagă]”

Un alt exemplu:
”Sunt liber și absolvit în mod complet și absolut, de orice fel de jurăminte și legături din
viețile anterioare cu privire la viața mea amoroasă, care au fost extinse până în viața mea
actuală.´ `Sunt acum liber să am o viață amoroasă fericită și împlinită, cu orișicine îmi doresc
acum în mod conștient”
Indicații pozitive că lucrarea de mai sus funcționează, este manifestarea spontană a
aripilor sufletului, în timp ce întreții lucrarea. Aripile sufletului simbolizează libertatea și puterea
spirituală.

INVOCAREA ELEMENTELOR

Invocarea elementului foc
Pentru a invoca elementul focului, intră într-o transă ușoară spre medie și vizualizează-te
în mijlocul unei mari sfere de foc. Acum, inspiră elementul focului prin toate părțile corpului tău:
prin partea din față, spate, parțile laterale, creștet și tălpile picioarelor. Vizualizează-te devenind
incandescent.
Fă acest lucru în câteva inspirații, ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE INSPIRAȚII! ÎN
SCHIMB, POȚI OPTA PENTRU UN NUMĂR DE 2-3; ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE!
Ai doua opțiuni pentru acest exercițiu:
1. Poți expira elementul focului înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să
”mai dai din el afară”după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să
faci). Aceasta este cea mai precaută metodă. SAU
2. Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei
progresa mai repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care
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te afectează fiecare dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea
de a mânui fiecare element îți este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru
oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet și să fi precaut. Amintește-ți să îți
folosești întotdeauna simțurile comune.
Pentru a deveni un adept, trebuie să stăpânești ‘arta de a sufla elementul’ (direcționarea
expirației), după cum vom învăța în meditațiile care urmează. De exemplu, prin direcționarea
elementului foc, după ce a fost invocat îndeajuns de mult și după ce corpul tău poate suporta
mari cantități din acest element, se poate crește temperatura altor obiecte sau le poți chiar
aprinde, folosindu-te numai de mintea ta. Spre deosebire de metoda descrisă în articolul
Pirochineza, prin metoda de mai sus te poți afla la kilometrii distanță de obiectul pe care vrei să
îl aprinzi. În meditațiile care urmează, vom încălzi pahare cu apa și alte practici asemănătoare, ca
început în folosirea acestei puteri.

Invocarea elementului pământ
Pentru a invoca elementul pământului, intră într-o transă ușoară spre medie și
vizualizează-te în mijlocul unei mari sfere de pământ cu o densitate și o gravitație ridicată.
Acum, pune în practică Meditația Fundamentală. Inhalează elementul pământului prin toate
părțile corpului tău: prin față, spate, creștetul capului și tălpile picioarelor. Imaginează-te
devenind din ce în ce mai greu, până când ești asemenea oțelului și nu te mai poți mișca – ca și
cum ai fi îngropat la câțiva metrii sub pământ.
Fă asta în șapte inhalări ȘI NUMAI ÎN ȘAPTE INHALĂRI! NU FĂ MAI MULTE! ÎN
SCHIMB POȚI OPTA PENTRU UN NUMĂR DE 2-3; ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE
INHALĂRI.
Ai două opțiuni pentru acest exercițiu:
1. Poți expira elementul pământ înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să
”mai dai din el afară”după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să
faci). Aceasta este cea mai precaută metodă. SAU
2. Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei
progresa mai repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care
te afectează fiecare dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea
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de a mânui fiecare element îți este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru
oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet și să fi precaut. Amintește-ți să îți
folosești întotdeauna simțurile comune.
După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea
ce simți după ce ai invocat elementul pământ. Elementul pământului este folosit în ritualuri
pentru a lega. Invocarea pământului este de asemenea de ajutor în calmarea minții și meditație.

Invocarea elementului aer
Liniștește-te și intră într-o transă ușoară spre medie. Vizualizează-te în aer. Simte această
senzație de lumină și inhalează elementul aerului. Este important să te imaginezi devenind din ce
în ce mai ușor și vaporos/aeros. Imaginează-ți că corpul tău devine pe atât de ușor precum aerul,
până când nu îți mai poți simți corpul.
Fă asta în șapte inhalări ȘI NUMAI ÎN ȘAPTE INHALĂRI! NU FĂ MAI MULTE! ÎN
SCHIMB, POȚI OPTA PENTRU UN NUMĂR DE 2-3, ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE
INHALĂRI.
Ai două opțiuni pentru acest exercițiu:
1. Poți expira elementul aerului înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să
”mai dai din el afară”după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să
faci). Aceasta este cea mai precaută metodă. SAU
2. Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei
progresa mai repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care
te afectează fiecare dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea
de a mânui fiecare element îți este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru
oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet și să fi precaut. Amintește-ți să îți
folosești întotdeauna simțurile comune.
După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea
ce simți după ce ai invocat aerul. Elementul aerului este folosit în ritualuri pentru a stârni haos.
Aerul îți poate stimula sistemul nervos peste limită la început, până te obișnuiești cu el, așa că
este important să o iei ușurel. Invocarea aerului mai este folosită și în levitație.
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Invocarea elementului apă
Pentru a invocarea apei, intră într-o transă ușoară spre medie și vizualizează-te complet
sub apă, într-o piscină sau un lac. Apa ar trebui să fie liniștită și necurgătoare. Relaxează-te!
Inhalează elementul apei prin toate părțile corpului tău: partea din față, spate, creștetul capului și
tălpile picioarelor. Imaginează-te devenind rece ca ghiața.
Fă asta în șapte inhalări ȘI NUMAI ÎN ȘAPTE INHALĂRI! NU FĂ MAI MULTE! ÎN
SCHIMB POȚI OPTA PENTRU UN NUMĂR DE 2-3, ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE
INHALĂRI.
Ai două opțiuni pentru acest exercițiu:
1. Poți expira elementul apei înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să ”mai
dai din el afară”după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să faci).
Aceasta este cea mai precaută metodă. SAU
2. Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei
progresa mai repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care
te afectează fiecare dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea
de a mânui fiecare element îți este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru
oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet și să fi precaut. Amintește-ți să îți
folosești întotdeauna simțurile comune.
După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea
ce simți după ce ai invocat apa.
Pe măsură ce avansezi, vei putea simți răceala apei mai mult și mai mult. Ar trebui să te
simți precum un bloc de gheață. Adepții sunt capabili să își tină corpurile reci ca gheața chiar și
în cele mai dogoritoare zile de vară. Elementul apei poate genera depresie, așa că, este important
să fi precaut și să o iei ușurel. Apa este folosită în ritualurile de atracție.
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Utilizarea elementului foc
Evocă din nou elementul focului, însă de data aceasta să ai în faţa ta un pahar cu apă
călduţă; trage elementul focului din toate direcţiile şi condensează-l în paharul cu apă. Cel mai
bine este ca în acest exerciţiu, să foloseşti un pahar transparent. Vizualizează apa devenind din ce
în ce mai fierbinte, sub acţiunea elementului foc. Dacă ai succes, temperatura apei va creşte cu
câteva grade. După ce termini, poţi gusta apa, iar dacă ai avut succes cu acest exerciţiu, aceasta
va avea un gust neobişnuit. Mai apoi, când eşti capabil să creşti temperatura apei călduţe,
încearcă să practici cu apă din ce în ce mai rece

Meditație pentru a produce căldură
Sushumna este canalul de-a lungul coloanei vertebrale, prin care traversează Șarpele
Kundalini. Este foarte îngust în diametru. Călugării tibetani erau testaţi pentru iniţiere, în felul
următor: erau dezbrăcați, înveliţi într-un cearceaf ud şi lăsaţi să petreacă noaptea în munţii
îngheţaţi, aşezaţi în zăpadă. Dimineaţa, dacă iniţiatul trecea testul, cearceaful era complet uscat,
iar zăpada din jurul călugărului, era topita pe o rază de câţiva metrii. Expandarea sushumnei este
folosită pentru creşterea temperaturii corpului şi pentru a crea căldură. De asemenea, această
putere poate fi aplicată în pirochinezie (aprinderea obiectelor prin puterea minţii). În timp ce te
afli în transă, vizualizează-ţi sushumna expandându-se la lăţimea coloanei vertebrale, fie de o
culoare de un roşu fierbinte, fie de un alb strălucitor şi fierbinte. Concentrează-te pe aceasta timp
de câteva minute, iar apoi, expandează-o până depăşeşte diametrul coloanei vertebrale. Acum,
din nou, concentrează-te pe ea pentru câteva minute, iar apoi, expandează-o 5 cm în afara
diametrului coloanei vertebrale. Continuă să o expandezi, până când aceasta atinge 1-2 metrii în
afara corpului tău. Această meditaţie produce foarte mută căldură, în special când este întreţinută
regulat. Dacă o practici frecvent, te poţi aştepta la o creştere a temperaturii corporale.

Meditație pe spirit
Proprietăţile spiritului, în relaţie cu elementele, sunt următoarele:
 Voinţa este guvernată de elementul focului, intelectul şi memoria sunt guvernate
de elementul aerului.
 Toate aspectele sentimentelor sunt guvernate de elementul apei, toate aspectele
conştiinţei sunt guvernate de elementul pământului.
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1. Intră în transă şi concentrează-te înlăuntrul tău, pe propriul tău spirit; încearcă să
devii conştient şi să îl simţi; meditează pe acesta.
2. Meditează pe fiecare aspect al elementelor menţionate mai sus, în relaţie cu
părţile spiritului guvernate de acestea.
La ce ajută acest exerciţiu:
Acest exerciţiu este important deoarece îţi ascute fiecare aspect al sufletului, pentru
vrăjitorie. Îşi va permite să influenţezi aceste aspecte în tine însuţi, iar când stăpâneşti acest
exerciţiu, vei fi capabil să le influenţezi şi în ceilalţi. În cele din urmă, prin practică, vei învăţa să
întăreşti sau elimini aceste aspecte.

Telechinezia
Telechinezia este abilitatea de a muta obiecte prin puterea minţii. Este o practică foarte
avansată, fiind necesară o aură puternică. Cu toţii avem această abilitate însă din cauza secolelor
de opresiune creştină asupra puterilor minţii, aceasta a devenit o parte inactivă a creierului. La fel
ca învăţatul unei mişcări în gimnastică, este nevoie de consistenţă, dedicare şi răbdare; în timp va
deveni din ce în ce mai uşor. Fiecare lucru are un câmp energetic/o aură, chiar şi obiectele. Prin
telechinezie, trebuie să îţi conectezi aura cu ceea a obiectului pe care doreşti să îl mişti. Puterea
aurei tale va determina succesul.
Următoarele exerciţii ajută la dezvoltarea telechineziei. Ar trebui să fii adept a Meditaţiei
Fundamentale, iar Chakrele Mâinilor ar trebui să îţi fie puternice. Acest exerciţiu este cel mai
bine de întreţinut după sesiunile de Meditaţie de Împuternicire, când aura îţi este puternică.
1. Pentru a începe, atârnă un pendul în faţa ta. Poate fi orice obiect, de la un creion
mic la o minge uşoară, ca aceea de ping-pong. Poate fi folosit orice obiect mic şi
uşor. Trebuie să fie în faţa ta, preferabil pe o masă, unde te poţi relaxa şi sta jos.
Atârnă pendulul, astfel încât nimic să nu îl atingă sau să intre în contact fizic cu
acesta, pentru a se mişca uşor şi liber.
2. Poziţionează-ţi mâinile la aproximativ 2.5 cm distanţă de fiecare parte a
pendulului, iar palmele cu faţa înspre pendul. Direcţionează energia prin Chakrele
Palmelor.
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3. Acum, încearcă să împingi şi să atragi pendulul. Vizualizează-ţi aura împingând şi
atrăgând obiectul. O mână împinge, cealaltă atrage. Vizualizează-ţi aura
conectându-se cu aura pendulului. Nu mişca mâinile.
Când eşti capabil să mişti pendulul, plasează-ţi mâinile din ce în ce mai departe de acesta.
Următorul pas este să mişti pendulul prin intermediul energiei din vârful degetelor. La început,
încearcă să atragi cu energia din vârful degetelor. Cheia este să continui să te distanţezi de
obiect. Următorul pas este extrem de avansat şi constă în folosirea puterilor celui de-al 3-lea ochi
şi mişcarea obiectelor prin conectarea aurei cu cea a obiectului, voind ca acesta să se mişte.
Nu deveni frustrat dacă nu merge din prima! O astfel de practică necesită o concentrare
intensă, o minte şi aură puternică; însă cu îndeajuns de multă răbdare şi consistenţă în practică,
timpul necesar pentru a reuşi mişcarea obiectului va deveni din ce în ce mai scurt. Când înveţi să
foloseşti această zonă a creierului şi să o împuterniceşti (va deveni din ce în ce mai uşor),
primele dăţi sunt cele mai dificile.

Sfaturi practice:
 Cu siguranţă ajută în a te face capabil să vezi aura altora/obiectelor. Când ne
deschidem Cel de-al 3-lea Ochi, acesta ne oferă această abilitate, însă trebuie să
învăţăm cum să ne folosim de ea pentru a vedea. Aceasta este la fel ca şi cu
atletismul. Dacă o persoană are putere şi flexibilitate, are potenţial; tot ceea ce are
nevoie este să facă mişcare şi antrenament pentru a deveni adept. La fel este şi cu
mintea.
 Începe cu obiecte uşoare. Pietrele preţioase/semi preţioase sunt minunate, cu
condiţia ca acestea să fie mici şi uşoare. Acestea au o aură mai puternică.
 Telechinezia este cel mai bine de încercat după sesiunile de Meditaţie de
Împuternicire, când energia îţi este radiantă.
 Trebuie să lucrezi zilnic cu telechinezia, ca şi cu orice altă abilitate, până când o
stăpâneşti. Obiecte din ce în ce mai grele le pot înlocui pe cele uşoare, când ajungi
la un nivel mai avansat. Eu personal am avut succes prin metoda de mai sus.
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Pirochinezia
Pirochinezia este abilitatea de a controla focul: de a aprinde şi a stinge obiecte, folosind
puterile minţii. Această practică poate fi periculoasă. Trebuie sa fii adept şi foarte experimentat
în mânuirea şi direcţionarea elementului foc, deoarece lipsa de experienţă îţi poate cauza arsuri
serioase, chiar dacă ai o aură puternică. O aură excepţional de puternică este necesară abilitaţii
pirochineziei.

1. Începe prin a aprinde o lumânare.
2. Pentru a face asta într-un mod precaut, ar trebui sa te pricepi la stingerea unui foc
înainte de a începe. Aşează-ţi ambele mâini, cu palmele spre interior, la aproape
1.5cm de fiecare parte a flăcării şi direcţionează-ţi energia în flacără, voind să se
stingă. Asta este extrem de avansat şi necesită o aură puternică. Încearcă să te
concentrezi şi să vizualizezi o energie neagră între palmele tale, în locul unde se
află flacăra.
3. Ca să dai foc: efectuează meditaţia pe căldură şi direcţionează energia pe care o
produci, spre chakrele palmelor.
4. Stinge lumânarea. Poziţionează ambele mâini cu palmele spre interior la o
distantă de 3cm de fiecare parte a fitilului fierbinte al lumânării, care ar trebui sa
fie încă fierbinte.
5. Direcţionează energia din chakra palmelor şi concentrează căldura în mod intens,
asupra fitilului fierbinte, dorindu-ţi să se aprindă. Încearcă să concentrezi o
energie fierbinte şi albă, între palme. Cu practică, fitilul va strălucii mai puternic
şi eventual va lua foc.
6. Stinge flacăra, concentrează energia dintre palme pe fitil şi direcționează-o pentru
a da foc din nou. Cu îndeajuns de multă energie din chakrele palmei şi cu o
concentrare intensă, se va reaprinde.
7. Când avansezi, depărtează palmele din ce în ce mai mult.
8. Când eşti eficient în aprinderea lumânării cu palmele situate la o distanţă de 0.5 –
1 m, concentrează-te să aprinzi fitilul fără ca acesta să fie fierbinte. Dă foc
fitilului rece.
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În plus, pe lângă folosirea energiei chakrelor palmelor, foloseşti şi puterile celui de-al
treilea ochi. Cel de-al treilea ochi are o linie a energiei directă către ochii fizici, unde energia este
proiectată. Odată ce eşti adept al exerciţiului de mai sus, încearcă să foloseşti mâinile din ce în ce
mai puţin. Din nou, este important să poţi stinge focul înainte de a lucra pe a-l aprinde. Extinde-ți
aura pentru a te conecta cu flacăra lumânării. Lumânarea ar trebui să fie la jumătate de metru sau
mai puţin, în faţa ta. Conectează-ţi aura şi stinge flacăra. Odată ce devii priceput la asta, fă la fel
şi dă foc fitilului. Odată ce eşti capabil să foloseşti doar aura pentru a da foc lumânării, extinde-ţi
aura pentru a te conecta cu un obiect la jumătate de metru în faţa ta şi proiectează căldură la fel
cum ai făcut cu palmele. Progresând, continuă să muţi obiectele din ce în ce mai departe.
Exerciţiul de mai sus poate fi un substituent pentru Meditaţia Vid, deoarece necesită o
concentrare puternică.

Biochinezia
Biochinezia este greu de învățat și de stăpânit, ca orice alt lucru prețios de altfel.
Biochinezia este o tehnică avansată și poate fi periculoasă dacă nu ești perfect concentrat.
Cheia pentru o lucrare de biochinezie plină de succes este o bună CONCENTRARE,
ACURATEŢE și CONSISTENŢĂ. Este de ajutor dacă ai cunoștințe despre celule, biologie,
anatomie, etc., pentru a fi capabil de a direcționa energia în mod specific (îți poți procura
materialele din cărți, de pe internet, etc. și le poți studia). De asemenea, asigură-te că ai o
imagine clară despre ADN și structura celulară. Spre exemplu vrei să folosești biochinezia
pentru a-ți dezvolta mușchii bicepsului sau pulpei; înțelege mai întâi mușchiul respectiv, cum
sunt așezate fibrele musculare, sudează părțile interne și cum sunt formate acestea, iar când deții
o imagine clară despre toate acestea – dar și despre felul în care acestea funcționează – atunci
următorul pas este să le folosești în vizualizare atunci când meditezi pe lucrarea ta. În această
meditație folosește energie verde (energie biochinetică) pentru a-ți ALTERA partea corporală pe
care dorești să o schimbi (culoarea ochiului, forma feței/nasului, mușchii, etc.). Vizualizează
energia VERDE cum se propagă, sub formă a milioane de raze minuscule, subțiri dar foarte
puternice, penetrându-ți celulele (forma și aspectul celulelor din vizualizare trebuie să se
potrivească exact cu celulele din zona pe care vrei să o ALTEREZI), după care vizualizează-ți
părțile respective schimbându-se, DOREŞTE-ŢI ca acest lucru să se întâmple.
După ce termini cu lucrarea, culcă-te/odihnește-te imediat sau mănâncă ceva înainte să te
odihnești. ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ TE ODIHNEŞTI după fiecare lucrare de
biochinezie!
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Mai există o altă metodă pentru biochinezie
Aceasta constă în COPIEREA de informații din ADN-ul altcuiva. Pentru a face acest
lucru, trebuie să obții o mostră din ADN-ul din care dorești să COPIEZI informație (poți folosi
câteva fire de păr a persoanei în cauză). Să spunem că dorești păr blond și ochi albaștrii. Încearcă
să obții o șuviță naturală de păr blond de la cineva; sau obține o șuviță de păr de la orice
persoană de la care vrei să copiezi caracteristicile. De exemplu dorești ochi ALBAŞTRII precum
cei ai tatălui tău: încearcă să obții o șuviță de păr de la acesta.
Procedezi în felul următor:
 Intră într-o transă adâncă.
 Ţine șuvița de păr în mână și vizualizează caracteristica pe care vrei să o preiei
 Vizualizează celulele din corpul tău (cele pe care lucrezi acum și pe care vrei să le
alterezi).
 Vizualizează energia verde biocinetică în CHAKRA PLEXULUI SOLAR
(aceasta chakra este relaționată CREAŢIEI); vizualizează energia sub forma unei
sfere, strălucind cu putere.
 Comunică cu celulele tale prin această sferă.
 Vizualizează o celulă în mâna ta. Spune-i celulei ceva de genul: “Copiază
(culoarea) ochii ALBAȘTRII din mostra de ADN și DISTRIBUI-O fiecărei celule
din corpul meu. Începe ACUM!”. Afirma acest lucru de mai multe ori.
 Vizualizează-ți celulele cum comunică una cu cealaltă și cum încep să schimbe
vechea matrice, pentru a da naștere culorii ALBASTRU a ochilor.
 Continuă cu vizualizarea; vei simți o nouă energie care începe să ți se împrăștie
prin corp. Celulele lucrează!
 Nu uita să te odihnești după ce termini.
 Repetă lucrarea.
 CU CÂT MAI CONSISTENT ÎNTREȚII LUCRAREA, CU ATÂT MAI
PERMANENT/DE DURATĂ VOR FI REZULTATELE.
Am folosit cu succes această metodă de biochinezie, pentru:
 A-mi schimba culoarea ochilor (în mod temporar).
 A pune capăt procesului de îmbătrânire.
 A-mi schimba diverse trăsături faciale (ochi mai mari, forma nasului).
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A treia metodă, poate fi folosită în cazul ridurilor spre exemplu.
1. Intră în transă.
2. Inspiră o puternică energie alb-aurie (de la soare sau energie satanică).
3. Programeaz-o printr-o afirmație de genul: “Ridurile ____ (de pe frunte; din jurul
ochilor, gurii, etc.) dispar complet și nu mai sunt deloc vizibile, într-un mod
pozitiv pentru mine.”
4. Fă asta de câte ori ai ocazia.
5. Fi consistent. Odată ce începi lucrarea, nu o abandona până nu obții rezultatele
dorite.
Folosește pozițiile planetelor în favorul tău. NU începe această lucrare când Luna este în
vid. Preferabil ar fi să începe lucrarea când Luna este plină sau în creștere.

Vindecarea satanică
Asigură-te că vizitezi şi linkul despre vindecarea persoanelor dragi, de la sfârşitul paginii.
Acum câţiva ani, Tatăl Satan a vorbit cu mine despre vindecare. Aveam o problemă, iar el mi-a
zis “Nu eşti îndeajuns de puternică”. În spatele meu era un radio vechi, foarte greu şi Satan mi-a
dat un exemplu.“Încearcă să muţi acel radio, folosindu-te de o foaie de hârtie” – mi-a mai zis el.
Bineînţeles, foaia s-ar fi rupt … Pentru a putea efectua o vindecare în mod efectiv, sufletul tău
trebuie să aibă putere. Acest lucru este obţinut prin meditaţie de împuternicire. Odată ce sufletul
îţi este îndeajuns de puternic, vindecarea se manifestă mult mai uşor.
Înainte de a continua, vreau să menţionez că dacă te afli în atenţia unui doctor sau dacă îţi
este prescrisă medicaţie, NU AR TREBUI să încetezi să iei ORICE fel de medicaţie prescrisă,
tratament medical, antibiotice, etc., până când nu ţi se dă undă verde din partea unui medic
licenţiat. Noi nu suntem creştini! Antibioticele şi tratamentele medicale SALVEAZĂ VIEŢI! Eu
însumi sunt foarte recunoscător tehnologiei medicale moderne. Abilitatea de a te vindeca
folosindu-ţi propriile puteri este foarte avansată şi necesită experienţă. Dacă nu îţi place sfatul
unui doctor, apelează la un altul, însă nu începe pur şi simplu vindecarea psihică, denigrându-ţi
ţie sau celor aflaţi în grija ta un tratament medical prompt şi profesional. Niciodată nu înceta o
reţetă medicală, până nu ţi se cere asta de către un doctor.
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Pentru a te vindeca, trebuie să ai experienţă în magie/vrăjitorie.
1. Asigură-te că chakrele îţi sunt corect aliniate. Acest lucru asigură că energia
necesară circulă corect prin ele. De obicei bolile se manifestă mai întâi pe plan
sufletesc/astral, înainte ca simptomele să apară în corpul fizic. Aproape de fiecare
dată, acest lucru se datorează unei proaste circulaţii a energiei/chi-ului în organ(e)
sau a unei ruperi a unui circuit energetic, în urma unui accident sau a unei leziuni.
2. Ar trebui să îţi cureţi partea bolnavă, în acelaşi fel în care îţi cureţi aura. O astfel
de curăţare ar trebui efectuată de mai multe ori pe zi, chiar înainte să aplici
energia vindecătoare.
3. Fundamentul vindecării celor mai multe boli, constă în ridicarea şi direcţionarea
energiei şi trimiterea acestei energii spre organul afectat, în mod continuu, în timp
ce o programezi. Atunci când SIMŢI energia devenind puternică, simplu
direcționează-o spre organul bolnav. De-a lungul zilei, poţi continua să îţi trimiţi
energia – vizualizând-o de o culoare alb-aurie intensă, luminându-ţi organul
bolnav – şi să o programezi prin afirmaţie. Acest lucru se poate face uşor, ca o
completare a lucrării mult mai formale de la pasul 2.
4. Pasul 2 trebuie repetat de mai multe ori pe zi, până când vindecarea este obţinută.
5. De asemenea, vindecarea poate fi efectuată şi prin vibrarea Runelor. Vibraţia este
excepţional de puternică atât în ridicarea, cât şi în împuternicirea energiei.
6. Trebuie să ŞTI că lucrarea de vindecare funcţionează, aşa că alungă orice îndoieli.
Cu alte cuvinte, crede în abilităţile tale!
7. Aminteşte-ţi mereu să îţi construieşti afirmaţiile la timpul prezent. “___(numele
bolii)___ îmi părăseşte corpul (sau organul bolnav), în mod complet şi permanent.
____ meu este tare, sănătos şi normal în toate felurile.”
8. Fi deschis! Adesea o astfel de lucrare te poate îndruma spre o anumită alimentaţie
sau spre anumite lucruri care îţi sunt de ajutor în problemele de sănătate. Acest
lucru se poate manifesta în diferite feluri.
Pentru a vindeca pe cineva drag, direcţionează energie alb-aurie precum Soarele în el/ea
şi programează-o. Fundamentul şi obiectivul Satanismului Spiritual este cunoștința şi aplicarea
acestei cunoștințe, prin propriile puteri. Cu ceva timp în urmă, am avut o problemă cu un animal
de companie care dintr-o dată a devenit foarte bolnav. La momentul respectiv nu aveam bani
pentru un veterinar. Satan a venit la mine. A stat în spatele meu, şi-a pus mâinile pe umerii mei şi
mi-a zis: “inspiră” energie în el. Am vizualizat energia ca pe o lumină alb-aurie, aprinzându-mi
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animalul de companie într-o strălucire la fel de intensă precum Soarele, în timp ce afirmam
“_____ este sănătos, în siguranţă şi protejat în toate felurile” Am făcut acest lucru de 20 de ori.
Tatăl Satan mi-a zis “NU, fă acest lucru de 200 de ori”. El mi-a mai zis că este nevoie de
operaţie şi că el îmi va face rost de banii necesari. Începusem să plâng. El mi-a zis “nu plânge,
deoarece aceasta este o lipsă de încredere”. Energia pe care am pus-o în animalul meu de
companie l-a stabilizat. Am repetat lucrarea şi după foarte puţină vreme am primit banii pentru
operaţie – care a fost una foarte scumpă. A fost operat, iar acum este foarte bine din nou.

Cum să îi vindeci pe cei dragi
Este destul de diferit când întreţinem lucrări de vindecare pentru cei dragi, decât atunci
când o facem pentru noi înşine. Cel mai bine este să foloseşti energie vindecătoare din pământ,
pe care să o laşi să curgă prin tine, în persoana iubită. Pentru a face acest lucru, este foarte
important ca chakrele tale să îţi fie deschise, active şi puternice, în special chakrele palmelor şi
ale tălpilor. Sufletul tău trebuie să fie îndeajuns de puternic. Acest lucru se obţine prin meditaţie
de împuternicire consistentă şi repetată. Adesea sunt necesare mai multe sesiuni de vindecare, în
acord cu severitatea bolii sau afecţiunii. Cu câteva luni în urmă, mi-am vindecat un animal de
companie, prin punerea mâinilor mele peste zona în care acesta avea problema. Mi-am deschis la
maximum chakrele tălpilor şi ale palmelor şi am început să absorb energie vindecătoare prin
picioare (eram în casă) şi să o proiectez prin chakrele palmelor, vizualizând neîntrerupt o
puternică lumina alb-aurie peste animalul meu de companie, afirmând că este vindecat. Puterile
îmi erau de proporţie, deoarece tocmai terminasem o sesiune de hatha yoga şi de meditaţie de
împuternicire. În acest exemplu, a fost necesară doar o singură sesiune de vindecare şi animalul
meu a fost din nou sănătos.
Există câteva linii directoare în vindecarea celor dragi:
1. Asigură-te că eşti îndeajuns de puternic şi că nu îţi foloseşti energiile proprii! Cel
mai bine este să tragi/absorbi energie vindecătoare din Pământ (acest lucru se
poate face şi prin podea), Soare sau alte surse naturale. Întotdeauna circulă
această energie prin tine însuţi înainte de a o transfera în persoana iubită.
2. Asigură-te că îţi cureţi aura şi chakrele în mod complet, după ce termini sesiunea!
3. În cazul unor accidente serioase sau alte lucruri asemănătoare, cu cât participă
mai multi oameni în vindecare, cu atât mai bine. Prieteni, rude, etc. – dacă sunt
toţi deschişi la minte – se pot organiza în absorbirea energiei vindecătoare şi
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aplicarea acesteia peste persoana afectată, într-o situaţie de urgenţă. Chiar şi
persoanele care nu sunt antrenate în astfel de practici sunt mai bune decât să nu
faci nimic.
4. Precum în efectuarea oricărei acţiuni magice, trebuie să fi confident în puterile
tale şi să crezi într-o recuperare completă.
5. Afirmaţiile sunt necesare întotdeauna, deoarece energia face ce i se spune să facă.
Acestea ar trebui să fie mereu la timpul prezent şi pozitive.
6. Odată ce sesiunile de vindecare au fost începute – depinzând de severitatea bolii
sau afecţiunii – ar trebui întreţinute regulat, până când persoana în cauză s-a
recuperat în mod complet.
7. De asemenea, este important să cureţi zona afectată cu o lumină de un alb
strălucitor înaintea aplicării energiei vindecătoare.
8. Ca şi în cazul vindecării personale, cazurile severe pot necesita mai multe sesiuni
de vindecare pe zi. Acest lucru depinde şi de puterile tale personale. În
consecinţă, cu cât ești mai puternic, cu atât mai puternică şi efectivă îţi este
vindecarea. Aceia dintre noi care sunt extrem de puternici, pot întreţine doar o
singură sesiune de vindecare şi să obţină o recuperare completă.
9. Cu cât afecţiunea este mai veche (mai cronică), cu atât este mai dificil de
vindecat. Problemele congenitale (afecţiunile din naştere) sunt cele mai dificile.
Însă nimic nu este imposibil! Mintea umană este capabilă şi de a creşte un nou
membru (mână, picior). Cheia este puterea personală extremă, putere care se
dobândeşte prin meditaţie de împuternicire consistentă, răbdare, perseverenţă şi
mai mult decât orice – CONSISTENŢĂ!
10. După ce lucrezi pe alţii, sunt foarte recomandate câteva seturi de respiraţii prin
alternarea nărilor soare/lună, pentru a-ţi reechilibra sufletul. Însă de data aceasta,
cu acest exerciţiu, ar trebui să îţi ţii respiraţia numai după ce inspiri, şi NU după
ce expiri. Este foarte important ca atunci când întreţiirespiraţii prin alternarea
nărilor, să şi *inspiri* energie, cu fiecare inhalare.
Este destul de diferit când întreţinem lucrări de vindecare pentru cei dragi, decât atunci
când o facem pentru noi înşine. Cel mai bine este să foloseşti energie vindecătoare din pământ,
pe care să o laşi să curgă prin tine, în persoana iubită. Pentru a face acest lucru, este foarte
important ca chakrele
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Vindecarea prin chakra solară
Chakra vindecării este Chakra Solară (a 3-a). Pentru a vindeca folosindu-te de această
chakră (care este foarte efectiv):
1. Întinde-te pe spate.
2. Pentru această tehnică, chakrele palmelor şi a degetelor ar trebui să fie complet
deschise. Aşează-ţi vârfurile degetelor peste chakra plexului solar. Inspiră foarte
încet, în timp ce vizualizezi o lumină alb-aurie intens strălucitoare cum îţi intră
prin nări şi coboară în chakra solară, iar de acolo îţi intră prin vârful degetelor, în
chakra palmelor.
3.

Ţineţi respiraţia şi mută-ţi vârful degetelor peste partea afectată şi, foarte uşor,
expiră energia din palme şi degete în zona bolnavă. De exemplu, pentru a vindeca
o inflamaţie a gâtului, mută-ţi vârful degetelor (timp în care vizualizezi lumina
strălucitoare) peste gât şi când expiri, eliberează energia vindecătoare în gât,
vizualizând-o şi simţind-o cum îţi părăseşte palmele şi degetele şi cum îţi intră în
gât, strălucind precum un soare în miniatură.

4. După ce expiri în mod complet, ţine-ţi respiraţia pentru câteva secunde, moment
în care îţi aşezi degetele înapoi peste chakra solară. Repetă punctele de mai sus.
Cel mai bine este să repeţi exerciţiul de mai sus de 10 – 20 de ori. Dacă este nevoie de o
vindecare majoră, ia o pauză, după care întreţine un alt set de 10 – 20 repetiţii. Am folosit
tehnica de mai sus cu mult succes. Este important să detectezi o răceală, gripă, un virus, etc., în
primele stadii. Făcând asta, va fi nevoie de mai puţină energie şi îţi vei putea folosi chiar
energiile proprii. Dacă eşti bolnav iar utilizarea energiilor proprii e indiscutabilă, poţi întreţine
acest exerciţiu poate fi întreţinut şi cu energie de la Soare, care este foarte puternică. Doar inspiră
energia de la Soare prin nări şi urmează instrucţiunile de mai sus. Este destul de evident că acum
şi în viitorul foarte apropiat, vom da nas în nas cu virusuri şi ciume mortale. Multe dintre acestea
sunt rezistente la antibiotice şi alte medicamente. În multe locuri, medicamentele – care pot salva
vieţi – devin din ce în ce mai greu de obţinut (din cauza sărăciei) şi la fel şi îngrijirea medicală.
Unele medicamente sunt dantelate chiar şi cu placebo (lipsite de conţinut). Toţi Sataniştii
Dedicaţi ar trebui să practice meditaţia de împuternicire şi să înveţe Tehnicile de Vindecare
Satanică. Eu personal am avut mult succes cu tehnica de mai sus, precum şi cu alte tehnici despre
care am scris pe acest website. Puterea de a vindeca este un dar minunat de la Satan. Orice
satanist dedicat care practică meditaţia de împuternicire, poate face acest lucru. Lucrurile încep
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să fie foarte rele în lume şi vor ajunge din ce în ce mai rele. Aceia dintre noi care sunt adepţi şi
care aplică cunoștința satanică, vor supravieţui intacţi.

Păstrează-te sănătos și protejat
Dată fiind posibilitatea pandemiilor, vechea zicală zice: “O uncie de prevenţie are preţul
unui livre de remediu”. În mod just, acesta vorbeşte şi pentru vrăjitorie. Este mult mai uşor să
previi o problemă decât să scapi de ea după ce aceasta a prins rădăcini în viaţa ta. Ceea ce
urmează este o lucrare pentru a te proteja în aceste vremuri în care virusuri mortale colindă
lumea. Bolile pot fi văzute şi simţite în aură, adeseori cu câteva zile înainte ca acestea acestea să
se manifeste în trup. Aura începe să primească o culoare gri. Aceia dintre noi care îşi pot vedea
propria aură precum şi aura celorlalţi, cunosc prea bine acest lucru. Aura şi sufletul poate fi
programat să ne protejeze trupul de orice fel de boală. Această lucrare ar trebui să fie imperativă,
dată fiind ameninţarea virusurilor mortale care se împrăştie la ora actuală. Următoarea lucrare
poate fi întreţinută şi pentru cei dragi. În cazul copiilor şi/sau a celor de care îţi pasă, doar
vizualizează lumina şi rosteşte afirmaţiile care îi conţin numele.
Această lucrare ar trebui să fie începută în timpul unei Luni Crescânde (de la Lună Nouă
spre Lună Plină). Zilele în care ar trebui să începi aceasta sunt:
 Duminica (Soarele reprezintă vitalitatea) în timpul orelor Soarelui, a lui Mercur,
Venus sau Jupiter.
 Miercurea (Mercur este planeta vindecării) în timpul orelor lui Mercur, Venus,
Jupiter sau a Soarelui.
 Joia (Jupiter este planeta benefică) în timpul orelor lui Jupiter, Venus, a Soarelui
sau a lui Mercur.
 Vinerea (Venus este o altă planetă benefică, după Jupiter) în timpul orelor lui
Venus, a Soarelui, lui Mercur sau Jupiter.
Lucrarea ar trebui întreţinută zilnic în timpul orelor lui Mercur, Jupiter, Venus sau a
Soarelui. Sincronizarea cu planetele este ceea ce de multe ori împuterniceşte sau anulează
efectivitatea unei lucrări. Eu întotdeauna scot la imprimantă orele planetare pe o întreagă lună şi
le prind cu capse, putându-le astfel accesa uşor, oricând şi oriunde. Ar trebui să efectuezi această
lucrare în fiecare zi, timp de 40 de zile consecutive, fără a omite nicio zi. Dacă omiţi să faci acest
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lucru într-o zi (din setul de 40 de zile), a doua zi fă lucrarea de două ori, însă încearcă pe cât
posibil să nu sari peste nicio zi.
1. Relaxează-te şi simte-ţi aura. Pentru începători, doar concentraţi-vă pe aură.
Pentru aceia dintre noi care îşi pot manipula aura, expandaţi-vă aura un pic, simteo şi vizualizează-o strălucind de o lumină strălucitoare alb-aurie.
2. În timpul vizualizării, afirmă: “Sunt întotdeauna şi sub orice formă extrem de
puternic şi sănătos. Sistemul meu imunitar este întotdeauna şi sub orice formă
extrem de puternic şi sănătos în fiecare zi. Sunt întotdeauna şi sub orice formă
protejat de orice fel de boli, afecţiuni şi virusuri.” Afirmaţia de mai sus este o
sugestie, însă simte-te liber să o modifici după cum doreşti, însă asigură-te că
acoperi fiecare aspect şi că afirmaţiile tale sunt mereu la timpul prezent.
3.

Afirmă acest lucru de 10 – 20 de ori. Asigură-te că eşti concentrat şi focalizat.

Pentru a proteja pe cei dragi
Vizualizează cum lumina strălucitoare îl/o înconjoară şi afirmă:
“__(numele celui drag)__ este întotdeauna şi sub orice formă extrem de puternic şi
sănătos. Sistemul imunitar al lui __(numele celui drag)__ este întotdeauna şi sub orice formă
extrem de puternic şi sănătos. __(numele celui drag)__ este întotdeauna şi sub orice formă
extrem de protejat de orice boală, afecţiune sau virus.”
Fă la fel, timp de 40 de zile consecutive. Şi da, poţi lucra atât pe tine cât şi pe cei dragi,
însă nu în acelaşi timp, ci unul după altul. Fă o pauză de cel puţin 30 de minute între lucrări,
pentru a nu-ţi dilua energiile.

Informații importante despre vindecarea satanică
Este indicat ca atunci când întreţii lucrări de vindecare să îţi notezi în jurnalul/cartea
neagră afirmaţiile şi tehnicile pe care le foloseşti. De fapt, acest lucru este valabil pentru toate
lucrările magice, însă este important în special pentru vindecare. Condiţiile cronice, precum
afecţiunile pe care le-ai avut pentru o mare parte din viaţa ta, vor dispărea după lucrările de
vindecare, ÎNSĂ, în multe cazuri, datorita fluctuaţiilor în energie, unele dintre acestea se pot
întoarce, însă mult mai slabe. Tot ce trebuie să faci în astfel de situaţii, este să repeţi lucrarea şi
să vizualizezi din nou lumina vindecătoare alb-aurie (asemenea Soarelui) peste partea afectată şi
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să repeţi afirmaţiile. A doua oară, se necesită mult mai puţin efort, a treia oară şi mai puţin, până
când problema este permanent eliminată. Acest lucru se poate întâmpla şi dacă ai mai multe
afecţiuni cronice şi te apuci de o a doua, înainte ca prima să fie complet vindecată. Acest lucru
poate răscoli energiile din sufletul tău, astfel încât prima problemă revine, însă la un grad de
intensitate mult mai coborât. În acest caz, rezervă-ţi timp pentru prima problemă, în altă parte a
zilei şi lucrează conştiincios pe ea. Va dispărea repede.
În orice caz, NICIODATĂ nu nesocoti medicaţia care poate salva vieţi, spre exemplu
inhalatorul (pentru persoanele care au astmă) sau orice altceva, deoarece există cazuri în care
problema care iasă din nou la suprafaţă, poate fi mortală dacă e nesocotită. În mod ideal,
vindecarea ar trebui repetată de mai multe ori, după care consolidată în mod periodic. Cu cât
afecţiunea cronică este mai veche, cu atât va necesita de mai mult timp şi cel mai important, de
PERSISTENŢĂ, pentru a fi eliminată. Problemele congenitale sunt cele mai greu de vindecat,
deoarece sunt lucrurile cu care sufletul a venit pe lume, însă încă odată: nimic nu este imposibil.
Satan ne arată că aproape orice este posibil. Din nou, la fel ca orice altceva, tăria sufletului tău va
determina timpul şi efortul necesar pentru a obţine un succes de 100%. Efectuarea exerciţiilor de
yoga kundalinică şi yoga hatha (fizică), sunt excelente pentru ridicarea vrilului/puterii
vrăjitorești.

Acordarea chakrelor prin vibrație
Fiecare chakra răspunde la și rezonează pe o anumită frecvență. O cale ușoară de a afla
tonul potrivit este să mergem pe ceea ce simțim. Când atingem tonul potrivit, ar trebui să simțim
asta în chakră. Asta va face ca chakra să vibreze și să elibereze energie.
Reține: următoarele vibrații (cuvinte de putere) au fost corectate. Cuvintele tradiționale
în sanscrită au fost corupte, iar efectele acestora au fost diminuate. Vibrațiile de mai jos sunt
concentrate și excepțional de puternice și nu sunt pentru începători sau cei neexperimentați. Îi
sfătuiesc pe cei neexperimentați sau începători să vizite această pagină și să înceapă cu cuvinte
de putere la un nivel mediu, până când sufletul se poate descurca cu mai multă energie.
 Chakra bazală: Laum, vibrat ca LLLAAA–UUU–MMM
 Chakra sacrală: Vaum, vibrat ca VAAAA–UUU–MMM
 Chakra “666” a plexului solar: Raum, vibrat ca RAAAA–UUU–MMM
 Chakra inimii: Yaum, vibrat ca YYAAAA–UUU–MMM
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 Chakra gâtului: Haum, vibrat ca HAAAA–UUU–MMM
 A șasea chakră: Aum, vibrat ca AAAA–UUU–MMM
 A șaptea chakră: Maum, vibrat ca MMAAAA–UUU–MMM
Vibrațiile de mai jos sunt extrem de puternice și la fel ca și cele de sus, nu ar trebui sa fie
folosite de începători sau persoane neexperimentate. Ține minte acest lucru.

AVERTISMENT: MANTRA LUI SATURN PENTRU CHAKRA BAZEI POATE
EVOCA ENERGII NEPLĂCUTE, AŞA CĂ FII CONŞTIENT DE ASTA ŞI CONTINUĂ CU
PRUDENȚĂ. Asta nu s-a întâmplat tuturor, deoarece unele persoane au avut experiențe pozitive
aici, totuși totul este posibil. Dacă observi orice fel de problemă manifestându-se în viața ta,
atunci ar fi mai bine să folosești vibrațiile de mai sus și să o eviți pe cea de mai jos:
 Chakra bazală: SHANISWARA, vibrat ca ŞŞ–AA–NN–III–SSS–VVAA–RR–AA
 Chakra sacrală: BHAUMAYA, vibrat ca BB–AA–UUU–MM–AA–IIAA
 Chakra “666” a plexului solar: SURYAE, vibrat ca SUUU–RR–IIAA–EEE
 Chakra inimii: BUDHAAYA, vibrat ca BUU–DD–HHAA–AA–IIAA
 Chakra gâtului: SHUKRAYA, vibrat ca ŞŞ–UUU–CC–RRR–AAA–IIAA
 A 6-a chakră: CHANDRAMASE, vibrat ca CHH–AAA–NN–DRR–AA–MM–
AA–SSS–EE
 A șaptea chakră: GURUAVE, vibrat ca GG–UUU–RR–UUU–AAA–VVEEE
Durigă “R”-ul
Litera ”G” este întotdeauna guturală.

Condensarea elementelor
Acest exercițiu te antrenează pentru concentrarea și direcționarea elementelor. De
asemenea este indicat să condensezi elementele și în afara corpului tău, deoarece vei avea nevoie
de această abilitate pentru magia avansată. Totuși, trebuie să o iei ușor. Această practică este
foarte avansată! Focul îți va stimula Șarpele Kundalini. Direcționarea elementelor către diferite
părți ale corpului poate fi folosită și pentru vindecare. NU DIRECŢIONA NICIODATĂ
ELEMENTUL DE FOC SPRE INIMĂ SAU CREIER! Asta poate fi foarte periculos și îți poate
cauza răni permanente în aceste două organe foarte sensibile. Pentru adepți, alte organe în afară
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de creier sau inima de obicei pot rezista elementelor condensate. Chakrele nu sunt organe, așa
cum unele persoane le confundă. Condensarea elementelor în chakre nu reprezintă o problemă.
1. Liniștește-ți mintea.
2. Inspiră elementul foc și apoi când expiri, direcționează-l în totalitate în chakra
bazală și condensează-l acolo.
3. Fă acest lucru pe durata a 5 respirații.
4. Meditează și simte căldura în chakra bazală.
Dacă nu te simți confortabil făcând asta, poți schimba prin a direcționa elementul apă în chakra
sacrumului. Alege una dintre ele.

Rotirea elementelor
Rotirea elementelor este o tehnică foarte avansată. Ar trebui să fi deja adept la circularea
energiei prin chakre. Unul dintre cei mai importanți pași în meditația avansată este să circuli
elementele prin fiecare chakră. Acest lucru este foarte avansat și se efectuează după ce
condensezi elementul în chakra pe care o patronează, după care îl circuli. Lucrează și stăpânește
fiecare element în parte. Este important să SIMŢI elementul; spre exemplu, o senzație fierbinte și
uscăcioasă pentru foc, rece ca gheața pentru apă, o senzație greoaie pentru pământ și
ușurime/plutire pentru aer. Chintesența dă un sentiment cald spre fierbinte. Asta este foarte
avansat și ar trebui practicat numai de către meditatorii experimentați. Astă tehnică va crea o
fundație solidă și importantă pentru lucrări mai avansate pe care în curând le voi posta aici. Cei
din vechime foloseau anotimpurile pentru a le facilita lucrările. Asta are de a face cu cele patru
puncte cardinale. Vara este cald și meditând și invocând focul este mai ușor pentru începători.
Asigură-te că ai un loc unde să te răcorești mai apoi. Primăvara este un timp bun pentru a lucra
cu aerul, toamna pentru pământ iar iarna pentru apă, deoarece este rece. Următorul pas ar trebui
să combine toate elementele, ca de exemplu, circuli mai întâi apa, după care circuli focul și apoi
circuli chintesența. Asta este în întregime foarte puternic. Luna plină și cea în creștere acționează
pentru a transforma razele arzătoare ale soarelui în elementul apă. Energia de la Lună și de la
Soare ar trebui să fie de asemenea invocată și circulată.
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De exemplu – circulând elementul foc:
1. Inspiră elementul foc în întregul tău corp.
2. Comprimă focul într-o sferă mică în interiorul chakrei bazale.
3. Acum, direcționează sfera în chakra sacrumului, apoi în chakra solară, chakra
gâtului, cel de-al treilea ochi, chakra coroanei și apoi în jos de la chakra coroanei
spre a 6-a chakră (în spatele celui de-al treilea ochi), apoi în extensia din spate a
chakrei a 6-a, după care în jos de-a lungul șirei spinării prin fiecare chakră. Nu te
grăbi cu acest pas; arde fiecare chakră în totalitate. Acest lucru este foarte
puternic și curățitor.
4. Atunci când termini, direcționează sfera de foc către chakra bazală ori
expulzează-o prin chakra plexului solar.
Fă la fel cu celelalte elemente, inclusiv chintesența. Făcând asta cu secrețiile Chi sau ale
glandei pineale, este de asemenea foarte puternic și plăcut. La început, ar trebui să lucrezi și să
stăpânești doar un element pe sesiune de meditație. Focul poate de asemenea fii invocat de la
soare – cu cât mai dogoritor este soarele în ziua respectivă, cu atât mai bine.

EVOCAREA ELEMENTELOR

Evocarea elementului foc
Atunci când lucrările sunt personale, cu privire la tine însuţi, este momentul în care
invocăm energia şi o proiectăm din noi înşine. Evocarea energiei este diferită. Atunci când
vrăjile îi au în vizor pe alţii, este important ca energia să fie evocată, deoarece energia pe care o
proiectezi din tine însuţi, va stabili o conexiune între tine şi persoana la care o trimiţi. Acest lucru
este de nedorit, atât în cazul blestemelor cât şi în cazul vindecării, din motive evidente. În astfel
de situaţii, energia pe care o trimiţi trebuie luată din univers. Este foarte important să stăpâneşti
atât evocarea cât şi invocarea elementelor, pentru a avansa la nivele superioare de abilitate.
Intră în transă şi vizualizează-te în mijlocul unui foc imens. Simte căldura şi fierbințeala
focului şi auzi sfârâitul şi trosnitul flăcărilor. Acum, începe să colectezi şi să condensezi acel foc
într-o sferă în faţa ta. Cu cât direcţionezi mai mult din elementul focului în această sferă, cu atât
mai densă, substanţială şi mai fierbinte aceasta va deveni. Ar trebui să simţi căldura acesteia, în
timp ce faci acest lucru. Cu cât mai mult compresezi şi condensezi focul în sfera din faţa ta, cu
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atât mai fierbinte aceasta va deveni. Ar trebui să ai senzaţia că te afli într-un cuptor. Acum,
dizolvă sfera cu foc, vizualizând-o disipându-se – exact opozitul momentului în care ai creat-o.
Continuă să o vizualizezi disipându-se, pierzându-şi din tărie, putere şi căldură şi eventual
dizolvându-se de tot, până când nu mai rămâne nimic din ea.

Evocarea elementului pământ
Intră în transă şi vizualizează-te atrăgând o masă negricioasă, similară pământului, din
toate direcțiile în mod simultan. Cu cât o aduci mai aproape, cu atât mai densă aceasta devine.
Umple întreaga cameră cu masa grea a elementului pământ, după care vizualizează-o
compactându-se într-o sferă. Simte-i greutatea, presiunea şi forţa gravitaţională deasupra
corpului tău. După ce termini, dizolv-o, în același fel în care ai dizolvat celelalte sfere cu
elemente.

Evocarea elementului aer
Intră în transă şi vizualizează-te în mijlocul unei mări de aer. Umple întreaga camera cu
aceasta. Trage aerul din toate direcţiile în acelaşi timp, într-o sferă în faţa ta. Umple şi îndeasă
sfera cu elementul aerului. Ar trebui să te simţi foarte uşor, ca şi cum ai pluti. După ce termini de
compresat aerul în sferă, dizolv-o, la fel cum ai făcut cu sfera de foc.

Evocarea elementului apă
Intră în transă şi vizualizează-te în mijlocul unui ocean sau a unui lac. Trage elementul
apei din toate direcţiile. Mai întâi simte-l precum un vapor rece, după care, pe măsură ce îl tragi
din ce în ce mai aproape de corpul tău, condensându-l, ar trebui să îl simţi rece ca gheaţa. Acum,
concentrează elementul apei într-o sferă în faţa ta şi apoi dizolv-o, în acelaşi fel în care ai
dizolvat sfera de foc şi cea de aer. Las-o să se evapore până când nu mai rămâne nimic din ea.
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Chakrele
Chakrele sunt centrele de energie ale sufletului. Fiecare dintre acestea au câte o funcție
separată, acompaniată de anumite puteri specifice. Sănătatea chakrelor ne afectează și se reflectă
în trupul fizic, emoții și în sănătatea mintală. Sufletul este format din mai multe părți, însă
chakrele reprezintă cea mai importantă parte. Există șapte chakre majore așezate de-a lungul șirei
spinării și care sunt cele mai puternice. Fiecare chakră vibrează la frecvența spectrului luminii.
Satanismul suportă știința cu tărie, întrucât întreaga spiritualitate și întregul ocultism poate fi
explicat în mod științific. Spiritualitatea și știința se completează una pe cealaltă și lucrează
împreună. Datorită atacurilor și a opresiunii continue a cercetărilor și cunoștinței științifice venite
din partea bisericilor creștine, știința a fost ținută înapoi în mod periculos și astfel nu a atins un
nivel la care întregul ocultism să poată fii explicat pe deplin, însă va ajunge acolo în timp.
Sufletul este creat din lumină. ”Lumina este putere” – Lilith
Șase chakre mai mici, însă la fel de puternice sunt plasate în ambele părți ale șoldurilor,
umerilor și tâmplelor. Chakrele au misiunea de a împuternicii sufletul cu energie. Aceste 13
chakre sunt esențiale vieții și nimeni nu poate trăi fără ele. Datorită faptului că atât de multă
cunoștință antică a fost distrusă în mod
sistematic și multe din cele ce au supraviețuit
au fost corupte, cea mai mare parte din
informațiile disponibile

publicului larg în

zilele noastre, sunt eronate. Satan și Puterile
Iadului ne descoperă cunoștința spirituală pe
parcursul evoluției noastre spirituale prin meditație. Dată fiind experiențele multora dintre noi, se
pare că granthis-urile superioare (nodurile în care chakra cu pricina are un blocaj energetic
puternic care împiedică Șarpele Kundalini din a urca) NU sunt în chakra bazei, a inimii și a șasea
– după cum s-a propovăduit în mod popular – ci în chakra sexuală, a gâtului și a coroanei. Au
fost multe cazuri în care se experimenta o senzație de arsură la nivelul chakrei inimi; iar Șarpele
nu poate urca mai mult, din pricina unui blocaj în chakra gâtului.
Acum, dacă chakra inimii era blocată, conținând una din cele trei granthis, atunci senzația
de arsură s-ar fi manifestat în chakra solară și nicidecum în cea a inimii. Mai departe, senzația de
furnicătură din apropierea chakrei coroanei indică faptul că aceasta este blocată. Dacă chakra a
șasea ar fi fost blocată – așa cum ne informează cele mai multe surse disponibile în zilele noastre
– atunci această senzație s-ar fi manifestat în chakra gâtului sau DEDESUBTUL chakrei a șasea.
Din proprie experiență, se pare că chakra a șaptea este cea mai greu de deschis în totalitate.
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Senzația de furnicătură – comparată de unii cu niște furnici care se cațără – indică faptul că
energia kundalinică ajunge pe lângă chakra a șaptea și nicidecum prin aceasta, așa cum ar fi
trebuit să se întâmple dacă aceasta ar fi fost deschisă în mod complet. Alte simptome pot fi
durere și disconfort, în special în cazul în care energia kundalinică a fost activată în totalitate.
Pentru ca Șarpele Kundalini să poată urca în mod corect, chakra coroanei trebuie să fie complet
deschisă. Orgasmele pot și ele fi extrem de dureroase, întrucât orgasmul sexual deschide
chakrele și activează șarpele. Atunci când meditezi în mod regulat, energia îți este mult mai
puternică și din acest motiv simptomele de față sunt foarte pronunțate.
În multe din grimoare și texte antice, cuvântul-cod pentru ”chakră/e” este ”Zeu/i”. Spre
exemplu, atunci când se face referire la anumite ”cuvinte de putere” care ”comandă zeilor” –
după cum se poate vedea în scrierile spirituale din Egiptul Antic. ”Zeu” mai este un cuvânt-cod
și pentru ”sine”. Autorii bibliei iudeo/creștine au pervertit și corupt toată cunoștința spirituală, în
încercarea de a îndepărta toate aceste informații din rândul populației. Această cunoștință a fost
ținută ascunsă și exploatată de câțiva”aleși” (evreii), spre detrimentul omenirii. Spre exemplu,
cele șapte chakre situate de-a lungul coloanei vertebrale, sunt cele ”șapte peceți” despre care se
vorbește în cartea biblică a ”Apocalipsei”. Acestea sunt cele ”șapte făclii care ard înaintea lui
Dumnezeu”. Anticii au lăsat anumite coduri în biblie. În urma studiului în profunzime, se pare că
biblia a fost scrisă sub constrângere și amenințare. Numărul 7 – care apare foarte frecvent în
biblie – este un cuvânt-de-cod pentru cele 7 chakre. Pentru mai multe informații cu privire la
acest lucru, click aici: Trecutul Nostru este Distrus
”Pomul Vieții” precedă creștinismul și iudaismul cu mii de ani. În fapt, ”Pomul
Vieții”este o hartă a sufletului uman. Trunchiul simbolizează coloana
vertebrală, iar ramurile reprezintă cele 144.000 de nadii prin care circulă chiul/puterea

vrăjitorească.

Fructele

sunt

recompensele

meditației,

a

împuternicirii sufletului. Ș arpele care apare în caduceu – care este folosit atât
de Asociația Medicală Umană dar și în medicina veterinară – reprezintă forța
kundalinică. Din nefericire, acest simbol sacru care reprezintă vindecarea pe
toate nivelele, a fost blasfemiat și corupt în mod atroce de către
iudeo/creștinism.

Chakrele

sunt

numite

”peceți”

deoarece

inamicii

extratereștrii le-au pecetluit în omenire, pentru a ne împiedica să dobândim
puterea și cunoștința dumnezeiască. Am fost tăiați și deconectați de la
spiritualitate și de la lumea astrală. Cu mii de ani în urmă eram asemenea Zeilor, până când
pământul a fost atacat și a avut loc un ”război în ceruri”. Cu chakrele pecetluite, omenirea a avut
o singură direcție: degenerarea. Dezechilibrele în energie împreună, blocajele din chakre și
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găurile din aură au deschis drumul dependenței de droguri și alcool, depresie, o lipsă de interes
pentru celelalte forme de viață și pentru sentimentele celorlalți, comportamente abuzive și multe
alte lucruri care chinuie omenirea la momentul de față. Prin atacul și suprimarea activă a energiei
sexuale, a-tot-importantul Șarpe Kundalini este prins în chakra bazală, loc în care acesta șade
inactiv. Acesta este motivul pentru care bisericile creștine condamnă sexul: pentru a ține
omenirea în întuneric, ignoranță și sclavie spirituală. Prin activarea și deschiderea chakrei
sacrumului – care controlează sexualitatea și creativitatea – șarpele se deșteaptă, începe să se
ridice și urcă prin cele 7 chakre majore, împuternicind sufletul și aducând cu sine iluminare,
pricepere și un grad ridicat de conștientizare, împreună cu multe daruri și abilități
psihice/spirituale.
Există 13 chakre principale, din care 7 majore plasate și extinse de-a lungul șirei spinării
sunt cele mai puternice; chakrele șoldurilor, umerilor și a tâmplelor suportă acest lucru. Atunci
când sunt activate, din chakrele umerilor iasă
aripile sufletului care conferă o putere mai mare
sufletului;

aripile

sufletului

simbolizează

libertatea. Chakrele tâmplelor, umerilor și a
șoldurilor formează ”Stâlpii Templului lui
Solomon”. 666 este numărul cabalistic al
Soarelui. Adevărata semnificație a”Templului
lui Solomon” este ”TEMPL UL SOARELUI”.
Atât”Sol” cât și ”Om” și ”On” sunt cuvinte
pentru Soare. ”Sol”este cuvântul latinesc pentru
Soare. ”Om” este numele dat de hinduși
Soarelui Spiritual. ”On” este cuvântul egiptean pentru Soare. Acum, există o altă corupere: OHM
a înlocuit vibrația originală și antică ”AUM”. Din nou, acest lucru a fost făcut cu scopul de a
îndepărta toată puterea și cunoștința spirituală din rândul populației. Datorită faptului că nu chiar
toate lucrurile pot fi suprimate, cele care au supraviețuit și sunt
disponibile astăzi prin învățăturile populare, sunt în mare parte
corupte. Pentru mult mai multe informații cu privire la cuvântul de
putere ”AUM”. Simbolul trinității chakrelor șoldurilor, umerilor și
tâmplelor, poate fi observat în cartea Hierofant din Așii din multe
seturi de Tarot, simbolizat de sceptrul din mana Hierofantului.
Simbolismul corect al Templului lui Solomon este transformarea
sufletului uman în cel de Zeu, însă a fost furat și corupt de evrei și
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transformat într-un alt caracter evreiesc fals – la fel ca și nazarineanul și aproape totul din biblia
iudeo/creștină. Soarele reprezintă iluminarea, transformarea și împuternicirea sufletului,
numărul”666” ajungând astfel să fie unul dintre cele mai sacre și importante numere.
O diagramă a sufletului uman poate fi observat în sigiliul lui
Astaroth din dreapta. Cele două bare de pe ambele părți sunt stâlpii de
energie pozitivă și negativă, situate în lateralele sufletului uman –
negrul și albul din yin și yang. Cele cinci colțuri din sigiliu reprezintă
cele cinci elemente: foc, pământ, aer, apă și chintesență, invocate în
cele cinci noduri ale sufletului – ”granthis-urile”. Tarotul conține
informații și instrucțiuni spirituale foarte importante pentru deschiderea
și împuternicirea sufletului. Notează: numele lui AsTAROTh – care a fost preluat din Egiptul
Antic și corupt în mod hidos în nonsensul evreiesc numit ”Tora” sau ”Pentateuhul” și ”Cele
Cinci Cărți ale lui Moise”. Notează cum numele lui Astaroth conține cuvântul TAROT:
AsTAROTh. Atunci când sufletul uman este aliniat în mod corect, are forma unei cruci întoarse.
Acesta este mesajul ascuns din ”Ciocanul lui Thor”. În ritualuri, sufletul uman sub formă de
cruce este reprezentat prin cele”Patru Pătrare”, ”Patru Direcții” și de cei Patru Prinți Încoronați ai
Iadului.
 Partea din față a trupului/sufletului este Nordul, guvernat de elementul pământ.
 Partea din spate a corpului este Sudul, guvernat de elementul foc.
 Partea stângă a corpului este Polul Negativ. Prin mâna stângă absorbim energie.
Partea stângă este guvernată de elementul apă și este direcția Vest.
 Partea dreaptă este Polul Pozitiv și este guvernat de elementul aer. Estul.
Direcționăm și proiectăm energia prin mâna dreaptă.
 Elementul chintesență/eter este în mijloc și în aură.
 Foc și aer sunt elemente electrice.
 Apă și pământ sunt elemente magnetice.
Fiecare dintre cele 7 chakre au o funcție și o putere specifică. Toate chakrele – atât cele
majore cât și cele minore – au efecte directe asupra organelor din jurul lor. Aceasta este o relație
reciprocă atunci când vine vorba de sănătate, întrucât un organ nesănătos va afecta tăria chakrei
și viceversa. Șarpele șade încolăcit la baza coloanei vertebrale, sub chakra bazală situată în
coccis. Șarpele este inactiv, afară de cazul în care acesta este stimulat prin meditația de
împuternicire sau în cazuri rare, acesta urcă prin accident, fie leziune fizică sau altă traumă
produsă în zona coccisului.
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Fiecare chakră are forma unei mici pâlnii, precum o tornade în miniatură asemenea unui
pocal. Setul Pocalelor din cărțile de Tarot simbolizează chakrele, întrucât fiecare chakră menține
energie în cupa ei. Cea mai importantă chakră este chakra plexului solar, care este Gralul. Sunt
mult mai multe lucruri de spus în ceea ce privește ciocanul lui Thor; acesta nu simbolizează
numai alinierea corectă a chakrelor. Vibrația”TH” activează chakra a șasea și glanda pineală,
care este perechea feminină a chakrei plexului solar. Glanda pineală secretă partea feminină a
elixirului vieții, elixir care este depozitat în chakra solară; iar vibrația pentru chakra solară este
”RA”. Aceasta este o altă semnificație ascunsă în spatele lui ”THOR” – care este un alt concept
spiritual puternic. Chakrele se învârt în permanență, afară de cazul în care dorești ca ele să se
oprească (ca în unele metode pentru proiecția astrală).

Chakra bazei
PRIMA CHAKRĂ, CEA A BAZEI, NUMITĂ ȘI ”MULADHARA” – ADICĂ
”RĂDĂCINĂ”.
 ELEMENT: Pământ.
 CULOARE: Roșu.
 NUMĂR DE „PETALE”: 4.
 PLANETĂ: Saturn.
 GEN: Masculin.
 ZI: Sâmbătă.
 METAL: Oțel.
 FUNCȚIE: Supraviețuire, fundamentare.
 STARE INTERIOARĂ: Stabilitate.
PERECHEA FEMININĂ PENTRU CHAKRA BAZALĂ ESTE CHAKRA COROANEI
În sanscrită, chakra bazei este cunoscută ca „Muladhara.” Această chakră controlează
intestinele, vezica, partea inferioară a colonului, picioarele și glandele suprarenale. Această
chakră este de culoare roșie. Elementul ei este pământ, iar metalul ei este oțelul. Este guvernată
de planeta Saturn. Această chakră conferă stabilitate și domnește peste instinctele bazice și
instinctul de supraviețuire. Chakra bazei ne oferă voința de a supraviețui, dar și un simț al
siguranței. Mânia și furia emană din această chakră și de aici zicala „a deveni roșu de
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nervi/mânie.” Primele trei chakre sunt cele mai influente atunci când vine vorba de întreținerea
magiei, pentru că direcționează și proiectează energiile prin chakrele feminine și superioare,
pentru a se manifesta în realitate.

Chakra sacrumului
 LOCALIZARE: La jumătatea distanței dintre bazin și osul pubic.
 ELEMENT: Apă.
 CULOARE: Portocaliu.
 NUMĂR DE PETALE: 6.
 PLANETĂ: Marte.
 GEN: Masculin.
 ZI: Marți.
 METAL: Fier.
 FUNCȚIE:Sexualitate, plăcere, procreare, creativitate,
sălașul energiei sexuale.
 STARE INTERIOARĂ: Potențial de creare.
PERECHEA FEMININĂ A CHAKREI SACRUMULUI ESTE CHAKRA GÂTULUI,
AMBELE OFERIND PUTERE DE CREARE.
În sanscrită, chakra sacrumului poartă numele de Svadistana. Această chakră este de
culoare portocalie și controlează pofta sexuală, împreună cu organele sexuale și reproductive,
partea inferioară a abdomenului și rinichii. Elementul ei este apa, iar metalul ei este fierul. Este
guvernată de planeta Marte. Această chakră influențează plăcerea, indulgența, sexualitatea și
creativitatea.Chakra sacrumului și cea solară împuternicesc lucrările de magie sexuală. Contrar
informațiilor populare, a doua chakră este lăcașul primului granthi. Granthiile sunt blocaje care
împiedică ascensiunea șarpelui. Trebuie să fii liber de orice fel de complexe și inhibiții
relaționate acestei chakre, dacă vrei ca ea să funcționeze la randament maxim. Secolele scurse
sub suprimarea creștină, împreună cu atacurile lor la adresa sexualității umane, au lucrat să țină
Șarpele Kundalini inactiv sub chakra bazei, în încercarea de a îndepărta toate cunoștințele
spirituale din rândul populației. Șarpele lui Satan aduce iluminare, cunoștință și înțelegere
spirituală. Orgasmul sexual – care este esențial sănătății fizice, psihice și emoționale a fiecăruia
dintre noi – este ceea ce activează șarpele și deschide această chakră în mod complet.
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Chakra solară 666
 LOCALIZARE: Puțin deasupra bazinului, lângă plexul solar.
 ELEMENT: Foc.
 CULOARE: Alb-auriu (strălucitor ca Soarele).
 NUMĂR DE PETALE: 10.
 PLANETĂ: Soarele.
 GEN: Masculin.
 ZI: Duminică.
 METAL: Aur.
 FUNCȚIE: Această chakră este uzina (centrul de
putere) al sufletului; voință, putere, manipulare.
 STARE INTERIOARĂ: Puterea voinței, sincronizare.
Această chakră este Gralul lui Lucifer.
PERECHEA FEMININĂ A ACESTEI CHAKRE ESTE CHAKRA A 6-A – CHAKRA
AJNA – CARE CONȚINE GLANDA PINEALĂ.
Chakra plexului solar este cea mai importantă chakră. În sanscrită este cunoscută sub
numele de Manipura. Este chakra voinței și, cel mai important, este Gralul lui Lucifer în care
este depozitat elixirul vieții, elixir care este secretat în parte de glanda pineală. Acesta este locul
de unde emană puterea de vindecare a sufletului. Această chakră guvernează peste sistemul
digestiv, stomac, pancreas și mușchi. Este de culoare aurie și este chakra Soarelui 666.
Elementul ei este focul, iar metalul ei e aurul. Aceasta este chakra pe care o folosești pentru a-ți
imprima voința, atunci când lucrezi magie. Chakra solară este centrul de putere al sufletului.
Simbolul ei este svastica.
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Chakra inimii
 LOCALIZARE: Mijlocul pieptului.
 ELEMENT: Foc/aer.
 CULOARE: Verde.
 NUMĂR DE PETALE: 12.
 PLANETĂ: Mercur GEN: Neutru ZI: Miercuri.
 METAL: Mercur.
 FUNCȚIE: Chakra Inimii este conectorul neutru dintre chakrele
superioare și cele inferioare.
 STARE INTERIOARĂ: Ușurință, proiecție astrală.

CHAKRA INIMII NU ARE PERECHE.
Chakra Inimii este cunoscută în sanscrită ca ”Anahata” și este conectorul neutru al
sufletului, făcând legătura dintre cele trei chakre feminine situate deasupra ei și cele trei chakre
masculine situate dedesubtul ei. Controlează sistemul circulator al sufletului. Chakra inimii se
diferențiază de celelalte chakre, în aceea că are forma unui yoni.
”Din loc în loc de-a lungul acestei fâșii, erau șapte turnuri – Turnurile lui Satan (Ziarahs)
– șase dintre acestea sub formă trapezoidală iar unul, aflat în mijlocul celorlalte pe Muntele
Lalesh, avea forma unui con ascuțit și canelat.” – Ritualurile Satanice de Anton LaVey.
Extrasul de mai sus este de asemenea o alegorie, întrucât centrul este unul fără pereche:
chakra inimii. Chakra inimii are putere, însă nu puterea pe care o are cea mai puternică chakră a
sufletului, chakra Soarelui ”666”. Puterile chakrei inimii sunt mai mici. Acesta este motivul
pentru care inamicul promovează la nesfârșit această chakră în cărțile populare (despre
spiritualitate) și în dogmele new age, care sunt super accesibile publicului larg. Am remarcat prin
experiența mea personală cu vindecarea animalelor, că energia vindecătoare a chakrei solare
poate fi direcționată și proiectată în mod efectiv prin chakra inimii, în timp ce îmi țineam
animalul la piept. Am găsit că această tehnică este mult mai puternică și efectivă decât
vindecarea cu mâinile. De asemenea, muți oameni care se pot proiecta astral, își părăsesc trupul
prin chakra inimii.
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Chakra gâtului
 LOCALIZARE: Gât
 ELEMENT: Aer
 CULOARE: Albastrul cerului
 NUMĂR DE PETALE: 16
 PLANETĂ: Venus
 GEN: Feminin
 METAL: Cupru
 FUNCȚIE: Comunicare verbală, auto-exprimare
emoțională, creativitate
 STARE INTERIOARĂ: Emoții
PERECHEA MASCULINĂ A CHAKREI GÂTULUI ESTE CHAKRA SACRUMULUI.
Chakra gâtului, cu numele sanscrit Visudda, domnește peste gât, glanda tiroidă, gâtlej,
voce, urechi, auz și trahee. Culoarea acestei chakre este ca albastrul cerului și guvernează peste
comunicarea verbală, intelect, emoții și auto-exprimare. Adevărul să fie cunoscut: chakra gâtului
– și nicidecum chakra inimii – este „sălașul emoțiilor.” Atunci când suntem triști și gata să
plângem, simțim un nod în gât. Chakra gâtului este o chakră cu potențial creativ și lucrează mână
în mână cu chakra sacrumului, acestea două formând o pereche. Chakra gâtului conține cel de-al
doilea granthi sau nod al sufletului.

Chakra a 6-a
 LOCALIZARE: Direct sub chakra coroanei.
 ELEMENT: Eter.
 CULOARE: Indigo/violet-albăstrui.
 NUMĂR DE PETALE: 2.
 PLANETĂ: Luna .
 GEN: Feminin.
 ZI: Luni.
 METAL: Argint.
 FUNCȚIE: Viziune psihică.
 STARE INTERIOARĂ: Intuiție, comunicări telepatice.
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PERECHEA MASCULINĂ A ACESTEI CHAKRE ESTE CHAKRA SOLARĂ
666.
A șasea chakră, cu numele ei sanscrit Ajna, este localizată în spatele celui de-al treilea
ochi. Al treilea ochi este o extensie a chakrei a șasea și guvernează peste văzul astral. Această
chakră este sălașul psihic al sufletului. Adesea, atunci când glanda pineală este activată, aceasta
se aprinde într-o lumină strălucitoare, inundând capul cu o lumină albă, aducând cu sine o stare
intensă de fericire extremă. Atunci când glanda pineală este activată, aceasta se umflă și dă loc
unei senzații de presiune, de mărimea unei boabe de strugure. Chakra a șasea guvernează peste
ochi – atât peste viziunea fizică cât și peste cea psihică – și peste glanda pineală. Este de culoare
indigo/violet-albăstrui, iar elementul ei este eterul. Metalul ei este argintul și planeta ei este
Luna. Aceasta este chakra în care se întâlnesc șerpii Ida și Pingala. Conține glanda pineală. În
unele lucrări, energia este direcționată în sus prin șira spinării până în chakra a șasea, după care
aceasta este proiectată afară prin cel de-al treilea ochi – după cum se arată în multe hieroglife
egiptene.

Chakra coroanei
 LOCALIZARE: Vârful capului
 ELEMENT: Apă
 CULOARE: Violet
 NUMĂR DE PETALE: Un lotus cu o mie de
petale
 PLANETĂ: Jupiter
 GEN: Feminin
 ZI: Joi
 METAL: Staniu
 FUNCȚIE: Iluminare
 STARE INTERIOARĂ: Fericire, intuiție, comunicare și auz psihic (împreună
cu chakra a șasea)
PERECHEA MASCULINĂ PENTRU CHAKRA COROANEI ESTE CHAKRA
BAZEI
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Chakra coroanei este cunoscută în sanscrită ca Sahasrara și este plasată în vârful capului.
Este de culoare violet și guvernează peste creier, glanda pituitară și peste sistemul nervos. În
mod alegoric, este un lotus cu o mie de petale. Acest simbol pornește încă din Egiptul Antic.
Atunci când chakra a șaptea este activată și deschisă în totalitate, aceasta induce stări de fericire.
Demonii mi-au spus că este guvernată de elementul apă. Această chakră domnește peste toate
simțurile psihice și este esențială în comunicarea telepatică. Contrar învățăturilor populare,
această chakră conține ce-l de-al treilea granthi (nod al sufletului) prin care șarpelui Kundalini îi
este, de regulă, cel mai greu de străpuns. Atunci când această chakră este blocată, adesea se
experimentează senzații de furnicături în vârful capului, întrucât energia kundalinică se
acumulează în jurul acestei chakre, netrecând *prin* ea – așa cum ar trebui să se întâmple.

Deschiderea Chakrelor Avansați

Deschiderea sufletului 666
Deschiderea sufletului îți va deschide ochii astrali, auzul astral, atingerea ta astrală și alte
simțuri astrală, împreună cu împuternicirea sufletului tău. Deschiderea sufletului vă va face să
vedeți adevărul și să obțineți iluminarea. În plus, veți descoperi multe puteri așa-numite
“supranaturale” în interiorul vostru când vă împuterniciți chakrele. Când chakrele sunt corect
aliniate și împuternicite, vindecarea atît a bolilor fizice, cît și a celor mintale se va produce
adesea în mod miraculos. Vă rugăm să rețineți că unele mantre au fost revizuite. Odată ce ați
finalizat exercițiile enumerate mai jos, le puteți repeta oricând, ori de câte ori doriți. Cel mai bine
este să așteptați o lună după ce le-ați terminat pentru prima dată, deoarece efectele se pot
manifesta intens zile sau chiar săptămâni mai târziu.
Azazel, care este Maestru al Alchimiei spirituale, a lucrat cu mine în detaliu în fiecare
dintre aceste meditații. Aceste meditații sunt extrem de puternice și de
multe ori, efectele pot fi resimțite ore mai târziu. Este important să
urmaț i instrucțiunile și dacă sunteți nou la meditația puterii, să mergeți
încet. Dacă ați făcut deja meditațiile anterioare, este bine să faceți
aceste lucruri. Destul de puțini au raportat efecte puțin sau deloc din
fostele meditații care au fost luate din cărți. În plus, începând din
august 2018, câțiva oameni au declarat în grupurile electronice că nu
erau suficient de deschiși. Am revizuit deschiderea chakrelor cu mantre
mai puternice și am adăugat un Mp3 audio pentru a auzi vibrațiile
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corecte pentru fiecare chakră. Puteți să descărcați oricare dintre fișierele Mp3 dacă doriți să le
păstrați. Deoarece inamicul nu a putut distruge complet cunoștințele spirituale, multe au fost
corupte în mod deliberat. Cunoașterea standard a mainilor celor 7 chakre principale este coruptă.
“Inima” și toate referințele la el nu se află în piept, ci în cap, corespunzător nadisului.
Cel mai bine este să deschideți fiecare chakră așa cum este indicată prin numerele de mai
sus. De sus în jos. Există un anumit număr de repetări pentru fiecare exercițiu. Dacă observați că
vă depășiți stimularea, vă sfătuim să încheiați exercițiul și să vă opriți. Exercițiul poate fi reluat
la o dată ulterioară, în timp ce acordați sistemului nervos timp să se adapteze la forța de viață
crescută. Este recomandat să vă dați câteva zile sau mai multe între fiecare exercițiu. Persoanele
care au probleme cu convulsii / epilepsie sau care sunt pe medicamente psihiatrice nu ar trebui să
efectueze nici una dintre aceste meditații de putere, cu excepția meditației void, cu excepția
cazului în care le-a dat medicul lor. Ele sunt foarte eficiente în deschiderea chakrelor și
stimularea kundalini. Aceste noi meditații sunt pline de energie satanică. Cei care nu s-au dedicat
sau sunt din afară ar trebui să dea această considerație. Pentru Sataniștii dedicați, efectele ar
trebui să fie foarte pozitive în deschiderea și împuternicirea chakrelor și în creșterea puterii
personale.
Aceste meditații produc rezultate foarte rapide. Meditațiile standard de kundalini ale
soiului New Age pot dura ani pentru a avea un efect pronunțat. Aceste meditații, precum
Satanismul, sunt lucrurile reale. Meditația voidă este foarte recomandată pentru a controla
gândurile și mintea care vor fi stimulate de deschiderea chakrelor. Meditatiile sunt realizate cu
vibratii specifice pentru fiecare chakra. Fiecare vibrație se bazează pe Respirația Yogic
Humming. Cu această inspirație, inspirați să vă umpleți plămânii și cu expirarea, vibrați cântarea
până când nu vă respirați, atunci respirați și umpleți plămânii ca și înainte.
1. Inspirați prin nas, umplând plămânii
2. Expirați vibrațiile pentru fiecare chakră în mod egal; o vibrație lungă, aceasta va
scoate expirația
3. Respiră din nou și repetă.
Mudrele [poziții de mână] sunt utilizate deoarece acestea conectează anumite circuite în
interiorul degetelor și redirecționează forța de viață spre chakra care este deschisă. Unele dintre
acestea sunt dificile, mai ales dacă mâinile sunt mai mari. Aceste mudre sunt utile, dar nu sunt
necesare. Dacă găsiți dificilă oricare dintre aceste poziții de mână, lăsați-le să iasă. Este foarte
important să fii confortabil și relaxat.
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Deschiderea celui de-al treilea ochi
Acest exercițiu se face cu o vibrație specifică. Trebuie să
faceți acest exercițiu timp de 4 zile la rând. Meditația obișnuită
asupra celui de-al treilea ochi ar trebui să urmeze pentru ao
deschide complet și pentru a stabili o absorbție energetică. Tot ce
trebuie să faceți este să stați liniștit și să vă concentrați atenția
asupra al treilea ochi . Exercițiul de mai jos nu face decât să
meargă. Sunt necesare lucrări suplimentare și trebuie să fie
consecvente pentru a obține rezultate maxime. Acest lucru se face prin concentrarea și simțirea
celui de-al treilea ochi. Notă: Pașii 1 și 2 [pozițiile de mână Mudras] sunt opționale. Sunt
necesare pașii 3-7.
1. Stați cu spatele drept.
2. Puneți mâinile în poziția indicată în fotografie. Pentru
persoanele care sunt drepte, mâna ta dreaptă ar trebui să
facă un pumn în jurul degetului arătător stâng; pentru
persoanele care sunt stângaci, mâna stângă trebuie să
facă un pumn în jurul degetului dvs. drept. Miniatură ar
trebui să apese pe partea degetului așa cum se arată, în
locul unde se termină cuticula. Când simțiți un șoc
electric foarte lent, veți ști că aveți locul corect. Nu vă
descurajați dacă nu o puteți găsi. Ar trebui să fie evident
în aceia care au auri naturale mai puternice. Ceea ce
face acest lucru este redirecționarea fluxului de energie
către al treilea ochi. Această mudra poate fi utilizată în
orice moment în timpul meditației regulate la al treilea
ochi. Păstrați această poziție pe parcursul meditației.
NOTĂ: această poziție este opțională. VITEZELE STEZELOR 3 – 7 SUNT
NECESARE
3. Inspirați prin nas și expirați vibrați “THAUM”. Expirați încet prin gură și vibrați:
TH-TH-TH-AH-AH-AH-U-U-M-M-M într-o expirație lungă (vibrați sunetul o
dată pe expirație.Acum este important. Limba voastră va fi vibrată, atingând cele
două dinți din față, ca și cu cuvântul englez american “THIS”. S-ar putea să
dureze câteva secunde pentru a regla acest lucru la locul unde îl simțiți în mijlocul
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frunții (al treilea ochi), nu vă faceți griji, continuați să continuați. Focalizați
THAUM-ul astfel încât să puteți simți că vibrează pe mijlocul frunții, unde este
localizat al Treilea Ochi. Acest lucru poate dura ceva timp. Faceți tot ce puteți. Sar putea să încercați până la zece până la cincisprezece ori mai multe pentru a
avea dreptate.
4.

Faceți de mai sus de 4 ori la rând și apoi relaxați-vă.

5.

Acum, aliniați cel de-al treilea ochi corect,
vizualizând-o cu capătul cu fața îndreptat spre interior
așa cum este ilustrat în stânga. Culoarea celui de-al
treilea ochi este alb strălucitor, ca un soare miniatural.

6.

Este foarte important ca exercițiul de mai sus să se facă timp de patru ZILE
consecutive, de preferință cu 24 de ore distanță. Apoi este o afacere făcută și veți
fi realizat pasul inițial de deschidere și activare a celui de-al treilea ochi.

7.

După ce ați terminat, este important să meditați asupra celui de-al treilea ochi
pentru a obține energia care curge, astfel se va deschide complet. Stați liniștit și
concentrați atenția asupra al treilea ochi.

Închideți ochii și “priviți” la cel de-al treilea ochi în mijlocul frunții. Este important să vă
relaxați și să nu vă deplasați mușchii ochiului, chiar dacă ochii sunt închise. La început, există,
de obicei, doar negru, în funcție de cât de activ este al treilea ochi, apoi de culori și forme care se
rotesc ca un caleidoscop. Ca și cum ar trebui să scrii într-o oglindă, culorile și formele vor da
drumul imaginilor când faci meditația destul de mult și în mod regulat. Amintiți-vă să vă păstrați
privirea moale și relaxată. Unii dintre voi nu simt nimic. Toată lumea este individuală și la
diferite niveluri, depinde de meditația pe care am făcut-o în trecutul nostru. Meditația și lucrarea
asupra sufletului, în care ne deschidem sufletele, este permanentă pe tot parcursul vieții. Senzația
de presiune aici sau de un nod este normală după încheierea exercițiului de mai sus. De obicei,
acest lucru se diminuează în timp. Aceasta indică faptul că al treilea ochi este activat, chiar dacă
nu vedeți nimic imediat.
La ce vă puteți aștepta:
Una dintre primele experiențe este o durere de cap sau o presiune în centrul frunții.
Această senzație poate, de asemenea, să se simtă ca și cum ar proveni din interior, de obicei de
un centimetru sau mai mult sub suprafața frunții, deoarece afectează a șasea chakră. Aceasta este
o indicație pozitivă că glanda pineală se trezește și începe să funcționeze într-o manieră
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sănătoasă. De asemenea, puteți afla că puteți simți această durere sau presiune ori de câte ori vă
concentrați atenția asupra celui de-al treilea ochi sau meditați asupra celui de-al treilea ochi.
Acest lucru este perfect normal și ușurează cu timpul. Unii oameni pot avea o migrenă sau o
durere de cap mai mică, de obicei cu oameni care sunt deja predispuși la dureri de cap. Acest
lucru va dispărea.

Deschiderea celei de-a șasea chakre
Cel de-al treilea ochi este o extindere a chakrei a șasea, care este situată direct sub chakra
coroanei, chiar în mijlocul creierului. Tocmai am găsit acest lucru recent
prin propriile mele experiențe în meditație. Fiecare carte pe care am
citit-o [mulțime] se concentrează asupra celui de-al treilea ochi, nu
asupra celei de-a șasea chakre, care este direct în spatele celui de-al
treilea ochi. Am descoperit prin propria mea experiență că chakra a
șasea se leagă direct de glanda pineală și o activează. A șasea chakră
pare a fi mult mai puternică decât cel de-al treilea ochi. Glanda pineală secretă elixirul vieții și
are de-a face cu obținerea nemuririi fizice. Împreună cu chakra 666 a plexului solar [Graalul lui
Lucifer]; ambele fiind cele mai puternice chakre ale sufletului.
1. Pentru a deschide această chakră, vibrați YAUM de 16 ori. Focalizați vibrațiile în
centrul creierului, chiar în spatele celui de-al treilea ochi. Extindeți M-M-M-M-M
până când expirați complet.
2. Faceți de mai sus 16 ori la rând și apoi relaxați-vă.
3. Acum aliniați-vă corect chakra a șasea, vizualizând-o cu capătul în jos, așa cum
este ilustrat mai sus. Culoarea celei de-a șasea chakre este albastru-violet.
4. Este foarte important ca exercițiul de mai sus să se facă timp de SEVEN zile
consecutive, de preferință cu 24 de ore distanță.
Cea de-a șasea chakră este chakra feroce. Când este activată, o veți simți cu siguranță.
Indescriptibilă fericire intensă. (vibrați sunetul o dată pe expirație, ca și în cazul “respirației
umilitoare” Yogic) și încercați să concentrați vibrația asupra celei de-a șasea chakre. Este posibil
să dureze câteva secunde pentru a ajusta acest lucru la locul în care o simțiți în cea de-a șasea ta
chakră, nu vă faceți griji, continuați să continuați. Încercați să ajungeți la vibrația corectă, unde o
puteți simți în mijlocul creierului. Acest lucru poate dura câteva experimente. Faceți tot ce puteți.
S-ar putea să încercați până la zece până la cincisprezece ori mai multe pentru a avea dreptate.
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Deschiderea Chakrei Crown
Pentru a vă deschide eficient chakra coroanei, trebuie să fi efectuat deja deschiderea celui
de-al treilea ochi și deschiderea celei de-a șasea chakre. Efectele acestui exercițiu sunt extrem de
plăcute. Trebuie să urmeze un sentiment de luminozitate. Un ii oameni pot simți energie sau
furnicături în capul lor sau își pot acoperi complet capul; o ușoară presiune în zona coroanei și o
euforie intensă. Sentimentul plăcut de lumină este ceea ce face ca proiecția astrală și călătoria
astrală să fie ușoare. Starea de fericire se poate produce ore și chiar zile mai târziu.
Cu această meditație revizuită [30 / August / 2018], folosirea a două vibrații diferite este
mult mai puternică și mai eficientă. Primul se bazează pe runa Björk. * Deschiderea acestei căi
este, de asemenea, foarte vindecătoare pentru dependenții de droguri, deoarece în mod natural
provoacă plăcere extremă. A doua vibrație este mantra MAUM. Acest exercițiu poate produce o
durere de cap [în special cu persoanele care sunt predispuse la dureri de cap] care pot apărea în
ziua următoare. Dacă chakra coroanei este deschisă, veți simți o ușurință și un sentiment de
fericire. Dacă nu aveți aceste indicații după o perioadă de 4-5 zile, puteți relua acest exercițiu din
nou de câte ori este necesar pentru a vă deschide coroana. De asemenea, nu toată lumea are o
durere de cap, dar dacă sunteți susceptibil de a avea dureri de cap, fiți conștienți de acest lucru.
1. Puneți-vă mâinile în poziția indicată la dreapta și
respirați adânc și țineți-o atât timp cât este confortabilă
(nu împingeți acest lucru) și eliberați respirația vibrată
BBBBBBBB (vibrați cu un zgomot adânc, moale, cu
buzele aproape închise ) Vibrația ar trebui să sune ca o alb ină. Albina era sacră în
Egiptul Antic și în multe alte culturi antice din acest motiv. Trebuie să focalizați
vibrația în chakra din coroană chiar în centrul din partea de sus a capului, chiar în
interiorul craniului. Faceți această vibrație B de șapte ori.
2. Din nou, vă concentrați pe chakra coroanei și vibrați MAUM, vibrat ca M-M-AHAH-AH-U-U-M-M-M, de 6 ori în chakra coroanei. Extindeți M-M-M-M-M la
sfârșitul vibrațiilor până când expirați complet.
Acest exercițiu este extrem de puternic, mult mai puternic decât versiunea anterioară.
Faceți acest exercițiu timp de patru zile consecutive.
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Acum, aliniați-vă chakra coroanei vizualizând-o în jos, așa cum este ilustrat jos.

Runa Björk oferă intuiție, protejează energia, adună și direcționează puterile celor patru
elemente, vindecă și revitalizează forța de viață.

Notați stingerul albinelor din spate din cochilii lui Tutankhamen.
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Deschiderea chakrei gâtului 666
Vă rugăm să rețineți: aceasta este o poziție foarte dificilă (mudra) dacă nu aveți mâini
foarte mici. POZIȚIILE DE MÂNĂ SUNT NECESARE ȘI SUNT OPȚIONALE. Doar săriți
poziția mâinii dacă este dificil pentru dumneavoastră. Vibrația este cheia aici și ar trebui să fii
relaxat. Încercarea de a vă forța mâinile în mudra este o distragere a atenției. Mudra ar trebui să
fie confortabilă.
Pentru a activa chakra gâtului, împingeți-vă mâinile
împreună ca în fotografie, degetele atingând una lângă cealaltă
– nu îndoiți degetele. Această poziție este dificilă. Pentru cei cu
mâini mai mari, poate fi omis. Cel mai bine este să fii relaxat și
să nu suferi nici o durere sau disconfort în timpul efectuării
acestor exerciții.
Respiră adânc, țineți ca și în celelalte exerciții pentru
deschiderea sufletului, apoi vibrați: “HAUM” până când
respirația dvs. este eliberată complet.

HHH-AH-AH-AH-UUU-MMM
H * H * ar trebui să fie un DEEP HISS în gât, ca un CAT, dar HISSING DEEPLY.
Extindeți M-M-M-M-M până când expirați complet. Cel mai important este să-l simți puternic în
gât, deasupra golului. Faceți acest lucru de 5-7 ori. Amintiți-vă că obținerea tonului corect poate
să necesite o anumită practică. Cantarul ar trebui să vibreze în zona gâtului. Acest exercițiu se
poate face o dată pe săptămână sau mai mult, după cum este necesar. Acum aliniați punctul de
chakră al gâtului, așa cum este ilustrat jos.
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Deschiderea Chakrei Patru / Mijloc
Azazel a explicat că traversarea brațelor completează un circuit care afectează în mod
direct chakra 4 / mijlocie.
1. Stați confortabil, relaxați-vă și intrați într-o stare meditativă.
2. Trageți brațele așa cum se arată în fotografia din partea de jos a paginii. Mâinile
ar trebui să vă atingă umerii lângă gropile brațelor.
3. Poziționați-vă mâinile astfel încât degetul mare să se
conecteze cu inelul și degetul mic, lăsându-vă indicele și
degetele mijlocii îndreptate direct.
4. Respirați adânc și îndoiți capul, astfel încât bărb ia
dumneavoastră este presată ușor pe piept. Țineți bărbia
împotriva pieptului în timpul fiecărui expirație, ridicânduvă doar capul pentru a inspira.
5. Concentrați-vă atenția asupra chakrei 4 / mijlocii. Expirați
și vibrați “AUM”
AH-AH-AH-uuuuuu-mmmmmmm
6. Focalizați vibrația în chakra dvs. de Chakra 4 / Mijloc.
7. Extindeți M-M-M-M-M până când expirați complet. Încercați să reglați tonul
astfel încât să îl simțiți în mijlocul pieptului unde este localizată chakra dvs. 4 /
mijlocie.
8. Repetați de opt ori.
9. Vizualizați imaginea din dreapta, unde este cea de-a 4-a / Chakr
a mijlocie și vedeți-vă chakra a 4-a / Mijlocul înglobată într-o
aură vibrantă verde și concentrați-vă atenția asupra senzației de
chakra a 4-a. Încercați să reglați tonul astfel încât să îl simțiți în
mijlocul pieptului unde este localizată chakra dvs. 4 / mijlocie.
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Deschiderea Chakra Solar Plexus 666
1. Stați într-o poziție confortabilă cu coloana vertebrală dreaptă.
2. Relaxați-vă și intrați într-o stare meditativă.
3. Puneți mâinile în mudra solară ilustrată la stânga. [Acest pas
este opțional]
4. Inspirați complet și aruncați bărbia în piept. Păstrați-vă ușor
bărbia, dar ferm presat pe piept pe întreaga expirație, ridicând
doar capul în timpul inhalării.
5. Vibrați “RAUM”
R-R-R-R-AH-AH-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M
până când nu vă simțiți respirați, concentrându-vă asupra
chakrei solare a plexului solar. Ajustați vibrația
cântecului astfel încât să îl puteți simți în chakra plexului
solar. NU ROLEȚI RED.
6. Repetați de 5 ori.
7. Acum, aliniați punctul dvs. de chakră solar cu fața în jos,
așa cum este ilustrat în stânga, vizualizându-l. Culoarea
chakrei solare este aur luminos.

Deschiderea Chakrei Sacrale
ATENȚIE: POZIȚIILE DE MÂNĂ SUNT OPȚIONALE ȘI NU MANDITORI. Unele
dintre acești mudri pot fi diferiți pentru cei care au mâini mai mari. DACĂ ACEASTA ESTE
CAZUL, TREBUIE SĂ FACEȚI. NU SUNT NECESARE. SIMȚI ÎNTOTDEAUNA, ESTE
FOARTE IMPORTANT CĂ ESTE COMFORTABILĂ ȘI RELAȚIONATĂ.
1. Îndoiți-vă mâinile. NU pliați
degetele, puneți-le unul lângă
celălalt și păstrați palmele
împreună, așa cum se arată în
fotografie.
2. Inhalați și umpleți plămânii.
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3. Aruncați bărbia în piept.
4. Expirați și vibrați V-V-V-A-A-U-U-U-M-M-M-M și
concentrați asupra celei de-a doua chakre sacrale.
5. Aliniați punctul de chakra cu fața în sus așa cum este
ilustrat în stânga.
6.
Repetați cele de mai sus de opt ori. Când ați terminat, vizualizațivă într-o aură portocalie timp de câteva minute în timp ce vă concentrați
asupra senzației de chakră sacră.

Deschiderea chakrei de bază
ATENȚIE: POZIȚIILE DE MÂNĂ SUNT OPȚIONALE ȘI NU MANDITORI. Unele
dintre acești mudri pot fi diferiți pentru cei care au mâini mai mari. DACĂ ACEASTA ESTE
CAZUL, TREBUIE SĂ FACEȚI. NU SUNT NECESARE.
Pentru a deschide chakra de bază, puneți-vă mâinile în poziția prezentată în fotografie, ca
de exemplu semnul coarnei. Tampoanele ar trebui să atingă și degetele ar trebui să atingă una
lângă alta până la partea carnosică cunoscută în palmistură ca “Muntele lui Venus”. Această
mudra produce o senzație de căldură în mâini și stimulează chakra de bază. Nu vă faceți griji
dacă nu puteți simți senzația de căldură deoarece aceasta necesită sensibilitate.

1. Aruncați bărbia în piept.
2. Inspirați și umpleți plămânii și, cu expirarea, vibrați LAUM.
LLL-AH-AH-AH-uuuu-MMMM
3. În timp ce expirați, încercați să vă imaginați / simțiți că chakra
de bază este foarte caldă și o vizualizați cu privire la
dimensiunea un ui mazăre, deschizându-vă și extinzându-vă întrun vortex. Răsuciți acest vortex. Continuați să vizualizați iluminarea chakrelor în
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roșu / aur și să se extindă cu un incendiu strălucitor alb / auriu, de dimensiunea
unei monede de argint în diametru și imaginați-vă că sentimentul de a deveni mai
fierbinte, pe măsură ce devine mai strălucitor. Vibrația LAUM ar trebui făcută de
șapte ori. Aliniați punctul de chakra de bază cu fața în sus ca în imaginea de mai
sus.

Deschiderea chakrelor umărului
Deschiderea chakrelor umărului va alinia în continuare sufletul și căile de energie
deschise către chakrele palmei, împuțindu-le foarte mult. În plus, chakrele umărului conțin
aripile sufletului. Pentru mai multe informații despre aripile sufletului, vă rugăm să faceți clic
aici. Pentru aceia dintre voi care nu sunteți Sataniști – NICIODATĂ NU VĂ RUGĂȚI – această
cunoaștere a venit din puterile lui HELL!
Pentru a deschide chakrele umărului:
1. Vizualizați-le ca în imaginea din stânga.
2. Concentrați-le pe o lumină strălucitoare de culoare aurie
albă, inspirați și expirați, vibrați Z-Z-Z-Z-Z-Z, în timp ce
concentrați sunetul în ele.
3. Faceți acest lucru de nouă ori.
Un sentiment de durere sau de presiune este un semn pozitiv în care ați reușit să le
deschideți. Acest sentiment se poate extinde și la brațe și se poate simți ca și cum ar fi adormit.
Acum, aliniați-vă chakrele:
1. Începeți cu chakra de bază și rotiți conul astfel încât punctul să
fie în sus.
2. Faceți același lucru cu chakra sacrală.
3. Acum focalizați-vă pe chakra plexului solar și aliniați-l în jos.
4. Concentrați-vă atenția asupra chakrei coroanei și întoarceți
punctul în jos.
5. Faceți același lucru cu chakrele din a șasea și gâtul.
6. Acum, concentrați-vă asupra chakrei inimii și vizualizați două
puncte care se apropie și se intersectează așa cum se arată în
ilustrația.
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7. Finalizați din nou focalizarea pe chakrele umărului și vizualizându-le
îndreptându-se spre interior.

Deschiderea Chakrelor Templelor 10 și 11
Chakrele templelor 10 și 11 sunt situate chiar în spatele templelor, după cum se arată în
stânga, puțin înainte de vârful urechii și sunt extensii ale celei de-a șasea chakre. Pentru a
deschide aceste chakre, trebuie doar să vă îndreptați atenția asupra fiecăruia și să o vizualizați cu
fața spre interior. Apoi faceți același lucru p e cealaltă parte. Un sentiment ciudat de durere,
greutate, presiune sau durere este un semn pozitiv pe care l-ați localizat corect și l-ați deschis.
Chakrele templului sunt extensii ale celei de-a șasea chakre.

Tommaso Portinari și soția sa de Hans Memling, circa 1470

Deschiderea Chakrelor a 12-a și a 13-a
Chakrele șoldului sunt aceleași pe fiecare parte și în centrul șoldului, în picioare lateral,
așa cum se vede în stânga. Pentru a deschide aceste chakre, trebuie doar să vă îndreptați atenția
asupra fiecăruia și să o vizualizați cu
fața spre interior. Apoi faceți același
lucru pe cealaltă parte. Un sentiment
ciudat de durere, greutate sau presiune
este un semn pozitiv pe care l-ați găsit
corect și l-ați deschis. Chakrele șoldului
sunt extensii ale chakrei de bază, dar, la
fel ca chakrele umărului, în apropierea
inimii, ele sunt situate puțin mai sus.
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Deschiderea Chakrelor de mână
Ce face acest exercițiu, atunci când se face în mod consecvent este să se stabilească un
circuit energetic în interiorul chakrelor de mână. Această energie poate fi folosită pentru
vindecare, deschiderea altor chakre, aplicarea energiei sau ca în Dim Mak, “atingerea morții”. De
asemenea, ajută la telekinesis (mișcarea obiectelor cu mintea și pirocineza (fixarea obiectelor pe
foc folosind puterile minții și ale aurii). Pentru a avansa cu aceste daruri este nevoie de o aură
puternică pentru a acționa asupra aurorilor obiectelor. Acest exercițiu ar trebui făcut cel puțin o
dată pe zi pentru a vă elibera energia prin chakrele mâinii.
1. Stați confortabil și relaxați-vă. Încercați să intrați într-o transă, cu cât transa și
nivelul de concentrare sunt mai profunde, cu atât mai bine rezultatele, mai ales
când începeți acest exercițiu. După ce un curent de energie în interiorul chakrelor
de mână este deschis și curge, acest lucru se poate face oriunde la voință.
2. Puneți-vă mâinile îndreptate unul spre celălalt, vârfurile degetelor aproape
atingeți și relaxați. (Degetele pot fi ușor îndoite ca în ilustrație).
3. Cu tamponul degetului mare, apăsați în palma fiecăruia dintre mâini, chiar în
partea goală.
4. Acum, concentrați-vă intens asupra mâinilor, în special asupra palmelor. Simțiți
zona pe care ați apăsat-o cu degetul mare.
5. Continuați concentrarea concentrării și începeți să simțiți o strălucire și o energie
caldă între palme.
6. Începeți să vă mișcați mâinile cu un centimetru sau doi în afară și înapoi unde
vârful degetelor se apropie aproape. Încercați să
simțiți energia dintre palmele mâinilor. Cu cât
practicați mai mult și cu cât energia devine mai
puternică, mențineți-vă mâinile în interior și în
afară, mai departe și mai departe, până când vă
puteți simți energia atât de îndepărtată ca două
sau mai multe picioare.
7. Acum, vizualizați o minge de foc fierbinte alb ca soarele ca în imaginea de mai
sus. Mai târziu, puteți utiliza culori. Simtiti caldura si energia din acest foc de foc
intre maini. Acest lucru se poate simți ca o furnicătură sau pulsare. Pentru unii
oameni, poate chiar se simte rece. Cel mai important este ca această energie să
curgă și să se simtă.

449
8. Acum lăsați brațele să stea în picioare și să vă relaxați.
Concentrați-vă pe energia care curge pe brațele voastre
în mâini. Acest lucru se poate simți tingly, iar brațele și
mâinile inferioare se pot simți pompate. Acesta este un
semn că energia curge. Acum repetați pașii 5-7 de mai
sus.
9. Faceți exercițiul de mai sus de 4 ori.
Acest exercițiu ar trebui să se facă în fiecare zi, atâta timp cât este nevoie să vă deschideți
cu adevărat chakrele mâinii și să stabiliți un flux permanent de energie. Cu buna practică, ar
trebui să puteți simți energia puternică între mâini atu nci când mâinile dvs. sunt mai mult de un
picioare distanță. După ce ați realizat un câmp de energie puternic în mâinile dvs., exersați
această energie la vârful degetelor pentru a vă deschide chakrele degetului.

Aripile sufletului
Toate sufletele au aripi, inclusiv sufletele animalelor. Când am eliberat Demonii în 2002
– 2003, toți și-au înălțat aripile, indicând faptul că puterea le-a fost
restaurată. Aripile indică puterea sufletului și aparțin chakrelor umerilor.
Simbolul antic al Caduceului de mai sus este folosit de către Asociația
Medicală Americană, iar Caduceul cu un singur șarpe este folosit pentru
medicina veterinară. Învățatul mișcării aripilor și controlul acestora este o
parte din avansarea spirituală. Când avansăm prin intermediul meditației
de împuternicire, aripile ne vor apărea, adesea în mod neașteptat. Când
aripile sufletului apar, acestea indică un suflet plin de putere.
Meditație pe aripile sufletului
În acest caz avem o meditație la care m-am gândit, care este simplă însă efectivă, pentru
a-ți întării și împuternicii aripile. Această meditație e scrisă de mine, însă mi-a fost sugerată de
către Anubis. Satan și Enlil (Belzebut) m-au încurajat să o scriu și să o împărtășesc.
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1. Relaxează-ți mintea și intră într-un stadiu meditativ.
2. Vizualizează-ți aripile și simte-le, împreună cu energia care curge prin ele
3. Inspiră până la un număr cu care ești confortabil (să spunem 6). Când inspiri, țineți aripile în jos, ar trebui să efectuezi asta într-o poziție complet relaxată.
4. Ţine-ți respirația și în timp ce faci asta, mișcă-ți aripile încet; simplu mișcă-le
înainte și înapoi. Pentru început, fă asta de 3 până la 5 ori. Prima oară când începi
să lucrezi cu aripile, acestea nu vor fi prea puternice și din cauza asta nu se vor
mișca prea repede. Recomand să începi cu aproximativ 3 repetiții, după care, de la
o meditație la alta, adăugă din ce în ce mai multe.
5. Când expiri, extinde-ți aripile cât de înalt poți și menține-le așa pentru întreaga
expirație. La sfârșit, lasă-ți aripile să revină la poziția inițială, complet relaxate.

Cele de mai sus constituie o rundă. Cinci runde sunt suficiente pentru o singură ședință.
Dacă te simți încordat, poți să diminuezi rundele sau bătăile aripilor. Nu ar trebui să exagerezi
sau să te istovești sub nici o formă.
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INFORMAȚII
Program bazic de meditații
Atunci când ești nou cu meditația de împuternicire, este important să începi cu un
program de meditații. Pe acest site există multe meditații diferite, pentru rezultate diferite. Un
program bazic de meditații ar trebui să consiste din meditație vid, întrucât aceasta ne ajută la
controlarea gândurilor nedorite și la direcționarea minților noastre. Exercițiile de respirație sunt
esențiale în orice program de meditații. De asemenea, și yoga fizică și/sauyoga kundalinică sunt
extrem de importante într-un program serios de meditații. Meditația fundamentală este de
asemenea o meditație foarte importantă, deoarece ne învață cum să simțim și cum să absorbim
energia, lucru care este de o importanță majoră în utilizarea puterilor minții și a sufletului. Dacă
ești novice, cel mai bine ar fii să începi cu energia albă bazică – aceasta conține toate culorile
spectrului. Sufletul este creat din lumină. Când ești mai experimentat, poți începe să lucrezi cu
diferite culori, pentru diferite lucruri specifice. Energia colorată este foarte puternică.
Împuternicirea chakrelor ar trebui inclusă în fiecare sesiune de meditație, întrucât acest
lucru este necesarîmputernicirii aurei și a sufletului. Am găsit că energia orgasmică este foarte
efectivă în deschiderea chakrelor, atunci când aceasta este direcționată în mod corect. Orgasmul
este o cale bună de a începe meditațiile, pentru că de regulă aceasta te și relaxează. Dacă
chakrele îți sunt blocate, simplu direcționează energia orgasmică în sus prin șira spinării, direct
în chakra cu pricina. Vizualizează această energie sub forma unei raze puternice de lumină de
aceiași culoare cu chakra pe care dorești să o deschizi și în mod simultan, vizualizează chakra
blocată deschizându-se, iar energia curgând liberă prin aceasta. În cazuri extreme acest lucru
poate dura luni de zile, însă în timp se va stabili un flux stabil de energie. Este în regulă să începi
cu învârtirea chakrelor înainte de a trece la meditații mai avansate și mai puternice. Ține minte că
toți suntem diferiți și pentru unii, unele meditații pot fi foarte plăcute, în timp ce pentru alții,
aceleași meditații pot fi mai dificile. Întotdeauna lasă-te condus de ceea ce simți. Dacă o anumită
meditație nu îți e bună pentru tine, atunci încetează să o mai faci și încearcă alte meditații.
În mod ideal, sesiunile de meditații ar trebui să dureze 15 – 30 minute pe zi (cel puțin).
Dacă ești presat de timp, meditează și numai 5 – 10 minute; este mai bine să meditezi mai puțin
decât să nu meditezi deloc. Atunci când nu ești consistent în meditații și omiți zile din program,
acest lucru te va da înapoi iar atunci când ești nou, inconsistența poate conduce la depresie
întrucât corpul încearcă să se adapteze bioelectricității crescute.
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Curățarea aurei ar trebui și ea făcută în fiecare zi. Această tehnică durează numai câteva
minute, însă pe termen lung, previne orice fel de energie negativă din a ți se atașa de aură.
Energia negativă produce accidente, boli și depresie. Programele de meditație pot fi schimbate
din când în când. O indicație că programul are nevoie de schimbări, este atunci când nu mai simți
că ridici energie sau atunci când simți că nu mai progresezi. Atâta timp cât te simți bine și
avansezi cu un program, nu e nevoie să schimbi nimic la el (afară de cazul în care te plictisește).
Obiectivul meditației este atât acela de a te împuternici, cât și acela de a te deprinde cu mânuirea
energiei. Meditația de împuternicire deschide centrele energetice (chakrele) din suflet. Fiecare
chakră are energii specifice care deschid diferite părți ale minții (Satanismul îți folosește mai
mult de 5 – 10 % din creier). De asemenea, chakrele ne dau și abilități ”supranaturale” atunci
când sunt deschise și împuternicite pe deplin, cum ar fi levitația, telechinezia (mișcarea
obiectelor cu ajutorul minții) și pirochinezia (abilitatea de a încălzi obiecte și de a le aprinde,
folosindu-te de puterile minții și ale sufletului). Mult mai multe abilități vor apărea atunci când ai
un suflet împuternicit pe deplin. Atunci când toate chakrele îți sunt deschise, acest lucru deschide
calea pentru Șarpele lui Satan care șade inactiv la baza coloanei vertebrale. Atunci când Șarpele
Kundalini se ridică, devenim asemenea Zeilor. Acesta este obiectivul meditației de
împuternicire.

AUM
Cunoștința spirituală a fost coruptă; un exemplu țipător este cazul mantrei sanscrite
„AUM”, care a fost schimbată în „OHM”, în multe din cărțile și sursele populare în domeniu. În
realitate, această mantră trebuia pronunțată „AAAA–UUU–MMM” și NICIDECUM „OOOOO –
MMMM”! „OHM” este o corupere intenționată, pentru a dezbrăca cuvântul de orice putere
spirituală. Acesta este locul în care știința dă nas în nas cu spiritualitatea. Mulțumiri Marii
Preotese Zildar Raasi care a scos acest lucru la suprafață, în ceea ce privește prea-importantul
„AUM”. „Au” în Tabelul Periodic al Elementelor (în chimie) reprezintă Aurul. Pe lângă
ridicarea completă a Șarpelui Kundalini, lucrarea Magnum Opusului implică și transformarea
„metalelor de bază” în aur. „Metalele de bază” sunt„metalele” chakrelor. Pentru cei ce l-au
întâlnit pe Satan față în față, cunosc faptul că El are o aură aurie. AU are de-a face și cu aura.
„AUM” este de asemenea și Zeul Egiptean „AMON RA”. Amon este cunoscut drept
„Regele Zeilor”. Cum majoritatea dintre voi știți, cuvântul-cod „Zei” înseamnă „chakre”.
Deosebit de importantă, chakra„666”, este chakra plexului solar; „Regele Zeilor” (”Chakra
Chakrelor”). Tot acesta este și locul din care evreii și creștinii au furat cuvântul „amin”,
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corupând „AUM” în „amin”. Iar pentru că biblia iudeo/creștină este o carte de vrăjitorie
evreiască, pentru ca aceasta să poată avea putere, trebuie stabilită o conexiune. Pentru mai multe
informații legate de asta, click aici pentru un articol în legătură cu Împărtășania creștină: cum se
leagă aceasta în crimele ritualice evreiești
„AUM” mai înseamnă și „așa să fie”. Întotdeauna vibrez „AUM” la sfârșitul fiecărei
lucrări pe care o fac cu un Rozariul Satanic sau ori de câte ori folosesc sanscrita. Aproape toate
cărțile moderne împreună cu instrucțiunile populare în legătură cu mantrele, îi învață pe cititori
să folosească „AUM” la începutul mantrei. De asemenea, folosirea ei la sfârșit este de fapt mai
puternică; la sfârșitul *întregii* lucrări. Sanscrita este o limbă spirituală și așa cum am mai
menționat înainte, am găsit numele a mulți dintre Demonii noștri din Goetia în dicționare
sanscrite. Uitându-ne la numele lor în sanscrită, ni se oferă mult mai multă informație la un nivel
spiritual. Legendele Zeilor sunt cu toate aluzii spirituale importante care conțin cunoștințe
ascunse. Numărul extrem de mare de repetiții recomandate de către foarte multe surse populare
pentru mantre nu este necesar. Motivul pentru mii de repetiții este din nou.. cunoștință coruptă.
Mantrele pe care le știm de la Satan sunt vibrate silabă cu silabă. Adepții new age împreună cu
alți idioți continuă să repete mantrele drept cuvinte întregi, fără a le vibra. Puterea se află în
vibrație. Nu este deloc nevoie să se repete o mantră de sute de mii de ori.
„AUM” a fost observat în multe lucrări de artă alchimice/oculte antice în vest. În acest
caz (ca de obicei), inamicul a corupt arta și semnificațiile acesteia. Inamicului i-a luat mult
pentru a șterge litera „A” din ilustrațiile antice dar și din cele moderne; apoi s-a încercat
înlocuirea lui „AUM” cu corupția „OHM”. Un alt lucru nou.. aproape toate cuvintele din
sanscrită se termină în litera „A”. Am o carte despre Laya Yoga (The Definitive Guide to the
Chakras and Kundalini, de Shyam Sundar Goswami),
iar în textul acestei cărți autorul scrie litera ”a” in
Italic, ca și cum ar încerca să transmită un fel de cod.
Acum, observă în această ilustrație luată din
“Heroglyphica Sacra” din 1764, de Dionysius Andrea
s Freher – un urmaș al lui Jakob Bohme (ambii mistici
creștini) și la fel și în cartea lui Roob – litera “A” a
fost ștearsă din cercul de sus. Știu asta pentru că am
dat peste ilustrații asemănătoare în care “A”-ul este
intact, la fel cum puteți observa și mai jos.
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Nu există doar“M U”. Alexander Roob a scris în cartea “Alchemy & Mysticism” (nu știu dacă
individul ăsta spune minciuni în mod intenționat sau dacă este doar cineva care dă mai departe
informație coruptă); drept descriere pentru aceste ilustrații:
“Situația inițială arată unde se situează trinitatea divină incluzând flăcările gazdei cerești.
Sunt divizate în ierarhia arhanghelilor Mihail (M) și Uriel (U). A treia și cea din vârf este
neocupată deoarece cel ce o ocupa înainte, reprezentantul lui isus a comis trădare de grad înalt,
din propria încăpățânare. Lucifer se înălţase, condus spre cădere de către propria-i voință
mândră, însă Mihail și Uriel îi slăbesc forțele prin foc.” Aceasta este o corupere țipătoare, mai
ales prin folosirea acestor litere sacre pentru a reprezenta mizeria evreiască; acesta este și
motivul pentru care niciunul din cei care cred că acest lucru este real și/sau se conectează cu
energiile iudeo/creștine NU avansează niciodată în puterea spirituală. Acești păcălici intră sub
controlul inamicului atunci când se înhamă cu această informație coruptă și pângărită.

Aici puteți observa o altă ilustrație în care
litera”A” lipsește. Se poate vedea cum forma
ilustrației este foarte similară cu partea de sus a
sigiliului lui Belial.

Alte ilustrații au fost corupte cu litere ebraice și alte simboluri evreiești care au fost
furate, la fel ca toate celelalte lucruri. În filmul „The Ninth Gate” , care este unul dintre
preferatele mele; în carte ilustrațiile care aveau marca „LCF” erau cele cu informație corectă. Cu
toate că acest film este ficțiune, există niște adevăruri în el. Întruna din ilustrații, ușa de la
sfârșitul labirintului care a fost zidită cu cărămizi, indică faptul că calea spre adevăr a fost
corupta și că nu există nici-o rută de ieșire. Verifică acest film dacă nu l-ai văzut deja. Au șters o
scenă. Baronesa Kessler era nemțoaică și satanistă.
O fotografie alb-negru umple ecranul: prezintă o tânără și frumoasă baroneasă Kessler
flancată de doi oameni în uniformă SS. Unul dintre ei este Heinrich Himmler. BARONEASA
KESSLER se încruntă la un număr de război al revistei „Signal”, revistă de propagandă nazistă.
Aceasta se afla deschisă pe biroul ei, lângă asta aflându-se un plic Balcan. De asemenea am
observat „AUM”-ul din ilustrațiile Francmasoneriei; cele care au stâlpii sufletului. Datorită
faptului că inamicul a lucrat de-a lungul timpului și încă lucrează pentru a elimina cunoștința
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spirituală, este foarte dificil să găsești un exemplu online, eu am petrecut ceva timp încercând.
Am văzut asta într-o carte. Cercetează de unul singur și vei găsii asta fie online fie în cărți.

A-ul încă mai e în partea de jos

Altă ilustrație în care A-ul nu a fost șters

Și aici.. privește A-ul de sub coroană
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Protejează-te. Predică satanică, 17 oct. 2011
Mulți oameni sunt preocupați cu situația globală care se înrăutățește pe zi ce trece, cum
este cazul economiei, și altele. Singurul lucru pe care îl poți face, este să îți menții energiile
ridicate și să lucrezi pentru a le amplifica. Indiferent ce meditații faci (toți suntem individuali),
după o sesiune de meditații/yoga, ar trebui să stai complet nemișcat pentru a experimenta ”buzzul” sau ”zvâcnirea” energetică. Acesta este momentul în care ai senzația că ești inundat cu
energie, vibrezi odată ea și îți simți energia sufletului, care a fost amplificată de lucrarea pe care
tocmai ai întreținut-o. Meditatorii experimentați cunosc această senzație. Apare la câteva
momente după o sesiune de yoga, după ce faci exerciții de respirație, după ce invoci energie de la
soare și, adesea, după ce îți cureți chakrele și aura. Prin simplul fapt că stai nemișcat și te
concentrezi pe această zvâcnire energetică, o și amplifici. Aceasta este energia ta; puterea ta.
Când începi să experimentezi acest lucru după sesiunea de meditații/yoga, atunci este momentul
propice pentru rostirea afirmațiilor. Afirmațiile ar trebui să fie la timpul prezent, o frază scurtă și
la obiect. Spre exemplu: ”Sunt protejat, adăpostit și în siguranță, în toate felurile.” ”Sunt plin de
succes la locul de muncă.” ”Locul meu de muncă este protejat, adăpostit și în siguranță, în toate
felurile.” ”Am acum un loc de muncă stabil, iar salariul este adecvat pentru mine.”
Toate afirmațiile trebuie formulate la timpul prezent, deoarece mintea/sufletul nu înțelege
timpul viitor(”va”, ”o să”). Vizualizează lumina alb-aurie de jur-împrejurul tău, întrucât aceasta
este energia astrală care va lucra pentru a-ți materializa afirmațiile. Construiește această energie
astrală. Fii relaxat, însă rostește afirmațiile cu intenție și concentrare. Nu te enerva dacă mintea
îți fuge pe ici pe colo, ci pur și simplu continuă să o aduci înapoi. Afară de cazul în care ești
foarte puternic, lucrările ar trebui făcute în fiecare zi, timp de 40 de zile. 40 este un număr al lui
Satan. Din nefericire, acest număr la fel ca și numărul 7 (pentru chakrele principale), a fost furat
și corupt de către inamic; doar ignoră acest lucru și folosește-l. Are de a face cu ciclurile naturii.
Nu îți începe lucrările atunci când Luna este în vid. Lucrările în care dorești să atragi un
ceva, lucrările de creștere sau de îmbunătățire a unui lucru, ar trebui începute atunci când Luna
este în creștere. Informații despre pozițiile în timp real ale Lunii pot fi găsite peste tot pe Internet,
iar aceia care nu cunosc prea multe despre acest subiect, pot oricând cere ajutorul pe Forum.
Lucrările care vizează sfârșitul anumitor lucruri, ar trebui începute atunci când Luna este în
descreștere. Cunosc de cineva apropiat mie care a trecut prin niște alinieri planetare oribile, în
sensul că tranziția lui Saturn făcea aspecte retrograde cu majoritatea planetelor lui personale și,
pe lângă asta, Saturn îi tranzita prima casă (una dintre cele mai rele timpuri din viața unei
persoane). Acesta medita consistent în fiecare zi (lucra în jur de 60 de ore pe săptămână, așa că
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nu avea prea mult timp liber), însă știa cât de rea îi era situația planetară, așa că s-a axat pe
rostirea de afirmații pozitive, ca cele amintite de mine mai sus. Acesta a mai invocat și energie
de la Soare – cu cât aceasta este mai intensă și mai strălucitoare, cu atât este mai puternică. De
necrezut, a trecut prin această perioadă neatins. S-au manifestat câteva probleme minore, însă
nimic devastator. Nu aștepta până când viața îți iasă de sub control sau până când problemele
sunt atât de rele încât ești în căcat până la gât. Cunosc, din anii mei buni de experiență cu atenția
spirituală acordată unei probleme – să spunem vindecarea: dacă boala este descoperită în stadiile
incipiente, este nevoie de mult mai puțină energie și timp pentru a o elimina. Odată ce s-a vârât
cu totul în viața ta, folosirea puterilor spirituale pentru a scăpa de ea, îți poate lua mult timp și,
fiind mult mai dificilă, va necesita și mai multă energie.
Nu te teme de situația globală și nu te îndoi niciodată de lucrările tale. Încearcă să te
gândești la alte lucruri și distrage-ți mintea de la lucrarea pe care o întreții, astfel încât aceasta să
își poată face treaba. Energia sufletului se aseamănă mult cu deținerea unor economii. Cei mai
mulți oameni au o rezervă financiară în vreun fel sau altul. La fel ar trebui să se procedeze și cu
energia sufletului. Mai vreau să vorbesc aici despre atunci când sari peste meditații, despre
meditațiile sporadice, lucrările făcute de mântuială și așa mai departe. Toate lucrurile își au
punctul de pornire în minte – PC-ul pe care îl folosești, scaunul pe care șezi, biroul la care te afli,
clădiri, supermarketuri, ferestre … aproape toate lucrurile materiale – IDEEA A APĂRUT
ÎNAINTEA MANIFESTĂRII MATERIALE! Cineva s-a gândit la ceva și l-a proiectat mai întâi
în minte și doar mai apoi l-a materializat. La fel stau lucrurile și cu lucrările tale în astral. Tu
construiești o situație pentru tine însuți, fie că e vorba de un loc de muncă stabil, succes personal,
situație financiară stabilă, protecție și orice altceva. Atunci când energiile tale scad – cum se
întâmplă atunci când sari peste sau când ești sporadic cu meditațiile – acest lucru deschide o ușă
în viața ta pentru evenimente și circumstanțe nefericite. Nu lăsa ca acest lucru să se întâmple.
Menține-ți energiile ridicate și vei trece cu bine prin toate acestea.
Practicarea regulată de yoga hatha (fizică) îți va deschide mintea și îți va spori intuiția.
Intuiția se va dovedi a fi de un ajutor indispensabil, în depășirea perioadelor dificile în această
lume, fără nicio zgârietură. În încheiere, ține minte că comunicarea telepatică este predispusă la
tot felul de interferențe, fără a se diferenția de placa ouija. Înainte de toate bazează-te pe propriile
tale puteri și abilități. Prea mulți oameni sunt dependenți de Demoni și de spirite. Puterile Iadului
sunt pe cât se poate de ocupate acum. Mesajul lui Satan este să fim tari. E nevoie de un caracter
puternic și de multă tărie personală pentru a te ține morțiș de un program de meditații. Fă o
obișnuință din asta.
Confucius spunea: ”Acela care este strict cu el însuși, arareori falimentează.”
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Cele mai multe lucrări nu sunt ”punct ochit, punct lovit”
Din nefericire, circulă mult prea multă dezinformare despre puterea spirituală și despre
felul în care poate fii obținută și folosită. Spre exemplu, atunci când ”faci vrăji” – indiferent de
ce fel – în 99% din cazuri nu e de-ajuns o singură lucrare. Hai să spunem lucrurilor pe nume, cei
mai mulți oameni nu posedă tăria spirituală necesară, adică sufletul lor nu este îndeajuns de
puternic cum este cel al unui Zeu, pentru a dobândi ceva semnificativ printr-o singură lucrare.
Într-adevăr sunt câțiva care au succes cu o singură lucrare; uneori energiile planetare sunt
aliniate întru-o poziție foarte favorabilă, însă aceasta nu este regula aici. Alți factori, cum este
spre exemplu un Covan, poate fii de un ajutor imens, atâta timp cât toți membrii au suflete
puternice. În cazul celor mai mulți oameni, lucrările trebuie repetate, în special dacă sunt unele
de proporții. Cu cât sufletul îți este mai puternic, cu atât este nevoie de mai puține repetiții, însă o
singură lucrare este arareori îndeajuns. Energia se construiește. Acesta este motivul pentru care
sărirea peste meditații cauzează probleme majore. Cuvântul ”gravare” este folosit în exces în
scrierile antice despre vrăjitorie, cum este cazul Necronomiconului 1586. La fel și cuvântul
”metal”. În adevăr, acestea sunt cuvinte de cod și nu trebuie luate în mod literal. Dintotdeauna,
Azazel a fost cunoscut drept ”Maestru în Prelucrarea Metalelor”.Cuvântul ”metal” are de-a face
cu sufletul. Fiecărei chakre majore îi corespunde un metal, și anume:
 Bazei – oțel.
 Sacrumului – fier.
 Plexului Solar – aur.
 Inimii – cupru.
 Gâtului – mercur.
 A Șasea – argint.
 Coroanei – staniu
Notă: în lista de mai sus sunt metalele tradiționale din simbolismul chakral. Noi punem
sub semnul întrebării aceste învățături și suspectăm că unele dintre acestea au fost corupte, cum e
cazul chakrei inimii, care e neutră și care are o formă diferită de restul chakrelor – restul
chakrelor sunt perechi a câte două, una masculină iar alta feminină (spre exemplu, chakra bazei,
care este masculină, face pereche cu chakra coroanei, care este feminină). Mai suspectăm și că
adevăratul ”sălaș al emoțiilor” este chakra gâtului și nicidecum chakra inimii. De asemenea,
credem că chakra inimii este guvernată de mercur/argint viu, iar chakra gâtului de cupru. Fii

459
deschis și ia notițe personale cu privire la experiențele tale cu meditațiile. Experiența personală
este cea mai importantă; învățăm cu adevărat prin practică, nu doar prin teorie. Acum, a ”grava”
ceva în ”metal”, de fapt înseamnă a înscrie ceva în suflet (la nivelul chakrelor), prin repetarea
afirmațiilor, folosind lumina. Lumina poate fi alb-aurie sau orice altă culoare, întrucât sufletul
este creat din lumină. Odată nu este de ajuns. Pentru a-ți influența soarta cu adevărat, în special
atunci când la mijloc se află și soarta altor oameni (cum este cazul dificultăților financiare, când
toată lumea caută un loc de muncă decent), trebuie să fii puternic. Sufletul tău trebuie să fie
puternic. Acest lucru se obține prin împuternicirea chakrelor, prin yoga hatha (fizică), tai chi sau
alte discipline marțiale și prin exerciții de respirație. Ar trebui să-ți ridici energiile în fiecare zi și
să le menții tari.
Rozariul satanic este ideal pentru orice lucrare în care se cere o cantitate semnificativă de
energie. Poți rosti afirmațiile cu rozariul în orice limbă dorești. Mai vreau să adaug ceva pe scurt,
pentru a nu devia prea mult de la subiect: toată comunicarea telepatică este universală, în sensul
că limbile străine nu interferează deloc, deoarece comunicarea este procesată de minte și suflet;
orice îți este transmis prin telepatie, ajunge la tine în limba ta nativă, afară de cazul în care o
anumită limbă este internațională. Așadar, chiar dacă persoana/entitatea vorbește o limbă străină,
tu o vei auzi pe limba ta. Mintea și sufletul le transmite în felul acesta. Cunosc acest lucru din
experiență. Întorcându-ne la rozariul satanic, ar trebui să repeți o afirmație scurtă, la obiect și la
timpul prezent, de 108 ori. În timp ce faci asta, concentrează-te pe lumina sau culoarea care
complementează lucrarea, căci acest lucru îi conferă putere. Focalizarea totală este esențială aici.
Cât despre transă, vei observa că pur și simplu făcând cele de mai sus, vei intra în transă fără săți dai seama; vei realiza asta deoarece sunetele vor devenii deranjante, ca și atunci când ațipești.
Tăria minții tale este și ea foarte crucială atunci când lucrezi magie. Nu poți repeta afirmațiile
pur și simplu, în timp ce mintea îți hoinărește pe ici pe colo. Acest lucru îți slăbește orice lucrare
în mod drastic. O minte complet focalizată este precum un laser. Energia împrăștiată și difuză
realizează puțin sau chiar nimic. Această abilitate vine cu timpul, cu răbdare și persistență. Nu te
descuraja. Concentrarea ți se va îmbunătății prin aplicarea constantă a minții tale în aceste
lucruri. Pentru unii oameni, cum sunt cei cu emfaze puternice în Scorpion sau Mercur/Pluto,
această deprindere vine de la sine. Alți oameni trebuie să lucreze din greu pentru a le dobândi,
însă fiecare trebuie să înceapă undeva (aspectele planetare pe care le-am amintit mai sus și pe
care unii oameni le au, vin din antrenamentul făcut în viețile anterioare). Vor fi momente în care
vei întâmpina probleme mai mari decât de obicei în focalizarea minții tale, însă indiferent de
asta, termină totuși lucrarea. Lucrările însemnate ar trebui întreținute în fiecare zi, timp de 40 de
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zile. 40 este un număr al lui Satan, la fel ca și numărul 9 (rozariul satanic are 108 bile: 1 + 0 + 8
= 9). Aceste numere sunt foarte antice și importante, întrucât poartă o vibrație specială.
În fiecare zi, afirmațiile împreună cu vizualizarea luminii energetice și cu concentrarea
minții vor face un progres considerabil în materializarea dorințelor personale. Niciodată nu te
îndoi de lucrările tale, chiar dacă pentru un moment experimentezi contrariul lucrării. Pur și
simplu continuă să aplici energia. Uneori va lua mai mult de-o săptămână, totul depinzând de
puterea sufletului tău. Nu omite lucrarea în niciuna din cele 40 de zile, deoarece acest lucru îți
poate ruina întreaga lucrare. Spre exemplu, în construirea unei aure de protecție, aplică energie
alb-aurie de jur-împrejurul tău în timp ce rostești afirmația de 108 ori, folosind un rozariu satanic
timp de 40 de zile. Unele lucrări care necesită o cantitate extremă de energie, ar trebui repetate
pentru încă 40 de zile. Vei constata că ești capabil să preiei controlul asupra vieții tale și a
propriului tău destin, însă acest lucru cere multă muncă și dedicare pentru a se obține.

Culorile
Alb: Toate scopurile; echilibrează aura, precum toate culorile provin din lumina albă.
Energizant, protectiv, stimulant, distruge energiile negative/distructive, curăţă aura. Oferă
protecţie când este aplicat altora şi direcţionat. Luna guvernează albul. Albul guvernează asupra
Celui de-al Treilea Ochi, împreună cu indigo şi argintiu.
Albastru: Adevăruri, înţelepciune, protecţie, pace interioară, loialitate, putere ocultă şi
expansiune. Jupiter domneşte asupra albastrului regal – noroc, expansiune, abundenţa; călătorii
pe distanţă mare, educaţie, probleme legale, taxe, (de folosit cu verde) investiţii, întemeieri,
prosperitate şi oportunitate. Spiritual, evocatul Demonilor, vindecare, inspiraţie, devotare,
serenitate, sinceritate şi adevăr; fidelitate, pace interioară, cunoaştere şi înţelepciune, armonie în
familie, putere ocultă şi expansiune. Albastru poate fi folosit de asemenea şi în vrăji, când
culoarea este aplicată altora şi direcţionată pentru a aduce depresie, tristeţe, răceală, umbră, a
pierderea speranţei şi a lipsei de simpatie.
Albastru guvernează asupra Chakrei Gâtului. Albastru aparţine elementului apă.
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Argintiu: Dezvoltă abilitățile psihice, neutralizează situaţii, respinge forţele distructive,
lucrează cu puterile zeităților feminine. Luna conduce asupra culorii argintiu – casa şi
înconjururile, imaginaţia, memoria, conştiinţa psihică/ visele, spiritualitatea, meditaţia. Legat de
psihic, meditativ/hipnotic. Luna guvernează argintiul. Argintiul guvernează Cel de-al 3-a Ochi.
Auriu: Bogăţie abundentă, intuiţie, înţelegere, divinaţie, noroc rapid, beneficii financiare,
(auriul atrage sume mari de bani. Foloseşte verde împreună cu auriu strălucitor pentru meditaţii
legate de bani). Auriul este folosit pentru vindecare, fericire, autoritate, reputaţie, onoare şi
putere personală. Foloseşte auriul pentru încredere, faimă, succes la pariuri, plăcere, oferă
siguranţă asupra popularității/carismei, creşte sănătatea şi vitalitatea, vindecare, însănătoşire,
protecţie, succes şi putere magică.
Auriul este una dintre cele mai puternice culori. Satan are o aură aurie. Auriul este
culoarea soarelui şi are ca element focul. În alchimia satanică, auriul reprezintă perfecţiunea
sufletului. Auriul şi alb-auriul sunt văzute peste tot în hieroglifele Egiptului Antic, în temple şi
piramide. Auriul este culoarea bogăţiei şi a puterii.
Galben: Galben este culoarea intelectului, computerelor, comunicaţiei, audio, video, TV,
electronice, cărţi şi literatură. Galbenul guvernează asupra Chakrei Solare, a dorinţei. Condus de
planeta Mercur – galbenul poate fi folosit pentru trecerea examenelor, îmbunătăţirea capacităţii
mentale, pentru o concentrare mai bună, putere mentală, abilitatea de a învăţa, vorbit, scris,
publicat; probleme media, bârfă, calomnie, interviuri, fraţi, surori, vecini, zvonuri, hoţie, toate
ariile studiului şi comunicării, de asemenea proiecţie astrală, înfrângerea viciilor şi schimbarea
obiceiurilor. Bun pentru prietenii, imaginaţie, creativitate (portocaliul este mai puternic pentru
creativitate), inspiraţie și carismă. Galbenul poate fi folosit pentru a incita infidelitate, laşitate,
destrămare, boală, moarte, nebunie şi inconsistenţă în alţii.
Galben aparţine elementului aer. Galben guvernează asupra Chakrei Solare.
Indigo: Meditaţie, abilitate psihică, telepatie, cititul minţii. Comunicaţia spirituală,
absorbirea telepatică a cunoștințelor. Luna guvernează asupra indigoului. Indigo aparţine
elementului chintesenţă/eter/spirit. Indigo guvernează asupra Celui de-al Treilea Ochi, împreună
cu argintiu şi alb şi asupra Chakrei a 6-a.
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Mov: Abilitate psihică, înţelepciune, divinaţie, desfacerea blestemelor, vindecare, muncă
psihică, succes în afaceri; influenţarea oamenilor aflaţi la putere. Este o culoare puternică cu
energii ce pot fi dificil de controlat. Aplicat altora, poate incita tiranie, abuz al puterii, idealism şi
poate influenţa oamenii care au putere asupra ta. Bun pentru a incita tristeţe şi trădare în alţii.
Jupiter Guvernează movul. Movul domneşte asupra Chakrei Coroanei.
Negru: Negru absoarbe, ascunde şi creează confuzie şi haos; începuturi noi, cunoaşterea
lucrurilor ascunse, conţinătorul luminii, una dintre cele mai puternice culori. Foloseşte negru
pentru autocontrol, rezistenţă şi răbdare. Negru este de asemenea o culoare bună de folosit pentru
a aduce neînţelegere şi confuzie asupra inamicilor. De asemenea poate fi folosit pentru protecţie,
legarea forţelor negative, ruperea obstacolelor şi blocajelor, neutralizarea şi distrugerea Formelor
Mentale negative. Cel mai bine de aplicat altora.
Negru guvernează Chakra Bazei, planeta Saturn, elementul pământ, iar în religiile
originale semnifica noi începuturi. În Alchimia Satanică, negrul reprezenta pasul meditaţiei vid
şi al transformării.
Portocaliu: Creativitate, entuziasm, energie, stamină; este o culoare puternică pentru
schimbări majore. Portocaliul ajută în adaptare, atracţie, schimbări bruşte, stimulaţie, entuziasm,
creativitate, energie; obţinerea controlului, schimbarea norocului şi incitarea justiţiei. Soarele
domneşte asupra portocaliului. Portocaliul guvernează asupra Chakrei Sexuale/creative (a 2-a) şi
aparţine elementului foc.
Roşu: Energie, pasiune, mânie, inflamare, poftă sexuală, putere, protejează împotriva
atacurilor psihice. Marte guvernează roşul – răzbunare, mânie, poftă sexuală pură şi satisfacţie
fizică, curaj, determinare; se ocupă cu inamicii. Roşul este folosit pentru incitarea accidentelor,
incendiilor şi rănilor. Roşul poate fi folosit pentru încrederea în sine, atletism, putere, crearea
energiilor magice pentru magie neagră. (Bun pentru propria împuternicire înaintea lucrărilor cu
magia neagră), aduce intensitate. Incită pofta sexuală, energie, putere, energie sexuală,
dinamism, dragoste pasională, dorinţa fizică, curaj, puterea dorinţei, atletism (în special
competitiv) şi vitalitate. Folosit în magie neagră, aşa cum roşu este opus negrului, aduce atacuri
neaşteptate, accidente, vărsare de sânge, violenţă şi ură. Roşul poate fi folosit pentru incitarea
războaielor, anarhiei şi cruzimii. Marte guvernează asupra roşului. Roşul aparţine elementului
foc. Roşul şi negru guvernează Chakra Bazei.
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Verde: Bani, fertilitate, abundenţă, câştig material, bogăţie, vindecare, comunicarea cu
spiritele naturii, anti-inflamator. Venus guvernează asupra culorii verde – dragoste, amor
(afectiv; roşu este pentru dorinţa sexuală/ sex), fidelitate, reconciliere, frumuseţe, tinereţe,
prietenie, atracţie, armonie, câştig financiar, creşte încasările; funcţii sociale, posesii, bogăţii,
indulgenţă, plăcere. Bun pentru începuturi şi creştere. Venus guvernează asupra verdelui –
abundenţă, fertilitate, succes, noroc în general, armonie, imortalitate, generozitate, câştig
material, reînnoire, căsătorie, echilibru şi vindecare. Verdele poate fii de asemenea folosit pentru
incitarea geloziei, lăcomiei, suspiciunii, resentimentelor, îmbolnăvire şi o lipsă de armonie,
atunci când este aplicat altora şi direcţionat. Verdele domneşte asupra Chakrei Inimii.
Gri: NU FOLOSI NICIODATĂ GRI PE TINE ÎNSUȚI! Griul este culoarea bolilor; este
o energie exclusiv negativă. Dacă griul este aplicat în mod repetat în aura unei persoane pe care
o urăşti, îi poate cauza o moarte lentă, dacă este programat să facă asta.

Depășirea obstacolelor
Dacă ți-ai pus în mod consistent energiile în ceva care nu s-a manifestat sau s-a
manifestat într-un fel mult prea diferit decât ceea ce ți-ai dorit, este important să descoperi de ce
anume se întâmplă asta. Mai mult, este foarte important să îți dorești cu adevărat lucrurile pentru
care întreții magie/vrăjitorie. Asigură-te că lucrurile în care îți pui energia sunt cu adevărat
lucrurile pe care ți le dorești. Analizează schimbările care vor apărea în viața ta odată cu
manifestarea dorinței tale. Asigură-te că ești în totalitate OK cu schimbările. În unele cazuri,
barierele subconștiente cum ar fi frica de schimbare sau de orice altceva ce va rezulta din
manifestarea dorinței tale, îți pot ruina o lucrare, chiar dacă nu realizezi acest lucru în mod
conștient. Este important să te cunoști pe tine însuți cu adevărat
Motive populare care conduc la eșec în magie sunt:
 Nu ai îndeajuns de multă putere spirituală pentru a materializa lucrarea. Cu cât
sufletul/spiritul tău are mai multă putere, cu atât mai ușor îți va fi să obții ceea ce
îți dorești. Acest lucru este analog forței fizice, ca atunci când încerci să miști un
obiect mai greu: dacă nu ești îndeajuns de puternic, îți va fi foarte greu sau chiar
imposibil. Același lucru se întâmplă și cu magia.
 Printr-o lipsă de conștientizare, distrugi ceea ce încerci să creezi.
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Ceea ce vreau să spun cu asta este repetarea din nou și din nou a anumitor fraze care sunt
contradictorii cu ceea ce încerci să dobândești. Fiecare celulă din corpul nostru este o minusculă
unitate vie, constituind o parte a întregului. La asta se face aluzie prin fraza ”mintea trupului”.
Există o conexiune foarte importantă aici. EȘTI ceea ce crezi, MAI ALES dacă practici meditația
de împuternicire și/sau ai un suflet mai puternic.
Prin fraze mă refer la:
”Ulcerul meu, gripa mea, problema mea de inimă, etc.” NU ÎȚI EXPRIMA *POSESIA*
CÂND VINE VORBA DE BOLI!!!! De câte ori nu auzi oamenii repetând din nou și din nou
această negativitate? Cum să te poți însănătoși și vindeca când îți exprimi POSESIA în ceea ce
privește bolile? În schimb, spune ”ulcerul”, ”gripa” … prinzi idea? Nu îți exprima posesia pentru
NICIO boală.
Nu îți da părțile trupului drept chezășie.
Cunosc pe cineva care obișnuia să spună ”mi-aș dau mâna dreaptă dacă …”. Da, era un fel de a
spune, însă și-a pierdut mâna într-un accident de mașină și ceea ce el obișnuia să afirme în mod
ironic, a devenit realitate. Acum, cea mai mare parte dintre oamenii de rând pot spune și pot
gândi ceea ce le place și ce nu le place, căci mintea lor nu este puternică și foarte puține lucruri
se manifestă prin gândurile lor. Însă acesta nu este și cazul persoanelor cu o aură mai puternică,
cultivată prin meditația de împuternicire, alte practici spirituale sau provenită din viețile
anterioare. Fi foarte atent la ceea ce gândești și ceea ce rostești.
Detașează-te de boală/neputință
Trebuie să fi convins 100% că nu o vrei și că nu ai nevoie de ea. Am citit prin cărțile
New Age, în care gunoaie de autori – autori de hârtie igienică – le spun cititorilor să ”își iubească
bolile”. ACEASTA ESTE CEL MAI SUICID SFAT DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI!
Mă îngrozesc la felul în care acești idioți cu ”vrăjitoria” lor creștinată, coruptă și întinată,
plasează limitări peste limitări în calea lor și îi învață și pe ceilalți să facă la fel, mânați pur și
simplu de FRICĂ și TÂMPENIE! E DE-A DREPTUL BOLNĂVICIOS! Cât despre ”karma”,
TOATĂ karma

poate

fi învinsă prin CUNOȘTINȚĂ

și

APLICAREA

ACESTEI

CUNOȘTINȚE! Satan ne dă exact această cunoștință. Încetează să spui ”nu am bani”, ”nu îmi
pot permite cutare lucru”, ”sunt lefter”, etc. Chiar dacă e adevărat, nu împuternici acest lucru, în
special dacă întreții lucrări pentru a atrage bani. În schimb, spune-ți ”CUM îmi pot permite
asta?” – ceea ce înseamnă că este voință, este o cale și o soluție pentru a-ți permite lucrul
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respectiv. Întoarce afirmațiile pe dos și neutralizează-le spre exemplu cu:”Atrag sume mari de
bani, în mod simplu și ușor. Acești bani sunt în totalitate proprietatea mea”.Cât despre fraza de
mai sus, în loc să spui ”nu îmi pot permite asta” – unui lucru pe care ți-l dorești cu adevărat –
spune: ”acest lucru este al meu”. Ține minte că afirmațiile ar trebui să fie mereu la timpul
prezent. Alte obstacole includ și frustrări și bariere subconștiente. Când vine vorba despre așa
ceva, mai întâi și cel mai important este să te cunoști pe tine însuți. Motivele, precum și
experiențele, sunt pe atât de numeroase pe cât de multe stele sunt pe cer. Primul pas în depășirea
acestui tip de problemă, este să îți întrebi mintea –de ce? ”de ce lucrarea cutare nu are rezultatul
pe care mi-l doresc?”, ”de ce nu mă vindec?”, ”de ce nu atrag bani?” și așa mai departe.
Unii oameni au frustrări care pornesc din copilărie sau chiar din vieți anterioare. Găsirea
cauzei care stă la baza problemei și înțelegerea problemei, reprezintă jumătate din rezolvarea
acesteia. Dacă problema implică o altă persoană, atunci trebuie să te ocupi de asta și să elimini
obstacolele, înainte de a te apuca de lucrarea magică principală. Dacă cunoști care este
obstacolul, atunci folosește-ți meditațiile și energiile pentru a-l distruge. Spre exemplu, dacă ai
un complex/frustrare din copilărie și te pedepsești pe tine însuți pentru asta, îți poți folosi
energiile pentru a desface acest complex; intră în transă, umple-te cu energie pozitivă și afirmă:
”Sunt eliberat de auto-pedepsire. Mă iert pe mine însumi” (în cazul în care ai sentimente
puternice de vinovăție). Pentru aceia dintre noi care au studiat astrologia în profunzime, cel mai
adesea cunoaștem faptul că soarta are un cuvânt de spus în tragedii. Când ești în locul nepotrivit,
la timpul nepotrivit, cu oameni nepotriviți, etc. Unii oameni și-au trăit viețile cu sentimente pline
de vinovăție, pedepsindu-se pe ei înșiși pentru lucruri de care nici măcar nu au fost vinovați.
Acesta nu este mereu cazul, însă idea e că, dacă dorești să ai succes vindecându-te sau în orice
alt timp de magie prin care atragi ceea ce îți dorești, nu te poți urî pe tine însuți din motive
evidente! Dacă există obstacole, atunci folosește-ți mai întâi magia pentru a le distruge, înainte
de a te apuca de lucrările principale. O afirmație generală ar fi ”Toate obstacolele de orice fel
care mă împiedică din a avea _____, sunt distruse și destrămate în mod complet.”
În încheiere, după cum am menționat și mai sus, cu cât mai puternic îți este sufletul și
aura, cu atât mai ușor îți va fi să obții ceea ce îți dorești, mai repede și cu mai puțin efort.
Vorbesc din experiență aici. Întreținerea așa-numitelor ”miracole” nu necesită decât un suflet și o
aură puternică și cunoștința necesară folosirii acestora.
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Contraatacând
Unul dintre cele mai importante motive pentru care ne curățăm aurele este pentru a scăpa
de toate energiile negative cu care intrăm în contact zilnic. Majoritatea vin de la cei din mediul
înconjurător. Pentru mulți, locul de muncă poate fi extrem de incomod, la fel ca și propria casă.
Oamenii negativi sunt cei care întotdeauna se plâng și se văicăresc și care nu fac niciodată nimic
pentru a încerca să-și îmbunătățească situația, cei care întotdeauna fac mișto de alții pentru a
părea mai tari sau pentru a devia atenția de la propria inutilitate, cei care dau vina pe toți ceilalți
pentru propriile vai și amaruri, cei care își exprima mânia și frustrarea prin abuzarea celorlalți,
iar lista continuă.
Ca și sataniști, noi nu acceptăm abuzul. Există o meditație foarte simplă pentru cei care
experimentează efectele negativității altora:
1. Curăță-ți aura și chakrele în mod complet, pentru ca vrei să te descotorosești de
toată energia negativă.
2. Extinde-ți conștiința către aură și simte-ți aura.
3. Relaxează-te și concentrează-te pe propria aură.
4. Vizualizează-ți aura ca un contur în jurul tău și ca o barieră protectoare. Conturul
ar trebui să fie de un alb strălucitor, ca Soarele, deoarece albul deviază tot.
5. Afirmă: “Aura mea este puternică și deviază complet energia negativă venită de la
____(numele persoanei)____ în orice fel și întotdeauna o trimite înapoi
acestuia/acesteia”
Această meditație ar trebui să fie efectuată cu intenție și apoi repetată de fiecare dată când
vii în contact cu idiotul ce te-a ofensat. Vizualizează și simte-ți aura, cum am făcut mai sus,
repetând afirmația de câteva ori, apoi observă cum negativitatea tâmpitului/tâmpitei îl/o distruge.
Niciun Satanist nu ar trebui să rabde abuzuri. Omul de rând încorporează energia negativă și
suferă drept consecință, după ce negativitatea s-a sedimentat. Cei care în mod inconștient
asimilează această energie pot suferi de orice, de la depresie până la boală și pot fi prinși într-un
cerc vicios al energiei negative, asigurându-I idiotului o ieșire negativă. Meditația de mai sus
pune un stop acestui lucru, însă ține minte că trebuie reîntărită în mod frecvent. În plus,
vizualizează energia negativă a ofensatorului și trimite-i înapoi energie de culoare gri și agață-i-o
de aură acestuia. Amintește-ți să îți cureți aura după aceea.
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Puterea
Nu ai nevoie de recuzite sau de alte obiecte ritualice pentru a arunca o așa numită ”vrajă”.
Meditațiile de împuternicire întreținute îndeajuns de mult, sunt mult mai efective și oferă o mai
mare putere abilității de a-ți controla mediul în care trăiești, dar și pe alții. Atunci când câmpul
energetic îți este puternic, este floare la ureche să pui gânduri, sentimente și alte proiecții în
mințile altora. Unii oameni sunt mai puternici decât alții, motiv pentru care în unele cazuri, astfel
de proiecții pot întâmpina rezistență din partea unor indivizi; însă bineînțeles, totul depinde de
cât de puternic ești TU. Cu toate acestea, până și cei mai puternici își au scuturile slăbite în mod
considerabil în timpul somnului.
Persoanele mai slabe sunt mai ușor de controlat, oriunde și oricând. Tot ce trebuie să faci
este să intri într-o transă ușoară de concentrare și focalizare, iar dacă aceștia sunt într-un loc în
care îi poți observa, efectele proiecțiilor tale vor fi imediat evidente. Nu uita niciodată că este
foarte important să înveți cum să îți controlezi mânia. Atunci când atingi un anumit nivel, cei
care te ofensează vor avea parte de nenorocire, indiferent dacă aceștia sunt persoane dragi sau
dușmani. Poate fii destul de supărător dacă o persoană dragă are parte de un accident sau se
îmbolnăvește în urma mâniei tale. Acest lucru vine la pachet cu puterea și ar trebui ținut sub
control. Atunci când câmpul energetic îți este puternic, nu trebuie mult pentru a provoca diverse
lucruri. Din acest motiv, trebuie să fim mereu siguri că ne dorim cu adevărat ca ofensatorii să fie
pedepsiți. Mânia neintenționată care nu este controlată, poate aduce dezastrul în viața
ofensatorul, chiar și dacă acesta își cere iertare și relația dintre voi este ulterior remediată iar
acest lucru poate provoca regrete profunde.
Nu pot pune o îndeajuns de multă emfază pe puterea acestor meditații, atunci când
acestea sunt întreținute îndeajuns de mult și în mod consistent – în fiecare zi. Pentru anumite
lucrări specifice, cum sune acelea în care vrei să legi pe cineva, recuzitele pot fi folosite pentru a
facilita concentrarea. De cele mai multe ori, gândindu-te la ceva cu voință, focalizare și dorință,
va face ca acest lucru să se manifeste. Asta bineînțeles, atâta timp cât nu te îngrijorezi și nu te
gândești la el într-un mod plin de nesiguranță sau disperare.
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Mai multe informații despre elemente
În opoziție cu multitudinea avertismentelor din textele mai vechi cu meditații, ar trebui să
îți construiești toleranța la elemente în mod treptat. Am găsit că aceste avertismente nu au cu nici
un pic mai multă credibilitate decât căcatul de lege wicca, conform căreia orice vrajă ți s-ar
întoarce înapoi de trei ori mai puternică. Unii dintre noi – inclusiv eu – au inhalat elementul foc
în cadrul a mai mult de 100 de inspirații, ÎNSĂ, am lucrat treptat o bună durată de timp până
când am ajuns la acest nivel. Pentru a fi capabil să lucrezi magie cu o intensitate formidabilă,
trebuie să fi în stare să ții elementul foc în tine în cantități mari și să ai o toleranță ridicată la
acesta. La fel stau lucrurile și cu celelalte elemente. Dacă ești capabil să ții elementul foc în
cantități mari, atunci ești capabil să incinerezi o victimă – care nu are toleranță la acest element –
în totalitate, în cadrul unei vrăji de magie neagră. Acest lucru se dobândește în timp.
Am constatat că elementul akasha/eter/chintesență este de bază. Chintesența intensifică
orice lucrare. Acest element este îndeaproape relaționat focului și vei descoperi că energia
corporală îți va crește dacă lucrezi cu acesta zilnic. Creșterea temperaturii corporale pare să fie
de durată. Atunci când vrei ca ceva anume să se întâmple, îl poți întipări în chintesență și prin
acest lucru îl vei face mult mai puternic. Un fel de a vizualiza chintesența – care este lumină
ultravioletă – atunci când o absorbi, este să vizualizezi o ”lumină neagră” – care a fost foarte
populară in anii 70, la iluminarea posterelor. Culoarea luminii negre este culoarea chintesenței.
Mai multe informații cu privire la elemente și utilizările lor specifice sunt pe drum. Verifică din
când în când pagina principală cu meditațiile sau pagina cu articole noi, pentru a fi la curent cu
aceste actualizări.

Pregătirea minții pentru meditație
Este important să-ți relaxezi și mintea și trupul pentru a intra într-o stare adâncă de
transă, stare în care meditația va fi mult mai efectivă. Cei mai avansați pot intra în această stare
cu ușurință, oricând, chiar și într-un mediu haotic. Însă aceasta necesită timp și practică. Unul
dintre beneficiile transei făcute în mod regulat este că poți rămâne calm, liniștit și adunat în
situații periculoase. Dedesubt este o listă cu sfaturi legate de tehnici pentru calmarea și liniștirea
minții și corpului înainte de efectuarea meditației.
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 Yoga Hatha (fizică) este minunată dacă ai timpul necesar înaintea începerii
meditației. Energiile amplificate de către posturile yoga și de către stadiul relaxat,
oferă mediul necesar concentrării.
 Exercițiile de respirație pot fi efectuate pentru a calma și liniștii mintea înaintea
oricărei sesiuni de meditații. Reglarea și ”observarea” respirației este o metodă
excelentă de a-ți concentra mintea și de a intra în stadiul alfa – care este necesar
pentru meditația de împuternicire.
 Muzica sau sunetele reprezintă o altă metodă. Blochează-ți gândurile și
concentrează-te pe sunetele din jurul tău. Sau ascultă muzică de relaxare. Acest
exercițiu ajută la inducerea relaxării.
 Șezi sau întinde-te liniștit și relaxează-ți întregul corp, începe de la picioarele și
până în vârful capului.
 Pentru câteva minute, fii conștient de energia dinafara corpului tău și apoi
concentrează-te pe energia din interiorul corpului, fă asta de 4-5 ori. Efectuează
acest lucru încet. Acest exercițiu îți dezvoltă sensibilitatea la energie – care este
atât de importantă nu numai pentru că îți asigură abilitatea de a absorbi, direcționa
și manipula energia în lucrări magice, ci și pentru a-ți îmbunătății gradul de
conștientizare legat de câmpul energetic al celor din jurul tău. De asemenea, acest
exercițiu îți tonifică sistemul nervos.
 Orgasmul sexual este o altă tehnică de relaxare care funcționează de minune.
Stimulează-te până la orgasm. Când începi o meditație cu orgasm folosește
această oportunitatea pentru a vizualiza energia din chakra bazală, urcând de-a
lungul coloanei și deschizându-ți chakrele.
Întotdeauna ar trebui să fii odihnit când începi o sesiune de meditații. Dacă ești obosit, aceasta te
va face să adormi iar scopurile meditației nu vor fi atinse. Ar fi bine să elimini câți mai mulți
stimuli fizici care te pot distrage, cu excepția faptului în care meditezi asupra dureri sau
disconfortului, cu scopul de a-ți îmbunătății puterea voinței. Asigură-te că nu îți este foame; nici
plin – ca după o masă copioasă – nu este prea bine. Când avansezi în meditații, nivelele profunde
ale transei pot fi atinse și menținute chiar și dacă în jur există distrageri. Mintea devine puternică
și rămâne concentrată conform voinței. Dacă mintea este distrasă de un gând apăsător, identifică
problema și cere-i minții să lase la o parte gândul ce te distrage, asigurând-o că problema va fi
confruntată și rezolvată după sesiunea de meditație. Trebuie să te ții de aceste lucruri, altfel nu
vor funcționa nici în sesiunile viitoare. Măsura în care avansezi este strict personală.
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Meditații specifice
Când folosești meditațiile de împuternicire pentru un scop anume, prin afirmația pe care
o folosești este foarte important să acoperi fiecare aspect legat de modul în care vrei ca energia
să se manifeste. De exemplu, când construiești o afirmație pentru a atrage bani, dacă afirmi doar:
”atragi bani”, vei avea bani și îi vei ține în mâini, însă fără ca aceștia să îți aparțină (ca un
lucrător în bancă, ca un casier sau, s-ar putea ca banii să nu-ți aparțină sau să fie luați de
altcineva). Înțelegi? Mintea face exact ceea ce îi este spus și nu înțelege particularitățile dacă nu i
le spui EXACT; cu alte cuvinte, energiei trebuie să îi dai mură în gură. Întotdeauna mintea și
aura vor urma cea mai ușoară cale, indiferent care e aceasta. De aceea este atât de important să
acoperi toate aspectele în afirmațiile tale, în cât mai puține cuvinte posibil. Energia face exact
ceea ce îi este cerut. Afirmațiile pe care le-am inclus aici sunt fundamentale. Le poți folosi sau
modifica așa cum ți se pare mai bine.
Alt exemplu este cu pierderea în greutate. Este inutil și chiar periculos să afirmi pur și
simplu: ”pierd din greutate”. Cu siguranță nu ai vrea să pierzi din greutate printr-o boală cum
este cancerul. Este important să afirmi ”Eu pierd grăsimea corporală care este în exces și nu este
folositoare, într-un mod foarte sănătos.”Înțelegi la ce mă refer? Acest lucru este foarte serios.
Toate lucrările trebuie să se poată manifesta în realitate. Adică trebuie să fie posibile din punct
de vedere fizic. (Afirmațiile de genul: ”Îmi cresc aripi de zmeu” nu o sa se manifeste niciodată)
Alcătuiește afirmațiile în timpul prezent, deoarece partea dreaptă a creierului nu înțelege timpul
viitor – de exemplu, ”o să” nu se întâmplă niciodată pentru că mintea nu înțelege timpul viitor.
La fel ca și cu toate lucrările, trebuie să ai încrederea și voința că ceea ce dorești se va manifesta.
Dorința este foarte importantă! Când termini meditația, indiferent pentru ce e – NU TE MAI
GÂNDI LA ASTA! Lasă energia să lucreze și să își urmeze cursul! Nu te gândi la lucrare
deoarece vei interfera cu energiile acesteia.
Nu-ți împrăștia energiile. Lucrează cu o singură problemă o dată. Cu cât energiile tale
sunt risipite în mai multe locuri, cu atât mai slabe devin. Energia ar trebui direcționată ca un
laser. La fel ca un computer, ne putem programa aurele/sufletele pentru lucruri specifice iar
acestea devin permanente odată ce încep să se manifeste. Programul va rămâne în aură până când
îl eliminăm, dacă vreodată vrem asta. Din timp în timp s-ar putea să fii nevoit să o
reîmputernicești prin meditații și afirmații, însă acestea vor rămâne în suflet, chiar și în vieților
viitoare.
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Meditație pentru bani
Inspiră energie de culoare verde din toate părțile corpului tău, un verde intens și vibrant.
Această meditație ar trebui efectuată într-o stare de transă, cât mai adâncă posibil. Când inspiri
energia verde, umple-ți aura cu acesta și afirmă ceva de genul:
”Inspir o puternică energie care îmi atrage foarte mulți bani, fără obligații și cu ușurință.
Acești bani sunt fără obligații și sunt în totalitate ai mei de păstrat.”
Rostește afirmația de mai sus (sau una creată de tine) de mai multe ori, cu intenție și
dorință, în timp ce inspiri energie verde. Culoarea verde este culoarea planetei Venus, care
domină asupra banilor. Funcționează într-adevăr, însă trebuie efectuată o dată la câteva zile
pentru a menține atragerea banilor. După aceea, inspiră lumină albă și vibrantă de câteva ori,
pentru a-ți echilibra aura. Dacă vezi verdele strălucind cu nuanțe de auriu, este un semn foarte
pozitiv, însă s-ar putea să necesite câteva meditații până vei observa asta. Banii cresc în cantitate
în mod treptat. Trebuie să construiești pe o fundație puternică.

Meditația de protecție
Această meditaţie este foarte importantă, motiv pentru care ar trebui să o adaugi la
programul zilnic de meditaţii. Este simplă şi cu cât o faci mai mult, cu atât mai puternică va
deveni aura ta de protecţie. O să ajungi să întreții vrăji foarte avansate şi o să ai nevoie de o aura
de protecţie puternică.
1. Intră în transă
2. Inspiră o energie alb-aurie. Nu trebuie să îţi expandezi aura de data aceasta, ci
doar vizualizează un puternic scut energetic în jurul tău, ca continuare a aurei tale.
3. Afirmă: “Inspir o puternică energie protectivă. Această energie construieşte o aură
de protecţie în jurul meu. Această aură mă protejează tot timpul.”
Poţi modifica afirmaţia, însă păstreaz-o mereu la timpul prezent. Cu cât mai des faci acest
lucru, cu atât mai puternică va deveni această aură de protecţie. Poţi folosi şi energia de la Soare.
* Se foloseşte energie alb-aurie, deoarece aceasta are proprietăţi reflectorizante.
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Meditație pentru pierderea din greutate
Este de dorit să folosești albastru ca cerul pentru a-ți accelera metabolismul. Într-o transă
adâncă, cât mai adâncă posibil, inspiră energie albastră în aură și afirmă:
”Inspir energie albastră care îmi accelerează metabolismul și îmi cauzează pierderea
grăsimii corporale excesive, într-un mod foarte sănătos”.
Trebuie să repeți asta de câteva ori, în jur de 5-10 ori, continuând să inspiri energie
albastră. Va trebui să efectuezi această meditație zilnic până observi rezultate și să o repeți de
câte ori va fi necesar. Cu timpul, efectul devine permanent.

Magie satanică avansată
Atunci când practici magie neagră avansată sau atunci când lucrezi cu elementali (forme
mentale create nu din energie ci din elemente), magie Voodoo avansată și așa mai departe, este
extrem de important să cunoști diferența dintre ”evocare” și ”invocare”. Nu invoca NICIODATĂ
energia pe care plănuiești să o infuzezi într-un dușman, cu scopuri distrugătoare! Atunci când
invocăm energie, aceasta creează o punte de legătură între noi și victimă. Există numai un singur
tip de vrăjitorie de acest tip, în care poți invoca energia: atunci când întreții magie pentru
dragoste; când iubești pe cineva cu adevărat și vrei să te unești cu acesta/aceasta.

Puterea vibrației
Întreg universul vibrează și este acordat pe diverse frecvențe. Tot ceea ce există este
compus din molecule care vibrează, vibrații care sunt acordate pe anumite frecvențe. Cei de la
conducere sunt bine conștienți de toate acestea; diverse departamente guvernamentale au
întreținut și întrețin experimente cu aceste frecvențe. Sunete pe care în mod normal nu le auzim,
ne pot afecta gândurile, stările de spirit și emoțiile și în aceiași măsură ne pot afecta atât psihic
cât și fizic. Chakrele ne sunt foarte senzitive la vibrații, motiv pentru care mantrele relaționate
fiecărei chakră au puterea de a ne stimula chakrele cu mult mai mult decât tehnicile de
împuternicire prin vizualizare sau respirație chakrală. Cu fiecare chakră, tonul vibrației ar trebui
să urce cu o notă. Se începe de la chakra bazală, a cărei ton de vibrație este foarte jos. Vibrația
are un impact extrem de mare în deschiderea și împuternicirea chakrelor.
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Vibrarea și incantația numelor Zeilor este de asemenea foarte puternică. Putem vibra
numele lui Satan și ale Demonilor, în timp ce vizualizăm culoarea atribuită acestora și ne
concentrăm pe calitățile pe care Demonul respectiv le are și pe care vrem să le obținem pentru
noi înșine. Vizualizarea sigiliilor acestora este de asemenea foarte puternică (vizualizarea și
vibrarea ar trebui folosite concomitent, pentru rezultate mai bune). Codurile Enochiene sunt și
ele foarte puternice atunci când sunt incantate monoton, în cadrul ritualurilor.
Incantația aduce mai multă putere în orice lucrare magică/vrăjitorească. Sunetul poate
sparge sticla și îi poate transforma măruntaiele cuiva în gelatină, ucigându-l în mod instant:
aceasta este puterea sunetului. Incantația numelui unui dușman pe tonul potrivit, în timp ce
torturezi o păpușă Voodoo, conferă putere lucrării. Atunci când mințile ne sunt antrenate, acestea
pot trimite impulsuri electrice extrem de puternice, schimbând undele vibraționale moleculare și
transformându-le în forme mentale și elementali, care pot fi programați și direcționați în timpul
ritualului prin concentrare intensă. Sunetul intensifică forma mentală nespus de mult.

Despre al treilea ochi
Cel de-al treilea ochi este relaționat chakrei a 6-a și
glandei pineale, în mod direct. Este localizat în mijlocul
frunții, deasupra sprâncenelor și împreună cu chakra a 6-a
(care este plasată în spatele celui de-al treilea ochi) și cu
glanda pineală, este vizorul psihic al sufletului. În omul de
rând, glanda pineală este atrofiată și inactivă. Datorită
secolelor în care omenirea a fost împiedicată să practice
meditația de împuternicire – în cadrul căreia energia este
circulată peste tot, la fel ca sângele – multe părți ale sufletului uman au încetat să funcționeze.
Un alt rezultat trist al xismului.
Al treilea ochi deține văzul astral; prin acesta, imaginile astrale sunt transferate creierului.
Al treilea ochi este important și în telepatie și atunci când vrem să îi influențăm pe ceilalți. Am
remarcat că atunci când îi influențez pe ceilalți, energia ar trebui direcționată cu putere spre cel
de-al treilea ochi al persoanei respective, chiar dacă acest lucru nu poate fi văzut. Al treilea ochi
este receptiv la energia direcționată spre el. La nivelul celui de-al treilea ochi se află al treilea
nod major al sufletului. Odată ce acest nod este desfăcut iar energia curge liberă prin acesta,
chakra coroanei va fi mult mai ușor de deschis. Al treilea ochi împreună cu chakra a șasea
controlează vederea, sinusurile și pielea. Cu al treilea ochi putem vedea aurele, putem citi în
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sfera de cristal sau în oglindă și putem vedea energia. Glanda pineală și chakra a șasea se află în
spatele celui de-al treilea ochi. Al treilea ochi este extensia din față a chakrei a șasea. Chakra a
șasea este locul în care se întâlnesc ida și pingala. Atunci când Șarpele Kundalini trece prin
această chakră, deschide ultimul nod din cele trei noduri majore ale sufletului. Când se întâmplă
acest lucru, adesea se experimentează o scânteiere de lumină. Deschiderea celui de al treilea ochi
reprezintă un pas major în cultivarea unui grad ridicat de conștientizare.

Despre Runa Dagr/Dagaz
Runa Dagr/Dagaz corespunde atuului din cărțile de Tarot.
Acesta înseamnă desăvârșire. După ce trecem prin chakra a șasea,
chakra coroanei va fi atinsă de Șarpele Kundalini fără nici un efort.
Aceasta înseamnă unirea idei cu pingala. Dagaz este și runa lunii, iar
Luna guvernează peste chakra a șasea și peste cel de-al treilea ochi.
Dagaz este o rună a întregirii. ”Această rună poate fi comparată cu
piatra filozofală spirituală. În alchimia sexuală, Dagaz este momentul orgasmului, moment în
care scopul lucrării este realizat. Este de folosință în toate lucrările de natură ”alchimică”, fie că
acestea sunt practice sau legate de conștiință.” 42

Hipnoza
Despre hipnoză
Cu toții avem o parte stângă și o parte dreaptă a creierului. Partea stângă a creierului este
mintea conștientă pe care o folosim în fiecare zi pentru a lua decizii în mod conștient și a ne
folosii logica. Aceasta este partea masculină activă a creierului. Partea pasivă este partea dreaptă
a creierului. Aceasta este partea feminină receptivă. Partea dreaptă a creierului este foarte
sugestibilă și este partea pe care o accesăm în timpul meditației și a hipnozei. Pentru a accesa
partea dreaptă pasivă, partea stângă activă trebuie estompată. Este ca și atunci când umbli la
cablurile de electricitate: mai întâi trebuie să oprești curentul. Dacă nu oprești curentul, un scurt
circuit va împiedica accesare cablurilor. Mintea funcționează în același fel.
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Cu cât mai mult partea stângă și activă a creierului îți este mai subjugată și cu cât transa
este mai adâncă, cu atât mai receptivă este partea dreaptă și pasivă. Pentru a te hipnotiza cu
succes, trebuie să intri într-o transă adâncă. Pentru a hipnotiza o altă persoană, trebuie să aduci
acea persoană într-o transă adâncă – cu cât mai adâncă cu atât mai bine. Pentru a hipnotiza pe
cineva, cel ce efectuează hipnoza trebuie să stabilească un fel de legătură cu subiectul. Oamenii
care sunt foarte sugestibili, impresionabili și naivi, sunt cei mai buni subiecți. Este dificil de
lucrat cu cei care sunt nervoși, cinici și inconfortabili cu hipnoza. Agenția Centrală de Inteligență
(CIA) și alți profesioniști lipsiți de etică folosesc substanțe barbiturice pentru subiecții rezistenți.
Aceștia folosesc exact atât cât trebuie, astfel încât mintea să fie receptivă sugestionării. Dacă
folosesc prea mult, sesiunea va fi un eșec. Succesul unei sesiuni depinde de cât de setată este
mintea în legătură cu sugestiile. Problemele cronice și de lungă durată, suprimările adânci și
blocajele mentale pot necesita multe sesiuni pentru a fi doborâte. Sugestiile și afirmările trebuie
repetate și repetate pentru a dărâma zidurile din minte.
Prin hipnoză, operatorul deține controlul. Măsura în care acest control este deținut de un
profesionist este egală cu cazul în care subiectul își schimbă viața în totalitate așa cum îi este
comandat de către operator. Au existat nenumărate rapoarte în care psihiatrii și-au hipnotizat
pacienții și au făcut sex cu aceștia. Pacientului i-a fost spus în timpul sesiunii să nu își
amintească nimic după ce se trezește. Acesta este un exemplu frecvent întâlnit. Când îi dai voie
altei persoane să te hipnotizeze, în mod literal îți pui întreaga viața în mâinile ei, pentru că ești
din ce în ce mai mult sub controlul acelei persoane, cu fiecare sesiune.
Pentru a împiedica o persoană să te hipnotizeze, trebuie să-ți programezi mintea să nu
poată fi hipnotizată niciodată de o altă persoană. Asta creează un blocaj. Este cunoscut faptul că
hipnotizatorii plasează propriile blocaje în mințile subiecților. Unii plasează mai multe. Cel mai
larg răspândit este acela care provoacă o amnezie totală cu privire la sesiune, în subiectul
hipnotizat. Alte blocaje folosite de hipnotizatorii fără etică le includ pe acelea prin care subiectul
poate fi hipnotizat doar de operator, și nimeni altcineva. Acestea au implicat chiar și cazuri în
instanță: situații în care operatorul a folosit subiectul amnezic, pentru a comite crime. Mintea
umană poate fi programată să aibă amnezie în orice situație și împrejurare.
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Determinarea profunzimii transei
Stadiul ușor de transă:
 Subiectul este relaxat fizic.
 Pleoapele subiectului se mișcă sau se zbat.
 Sunetele pot deveni dureroase.
Stadiul ușor-mediu de transă:
 Subiectul simte că membrele îi sunt grele.
 Respirația subiectului devine înceată și profundă.
 Senzație intensă de relaxare profundă (subiectul nu vrea să se miște, să vorbească
sau să gândească).
 Subiectul se simte detașat de mediul înconjurător.
Stadiul mediu de transă:
 Subiectul este conștient de transă, însă nu o poate descrie.
 Stadiul sugestiv (de exemplu, operatorul îi sugerează subiectului că o furnică se
cațără pe brațul acestuia, iar subiectul o poate simți mișcându-se, chiar dacă nu
este nimic pe brațul lui; sau operatorul sugerează că este fum în cameră, iar
subiectul îl poate mirosi, chiar dacă fumul este inexistent).
 Catalepsie: o condiție caracterizată de lipsa răspunsului la stimuli externi și
rigiditate musculară, membrele rămânând în orice poziție sunt plasate.

Stadiul adânc sau somnambulic al transei:
 Subiectul poate deschide ochii fără ca aceasta să afecteze transa.
 Privire fixată cu pupilele dilatate, atunci când ochii sunt deschiși.
 Amnezie completă.
 Amnezie sistematizată post-hipnotică.
 Mișcări necontrolate ale globilor oculari.
 Senzație de ușurință, plutire, legănare sau cădere.
 Distorsionarea sunetului.
 Subiectul își poate controla funcțiile involuntare ale corpului: rata bătăilor inimii,
presiunea sângelui.
 Amintirea memoriilor pierdute.
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 Regresia vârstei.
 Halucinații vizuale.
 Halucinații auditive.
 Anestezie totală.

Metode pentru a testa profunzimea transei:
Operatorul trebuie să stabilească profunzimea transei pentru a deține controlul sesiunii.
Aceasta se poate efectua prin testarea receptivității la sugestiile date de operator. Cea mai
obișnuită metodă folosită, este aceea în care operatorul îi spune subiectului că acesta nu își poate
mișca brațul.

Exemplu:
”Brațul ți-e lipit de scaun, nu îl poți ridica, și, când până număr la cinci, vreau ca tu să
încerci să îl ridici. Dacă ai cooperat, cu cât încerci mai mult să-ți ridici brațul, cu atât mai mult
acesta rămâne lipit de scaun”
Apoi operatorul numără până la cinci, afirmând după fiecare număr ”Brațul ți-e lipit de
scaun.”. Când se ajunge la cinci, dacă subiectul nu își poate mișca brațul, acesta este în transă.
Dacă subiectul își poate mișca brațul, acesta nu a acceptat sugestia. Operatorul trebuie să o ia de
la început și să explice că acesta nu poate face nimic dacă subiectul nu cooperează. Întotdeauna
este important să te asiguri că subiectul are încredere în tine. Următorul stadiu este cel în care
operatorul face transa să fie mai profundă și apoi verifică din nou profunzimea stadiului de transă
la care a ajuns subiectul. Operatorul îi spune subiectului că îi va mângâia mâna, iar acesta va
simții o amorțire crescută și pierderea senzației în acea mână. După câteva minute de mângâiat și
vorbit, operatorul ciupește dosul mâinii mângâiate și apoi face la fel cu dosul celeilalte mâini
care nu a fost mângâiată și întreabă subiectul dacă simte vreo diferență. Dacă subiectul spune că
nu a simțit nici-o diferență, acest stadiu al transei a fost atins; dacă nu, operatorul trebuie să îi
explice subiectului că mai multă muncă pentru profunzimea transei trebuie efectuată. Mai multe
sesiuni vor fi nevoite pentru a aduce subiectul din ce în ce mai profund.
Următorul stadiu pe care operatorul îl va testa va fi și mai profund. Dacă subiectul a
avansat spre acest stadiu, acesta va fi amnezic. Operatorul îi va spune subiectului să își
imagineze că acesta se află în fața unei table cu o bucată de cretă și îl instruiește să ia creta și să
scrie trei cuvinte pe tablă. ”Acum, vreau ca tu să iei creta și să scrii următoarele trei cuvinte pe
tablă: Primul cuvânt: pom; apoi iarbă și ultimul, nor. Ridică mâna când termini de scris cele trei
cuvinte.” Când subiectul a arătat că a terminat de scris cuvintele, operatorul îl instruiește că
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există un burete pentru șters tabla în colțul tablei și apoi spune ”Vreau ca tu să iei buretele și să
ștergi cuvintele ”pom” și ”iarbă”, lăsând doar cuvântul ”nor”. De asemenea, vreau să le ștergi din
propria minte, astfel încât, singurul lucru la care te gândești acum este ”nor”, ”nor”. Intri într-un
somn din ce în ce mai adânc. Ești într-un somn profund și singurul lucru la care te poți gândi este
cuvântul ”nor”. Acum, care sunt cele trei cuvinte pe care le-ai scris pe tablă?” Dacă subiectul
este capabil să își amintească cele trei cuvinte, înseamnă că încă nu a ajuns la stadiul amnezic al
transei. Dacă subiectul nu și le amintește, atunci subiectul a atins acest stadiu adânc al transei.
Operatorul ar trebui apoi să spună ”Când număr până la trei, îți vei aminti cele trei
cuvinte și mi le vei spune”. Subiectul va trebui să își amintească cuvintele și apoi să le repete.
Pentru ca operatorul să poată plasa subiectul în acest stadiu de transă data următoare în care
efectuează hipnoza, acesta ar trebui să-i spună subiectului, înainte să-l aducă înapoi din transă:
”De acum încolo, de fiecare dată când te pun într-o transă, vei ajunge la aceeași profunzime cum
ești acum, până când număr la zece”. Apoi, operatorul aduce subiectul în-afara transei: ”Voi
număra până la cinci. Când ajung la cinci, vei fi complet treaz, te vei simții reîmprospătat și
bine”.

Auto-hipnotizarea
Pentru auto-hipnoză trebuie să intri într-o transă profundă. Următoarele pasaje sunt
preluate din cartea „A Treaty on Astral Projection” de către Robert Bruces.
Cum să intri într-o transă:
„Relaxează-te și calmează-ți mintea, concentrându-te pe respirație. Imaginează-ți cum
cobori o scară în întuneric. Nu vizualiza scara; este important să reproduci senzația pe care o ai
atunci când faci asta. Când expiri, simte cum cobori o treaptă sau două. Când inspiri simte cum
stai pe loc pe scară. Este nevoie de un efect mental de cădere. Asta schimbă nivelul activității
undelor cerebrale de la starea de veghe (Beta) la starea de somn (Alpha) sau starea de somn
profund (Teta). Odată ce nivelul activității undelor cerebrale ajunge la Alpha, vei intra în transă.
Continuă să efectuezi cele de mai sus suficient de mult. Durează ceva să intri în transă, totul
depinzând de experiența ta cu relaxarea profundă și cu calmarea minții.
Observație: din momentul în care experimentezi o senzație de apăsare, oprește exercițiul
de cădere mentală. Dacă nu te simți confortabil cu scara, atunci imaginează-ți că ești într-un lift:
simte senzația de cădere atunci când expiri și simți cum stai pe loc atunci când inspiri. Sau îți
poți imagina că ești o pană și să simți cum plutești în jos când expiri și cum stai pe loc când
inspiri. Cum am afirmat mai sus, ai nevoie de un efect de cădere mentală pentru a-ți coborî
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nivelul activității undelor cerebrale. Acest efect de cădere mentală, când este combinat cu o
relaxare profundă și cu un calm mental îți va cauza intrarea în stadiul de transă. Simte-te liber să
folosești orice scenariu cu care ești confortabil și care îți poate aduce acest efect de profunzime.
O transă se simte așa: totul devine mai liniștit și te simți ca și cum ești într-un loc mult mai mare.
Ai un oarecare sentiment de zumzăit în corp. Totul se simte diferit. Se simte un pic ca atunci
când îți pui o cutie de carton pe cap în întuneric și poți simți schimbarea atmosferei. Este ca și
când totul devine neclar sau un pic șters. Orice sunet puternic este dureros atunci când te afli în
transă.
Transa profundă:
Nivelul transei pe care îl atingi depinde foarte mult de abilitatea ta de a te relaxa și de a-ți
concentra voință. Pentru a atinge o transă și mai profunda, de exemplu nivelul teta sau chiar mai
profund de atât, trebuie să te concentrezi mult mai mult și pentru o durată mult mai mare timp pe
efectul de cădere mentală, însoțit de conștientizarea respirației. Primul nivel al transei, atunci
când devii foarte greu, este suficient de profund pentru proiecția astrală. Eu nu sfătuiesc forțarea
într-o transă mai profundă decât cea ușoară până când ai destulă experiență cu stadiul de transă.
Cum poți știi când ai intrat într-o transă profundă? Există patru simptome foarte ușor de
observat:
1. Un sentiment inconfortabil de rece, însă care nu te face să tremuri de frig, însoțit
de o pierdere rapidă a căldurii corporale.
2. Din punct de vedere mental, te vei simți foarte ciudat și totul se va părea extrem
de înceeeeet. Procesul gândirii va fi încetinit ca și când cineva ți-a făcut o injecție
puternică împotriva durerii.
3. Te vei simții ca și cum ești disociat de propriul tău corp, adică vei avea o senzație
puternică de plutire și totul se va simții ca și cum este foarte departe.
4. Paralizie fizică totală.
Observație: aceste 4 lucruri, ÎMPREUNĂ, indică faptul că ai intrat într-o transă
profundă. Nu încurca transa profundă cu senzația moderată de plutire pe care o obții uneori cu
transa ușoară, adică atunci când corpul astral devine slab; nici pierderea ușoară a căldurii
corporale cauzată de statul în același loc mult timp; sau cu ușoara paralizie cum e, de exemplu,
senzația de greutate/apăsare. Transa profundă este foarte inconfortabilă și inconfundabilă.
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Este foarte dificil să intri într-o transă profundă, deoarece trebuie să îți dezvolți abilitățile
de a te relaxa, concentra și de a stăpâni stadiile de transă, plus foarte multă voință și energie
mentală. Nu vei intra în transa profundă în mod accidental. Dacă ești îngrijorat că ajungi prea
profund, amintește-ți asta: POȚI să ieși din transă oricând. Concentrează-ți TOATĂ voința pe
mișcarea degetelor de la mâini și de la picioare. Odată ce poți mișca un deget, flexează-ți
mâinile, mișcă-ți brațele, scutură-ți capul, astfel încât să îți reanimezi trupul; apoi ridică-te și
mergi câteva minute. Atingerea unui stadiu profund al transei nu ar trebui să reprezinte o
problemă cu aceste exerciții.

Expandarea energiei corporale:
La un moment dat după intrarea în stadiul de transă vei simți o ușoară paralizie. Asta va
fi acompaniată curând de o vibrație profundă și un sentiment de zumzăit peste tot. De asemenea
poți simți că ești enorm și umflat. Paralizia, vibrația și sentimentul de enormitate sunt simptome
ale corpului energetic ce se expandează și ale corpului astral slăbit. Asta este parte din procesul
normal de somn. Corpul energetic se expandează și se deschide pentru a acumula și depozita
energie. În acest timp, corpul astral este liber și într-un fel în afara corpului fizic.”
Unii oameni folosesc înregistrări cu afirmații pe care le ascultă. Slăbiciunea acestei
metode este faptul că, într-o transă profundă, sunetele pot deveni dureroase și pot hurui sistemul
nervos. Fiecare este diferit și ar trebui să încerce pentru el însuși, pentru a găsi metodele care
funcționează cel mai bine pentru propria persoană. Ce funcționează pentru o persoană e posibil
să nu funcționeze pentru alta. În acest stadiu poți face regresia într-o viață anterioară, prin
trecerea prin o ușă sau „portal” în mintea ta. Stadiul de transă profundă este momentul potrivit
pentru a face afirmații repetate pentru a-ți programa mintea. Auto-hipnoza este aproape ca
hipnotizarea altora cu excepția faptului că rostești afirmațiile pentru tine însuți. Din nou, mai
multe sesiuni sunt necesare. Ieși din transă încet și treptat, ca atunci când te întorci din astral.

Hipnotizarea altora
Este important să citești toate articolele din secțiunea despre hipnoză ca să știi ce faci
înainte să hipnotizezi pe cineva. Pentru a hipnotiza pe cineva în mod efectiv, acea persoană
trebuie să fie în mod complet și profund relaxată. Persoana ar trebui să stea confortabilă într-o
poziție înclinată. Când stă întins este probabil ca subiectul să adoarmă. Tu trebuie să rămâi calm
și să deții controlul întotdeauna. Începe prin a aduce subiectul la relaxare corporală totală. Începe
cu tălpile: spune-i subiectului să le încordeze, apoi să le relaxeze; apoi gleznele, gambele,
genunchii și așa mai departe până la fața și capul subiectului. Când subiectul este complet
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relaxat, spune-i să-și amintească o întâmplare fericită care s-a întâmplat în trecut. Pune-i întrebări
legat de asta, unde a avut loc, cine era acolo, cum s-a simțit, ce altceva se afla în camera/locul
respectiv și așa mai departe. Aceste întrebări folosesc la activarea părții intuitive, partea dreaptă
a creierului subiectului și a minții subconștiente a memoriei.
Când ai terminat cu cele de mai sus, spune-i subiectului că vei număra invers, de la 10 la
1. Cu fiecare număr, acesta va fi din ce în ce mai relaxat:
”Zece; devii mult mai relaxat decât înainte.”
”Nouă; te afunzi din ce în ce mai adânc, într-o totală stare de relaxare.”
”Opt; corpul îți este complet relaxat; de abia îți poți simții corpul.”
”Șapte; ești complet relaxat și te simți foarte pașnic.”
”Șase; cu fiecare respirație, te relaxezi din ce în ce mai mult cu fiecare expirație.”
”Cinci; ajungem din ce în ce mai profund în cel mai profund nivel al relaxării.”
”Patru; relaxează-te… trei, doi, unu.
Este de dorit să fi familiarizat cu profunzimea transei în acest stadiu. Dacă subiectul este
nou în ale hipnozei, asta necesită mai multe sesiuni până când este capabil să intre într-o transă
adâncă. Pentru a face ca transa să fie mai profundă:
”Zece; devii mult mai relaxat decât înainte.”
”Nouă; cobori și ești purtat din ce în ce mai profund.”
”Opt; corpul tău este total și complet relaxat.”
”Șapte; cu fiecare respirație te relaxezi din ce în ce mai mult cu fiecare expirație.”
”Șase; ajungem din ce în ce mai profund în niveluri din ce în ce mai adânci de relaxare.”
”Cinci, patru; relaxează-te… trei, doi, unu.”
Din nou, este important să determini profunzimea transei la acest stadiu. Dacă subiectul
este nou legat de hipnoză, asta necesită mai multe sesiuni până când este capabil să intre într-o
transă adâncă. Repetă pașii de mai sus dacă subiectul nu este la stadiul dorit de transă. Uite cum
vei programa mintea subiectului. Fă afirmații scurte și la obiect care lucrează cu o arie specifică
sau o problemă. Lucrează cu o singură problemă pe sesiune și asigură-te că problema a fost
rezolvată înainte de a merge mai departe. Fă toate afirmațiile în timpul prezent. ”Cândva în
viitor” nu vine niciodată, iar mintea nu înțelege timpul viitor.
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Pentru regresia într-o viață anterioară, adu subiectul într-o transă profundă și
spune:
”Voi număra invers de la 10 la 1.”
”Cu fiecare număr, vei intra într-un stadiu din ce în ce mai profund de relaxare.”
”Când ajung la 1, vei sta în fața unei uși.”
Numără încet invers.
”Stai în fața unei uși închise. Voi număra invers de la 10 la 1 și odată ce am ajuns la 1,
vreau ca tu să apeși clanța și să deschizi ușa” ”…3, 2, 1.”
Acum întreabă subiectul dacă a deschis ușa. Dacă nu, înseamnă că transa nu este destul
de puternică pentru ca această sesiune să fie efectivă. Adu-l mai profund sau trezește-l din transă
și încheie sesiunea.
Dacă în schimb acesta a deschis ușa, atunci spune:
”Vreau ca tu să treci pragul ușii. Acum ești într-o viață dinainte.” ”Privește în jurul tău,
ce vezi?” ”Care este data prezentului?” ”Cine ești?”
Continuă să vorbești cu acesta pe durata experienței Când ești gata să trezești subiectul”Voi număra de la 1 la 5” ”Când ajung la 5, îți vei deschide ochii, vei fi complet treaz și te vei
simți în regulă.” ”1.. 2.. 3.. 4.. 5..” ”Deschide ochii.”
Dacă dorești să îi cureți mintea subiectului pentru ca acesta să nu își amintească nimic din
sesiune, asigură-te că la sfârșitul sesiunii îi spui ”Când te trezești nu îți vei aminti nimic din
această sesiune”. ”Ultima ta amintire va fi intratul prin ușă” (sau orice s-a întâmplat înainte de
sesiune). Cu hipnoza profesională, adesea ștergerea memoriei subiectului este necesară dacă
acesta experimentează traumă în timpul regresiei.

Exemple:
Atragerea bunăstării:
”Atragi din ce în ce mai mulți bani” ”Viața ta este plină de bogăție și ai tot ceea ce îți
dorești” (Afirmații asemănătoare pentru bani)
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Pentru însănătoșire:
Fă-l pe subiect să vizualizeze o bilă luminoasă la fel ca Soarele. Spune-i să vizualizeze
această lumină pe partea corpului care este afectată. ”Lumina reprezintă energie ce însănătoșește,
și îți însănătoșește/vindecă ___________”
Spune-i subiectului: ”Vizualizează o sferă de o lumină puternică, ca Soarele. Vezi sfera
de lumină?”
Subiectul ar trebui să răspundă ”Da”.
”Vreau ca tu să plasezi acea sferă de lumină în jurul (numele părții bolnave a corpului)”
”Înconjoară complet (numele părții corpului) cu sfera de lumină, simte energia calda cum
îți însănătoșește ______.”
”Lumina este plină de energie ce însănătoșește și îți vindecă (numele părții corpului)”
” ______ devine normal și sănătos”
Continuă să vorbești cu subiectul de-a lungul acestui proces de însănătoșire. S-ar putea să
trebuiască să efectuezi asta de câteva ori, în special dacă problema este cronică.
Hipnoza este folositoare în multe arii. Poate fi folosită să împuternicească concentrația,
să îmbunătățească inteligența și memoria, să scape pe cineva de fobii și obiceiuri proaste
stabilind obiceiuri bune și așa mai departe.

Undele cerebrale
Există patru tipuri majore de unde cerebrale: beta, alfa, teta și delta.
Undele beta caracterizează starea conștientă, de la 14 cicluri pe secundă în sus. Mintea
conștientă nu acceptă sugestionarea prea bine. Raționamentul, logica, gândirea și punerea în
acțiune a lucrurilor care sunt deja cunoscute, este în principal ceea ce mintea conștientă face.
Ciclurile superioare a undelor beta sunt folosite în ritualurile în care este nevoie de multă energie
activă, cum sunt ritualurile de răzbunare. Un bun exemplu aici, este construirea unui con circular
de energie. Cu cât mai emoționat/agitat devii, cu atât mai mult crește ciclul undelor cerebrale.
Starea alfa operează la un ciclu mai scăzut, cuprins între 7-14 cicluri pe secundă.
Aceasta este starea de transă, în care trupul fizic nu mai poate fi simțit, iar sunetele pot deveni
dureroase. Aceasta este sfera meditației și a somnului. Meditația în transă profundă coboară în
starea teta. În starea alfa ești deschis sugestionării, întrucât mintea conștientă și logică este
estompată. Garda conștientă este la pământ. Hipnoza este posibilă la acest nivel. Când ne aflăm
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în starea alfa ne putem programa atât mintea noastră cât și mintea celorlalți. Cu cât te adâncești
mai mult în starea alfa, cu atât mai aproape te apropii de starea teta. Îi putem influența pe ceilalți
atunci când dorm sau când se află în starea alfa. Acesta este motivul pentru care cei mai mulți
magi preferă să își întrețină lucrările magice noaptea, când majoritatea oamenilor dorm. Dacă îi
vorbești cuiva care este adormit, acest lucru îi va programa mintea. Acest lucru poate fi făcut
chiar și de la distanță, cu o concentrare intensă, vizualizând persoana respectivă și direcționândui gânduri în cap. S-ar putea ca acest lucru să trebuiască repetat de mai multe ori. Tăria minții și a
aurei tale îți va determina succesul. Asigură-te însă că gândurile pe care i le plantezi în minte
sunt comenzi, ca atunci când îi spui cuiva lucrurile pe care vrei să le facă pentru tine. Fi calm,
însă ferm și persistent. Ar putea dura ceva vreme, însă, în timp, rezultatele se vor manifesta.
Totul depinde de tăria minții tale. Experiențele psihice pot apărea în starea alfa. Atât visatul cu
ochii deschiși cât și visurile din timpul somnului au loc în starea alfa.
Starea teta este cuprinsă între 4-7 cicluri pe secundă. Acesta este locul în care sunt
înregistrate toate experiențele noastre emoționale, fiind o parte a subconștientului. Starea teta
deschide ușa prin care te poți adânci și mai mult în psihic/lumea astrală. Cu toate că este posibil
să ai parte de experiențe psihice și în starea alfa, cele mai profunde se petrec totuși în starea teta.
Din acest nivel, poți experimenta călătoria astrală și comunicarea psihică, poți dobândi
iluminarea și poți intra în alte dimensiuni; din acest loc pot fi accesate viețile anterioare.
Activitatea undelor cerebrale din starea delta, oscilează între 0-4 cicluri pe secundă. Aceasta
este inconștiență totală, coma. Vizualizarea dorințelor noastre ca și cum acestea sunt adevărate și
palpabile, în starea alfa, în special dacă se folosesc și afirmații, va face ca acestea să devină
realitate. Dacă atunci când suntem în starea alfa ne vizualizăm dorințele ca și cum acestea sunt
reale și palpabile, atunci acestea se vor manifesta în realitate (în special dacă se folosesc și
afirmații). În teorie, se spune că mintea subconștientă accesată în această stare, interpretează tot
ceea ce i se spune ca fiind adevărat. Afirmațiile trebuie să fie rostite la timpul prezent. Mintea
subconștientă nu înțelege ”va” sau ”o să”(timpul viitor), întrucât prezintă un timp nedefinit. ”Va”
și ”o să” nu se împlinesc niciodată. Asigură-te că formulezi afirmațiile în așa fel încât acestea să
exprime exact ceea ce îți dorești; cuvintele trebuie alese cu atenție. O femeie și-a dorit să câștige
un concurs. Și-a repetat din nou și din nou că va fi cea mai bună, și a întreținut întreg exercițiul
mintal necesar. S-a făcut că ea a fost într-adevăr cea mai bună, însă a pierdut concursul din cauza
juriului care a fost părtinitor. Cu cât mai intensă îți este vizualizarea, cu atât mai puternic va fi
pachetul de energie produs de mintea ta; cu cât mai puternic este pachetul mintal, cu atât mai
repede și mai precis ți se vor materializa dorințele. De regulă trebuie să fi mai întâi expert la
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coborârea în starea alfa, înainte de a coborî cu succes și după bunul plac în starea teta. Acest
lucru poate fi dobândit prin auto-hipnotizare

Sufletul
Există o multitudine de aspecte ce construiesc sufletul uman. Aura, corpul luminos,
chakrele, dublura eterică (fantomă care preia imaginea corpului fizic) şi inteligenţa/ conştientul.
Sufletul uman este de asemenea construit din elementele foc, pământ, aer, apă şi chintesenţă. În
urma cercetărilor, am observat diferenţe majore în rîndul diverşilor autori, legate de aspecte
specifice aleKa-ului, Ba-ului, Ankh-ului şi Sahu-lui: părţile sufletului descrise de egiptenii din
antichitate. Din ce am înţeles, adevărata semnificaţie a conceptului egiptean de „Ren” este
vibraţia personală a sufletului. Aceasta are de-a face cu Cabala Egipteană. Cabala originală era
egipteană, iar scopul acesteia era meditaţia asupra aspectelor diferite ale sufletului, în mod
individual şi în acelaşi timp împreună în combinaţii. Asta este extrem de avansat.
Sufletul uman poate fi descompus în părțile componente după cum dorim, în timpul
meditaţiei. Aceasta se întâmplă cu ajutorul proiecţiei astrale făcută în mod intenţionat, sau
involuntar, precum în experienţele în afara corpului. La fel cum sufletul poate fi divizat, de
asemenea acesta poate fi reunit după propria voinţă. Sufletul poate fi unit şi cu sufletul unei alte
persoane. Aura poate fi extinsă şi contractată după propria dorinţă. Aura poate fi programată să
atragă şi să respingă orice doreşti. Aceasta poate fi programată prin intermediul voinţei prin
afirmaţii, ca să acţioneze asupra aurei altei persoane pentru orice fel de motiv. Se poate medita
pe fiecare aspect al sufletului în mod separat şi de asemenea, fiecare aspect al sufletului poate fi
împuternicit individual. Fiecare aspect poate invoca şi menţine oricare dintre elemente. Asta este
foarte avansat şi poate fi periculos dacă nu ai habar de ceea ce faci.
Imaginile din dreapta ilustrează două
părţi principale ale sufletului. Ţine minte
faptul că corpul luminos nu are un
chip/înfăţişare. Deşi ambele ilustraţii au
lumină albă, aceste corpuri pot avea orice
culoarea şi îşi pot schimba culoarea în
funcţie de stările de spirit, sănătate,
emoţii şi aşa mai departe. De asemenea
pot avea mai multe culori în același timp.
Ceea ce am scris mai sus este din propria-mi experienţă şi nu o teorie.
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CAPITOLUL III: VRĂJITORIE
Magia, vrăjitoria, vrăjile, etc., sunt toate puteri ale minţii. Succesul oricărei astfel de
lucrări depinde de tăria şi de puterea mentală, a aurei şi a puterii de concentrare a operatorului şi
abilitatea acestuia de a simţi şi direcţiona energia. Înţelegerea energiei, abilitatea de a discerne
între diferitele tipuri de energie, invocarea, evocarea şi direcţionarea energiei reprezintă fundaţia
tuturor formelor de “vrăjitorie”.
Aceste abilităţi se dobândesc prin MEDITAŢIA DE ÎMPUTERNICIRE. Pe cât de
sârguincios, consistent şi dedicat eşti unui program de meditaţie de împuternicire, pe atât de
puternice îţi vor fi lucrările magice. Începătorii sunt încurajaţi să înceapă cu magia albă şi gri,
deoarece magia neagră necesită mai multă cunoştinţă şi îndemânare. Acestea se capătă în timp.

Respirația: baza magiei, a manipulării energiei și a puterii minții
1. Așează-te întru-un scaun confortabil sau într-un loc confortabil și relaxează-te.
2. Dorește-ți și imaginează-ți, cu fiecare inhalare, că nu respiri numai cu plămânii,
inhalând aer, ci întregul tău corp inspiră energie. Inhalezi cu întregul corp.
Respirația acționează drept focalizator pentru absorbirea energiei.
3. Înțelege ca împreuna cu plămânii, fiecare centimetru din corpul tău, absoarbe
simultan energie. Ca un burete uscat ce absoarbe apa atunci când este înmuiat în
apă, tot așa și corpul tău ar trebui să absoarbă energia cu fiecare inhalare.
Din moment ce toți suntem unici și individuali, felul în care fiecare dintre noi simte
energia va fi diferit, în anumite sensuri. Pentru a inversa această practică, odată cu expirația,
expiră şi energia. Aceasta te poate obosi și nu ar trebuie făcută des, cu excepția cazului în care
vrei să înțelegi cum se face.
 Expiratul energiei poate fi folosit pentru împuternicirea talismanelor, încărcarea
sigiliilor, vindecare, atunci când vrei să pui energie în ceva sau când vrei să o
direcționezi.
 Într-un timp foarte scurt ar trebui sa fi capabil să simți energia atunci când o
inspiri. Când avansezi, vei fi capabil să o vezi fără a mai încerca să o vizualizezi.
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 Însă în acest exercițiu este foarte important să simți energia, în special dacă ești
nou. În acest stadiu nu încerca să vezi energia pentru că acest lucru te poate
distrage. Încearcă doar să te concentrezi pe senzația pe care ți-o dă acest exercițiu.
 Acesta este cel mai important exercițiu în lucrările mentale și în cele de
manipulare a energiei, care reprezintă baza întregii magii.
Când ești mai avansat, te poți folosi de această tehnică pentru a absorbi energie de la
Soare, stele, planete și din aproape orice altă sursă.

Evocarea și invocarea magică
Practic, există două căi prin care poţi chema o entitate şi a lucra cu energia: “evocarea” şi
“invocarea”. Evocarea spirituală presupune chemarea unei entităţi, fie ea Demon, spirit, persoană
decedată sau elemental, aceasta apărând în afara trupului operatorului/magului. Când lucrăm cu
energia, aceasta este mereu în afara operatorului şi niciodată în corpul acestuia. Prin evocare, nu
există nicio legătură sau conexiune directă. Invocarea presupune aducerea spiritului în tine însuţi.
Entitatea intră în corpul operatorului. Un exemplu este invocarea unui Demon, iar acesta
vorbeşte prin operator, folosindu-i vocea pentru a comunica. Când acest lucru se întâmplă,
adesea vocea persoanei se poate schimba, devenind mai profundă, mai răguşită, sau diferită în
vre-un fel. De multe ori, pe durata sesiunii, mediumul este capabil de a crea o substanţă numită
“ectoplasmă“, pentru a pune la dispoziţia spiritului chemat o substanţă în care să se manifeste
vizibil. Aceasta din urmă este şi ea o formă a invocării, deoarece se crează o conexiune între
spirit şi medium.
Există multe entităţi. Un lucru pe care l-am învăţat cu privire la Demonii lui Satan, este
că aceştia niciodată şi sub nici o formă nu ne vatămă, atunci când intră în noi. Suntem
întotdeauna complet conştienţi. Când aceştia vorbesc prin noi, suntem mereu conştienţi de ceea
ce spun şi arare ori este vreodată ceva forţat. Nu se întâmplă ca cineva să aibă parte de pierderi
de memorie sau de conştinţă şi nici respiraţii convulsive, cum se întâmplă în cazul celor care
invocă fiinţe “îngereşti”. Îngerii adesea se dau drept Demoni. Există entităţi care NU sunt ale lui
Satan iar când sunt invocate (de regulă aceştia sunt ingeri sau spirite asociate acestora), acestea
preiau controlul asupra persoanei care le-a invocat, vătămând-o, iar persoana nu-şi va mai aminti
ce s-a întâmplat. De multe ori aceştia experimentează pierderi ale memoriei, urmat de o
încetineală în tot ceea ce fac după aceea.
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Satan este aducătorul cunoştinţei. Nu are nici un motiv să facă pe cineva să uite anumite
lucruri sau să aibă goluri în memorie, cu scopul de a ascunde ceva. Oamenii care se joacă cu
îngerii sau cu alte entităţi astrale cu care nu sunt familiarizați, pot întâmpina astfel de probleme,
iar apoi, bineînțeles, mânaţi de ignoranţă şi prostie, dau vina pe “Diavol”. Unii Demoni ne apar
şi vor să se joace. Odată, în timp ce mă aflam la servici, un coleg mi-a arătat o poză cu prietena
lui. Am simţit că un Demon a intrat în mine şi mi-a zis “dă-i drumul”. Am început să îi citesc
pentru iubita sa. Colegul a fost uimit de acurateţea mea. Desigur că nu am fost eu, ci Demonul
care a vorbit prin mine. Datorită lipsei de cunoştinţe (cunoştinţele spirituale şi magice au fost
distruse de biserica creştină), cea mai mare parte din cărţile despre vrăji şi magie disponibile azi,
nu numai că oferă informaţii greşite, dar care pot fi şi foarte periculoase, în special în cazul
lucrărilor de magie neagră, unde se foloseşte energia morţii şi alte energii distructive.
Este o mare diferenţă între evocare şi invocare. Atunci când invocăm energie sau spirite,
creăm o legătură între noi şi spirit/energie. Evident, dacă cineva foloseşte energie a morții sau
una distructivă, rezultatele pot fi foarte periculoase. De asemenea, invocarea include acumularea
de energie şi descărcarea ei prin aură şi/sau chakre. Acest lucru crează o legătură cu victima.
Cele mai multe lucrări de magie neagră, care sfârşesc rău, se datorează erorilor magului. Mai
sunt şi alte motive pentru care o lucrare de magie neagră să nu aibă succes, spre exemplu,
victima împotriva căreia se face lucrarea are o aură suficient de puternică pentru a devia energia
negativă; un alt motiv: victima se află sub o puternică protecţie spirituală (dacă cineva se află sub
protecţia lui Satan, nimic nu îl poate atinge). De asemenea, o sincronizare proastă a lucrării,
poate fi un motiv pentru care aceasta să nu fie puternică. Mai sunt şi alte motive, însă cele
enumerate mai sus sunt cele mai des întâlnite. Chiar şi magia albă, unde este vizată vindecarea,
poate crea probleme magului care invocă energia înainte de a o aplica. De fiecare dată când
energia este invocată, se stabileşte o legătură puternică. Bineînţeles că nimeni, care îşi are toate
minţile în cap, nu ar vrea să se lege de o boală.
Dacă magul lucrează pentru bani, putere personală sau alte aplicaţii pozitive ale energiei,
atunci invocarea este de dorit. Acest lucru se aplică şi în cazul vrăjilor de dragoste sau pofte.
Trebuie să cunoaştem diferenţa, atunci când facem o vrajă, deoarece ignoranţa şi aplicarea
necorespunzătoare a celor explicate mai sus, pot face o vrajă să aiba efecte inverse sau alte
rezultate nedorite.
Spre exemplu – invocarea energiei negre: magul avansat ar trebui să fie familiar cu
această energie. Energia morții este predominantă în morminte, cimitire, locurile în care s-au
purtat războaie sau în care au avut loc masacre şi alte locuri ale morţii. Energia este gri, sumbră
şi depresivă.
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Magul ar trebui să intre într-o transă, să se înconjoare cu energia, FĂRĂ A O LUA ÎN
CORPUL LUI. Apoi, folosindu-şi voinţa şi vizualizualizarea, ar trebui să o direcţioneze într-o
sferă (sau orice altă formă). Energia ar trebui condensată din ce în ce mai mult în sfera (sau
forma aleasă). După aceea, forma energetică poate fi contractată sau expandată, după cum
doreşte magul ca ea să fie livrată victimei. Dacă este trimisă în chakrele victimei, atunci energia
ar trebui să fie bine compactată şi, explodată sau expandată DUPĂ ce aceasta intră în corpul
victimei. Dacă energia este lipită de aură, ar trebui expandată până aceasta cuprinde/înveleşte
întreaga aură a victimei. Diverse variaţii pot fi folosite, după preferinţele individuale.
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ÎNCEPĂTORI
Trei pași ai vrăjitoriei
Acest articol este pentru cei noi sau pentru cei care vor să-și revizuiască noțiunile de
bază. Nu există o roată a vieții și nici o lege a naturii care mai repede sau mai târziu să îți
întoarcă toate lucrările împotriva ta; în schimb există trei pași de bază în lucrările magice.
1. Ridicarea energiei.
2. Programarea energiei.
3. Direcționarea energiei.
Când începi direcționarea energiei, ar trebui să continui să o programezi, vizualizând-o
cum materializează lucrurile pe care ți le dorești. Să începem cu primul pas. Întâi, ai nevoie de
energie cu care să lucrezi: cu cât este mai multă și mai puternică, cu atât mai bine. Cu cât ești
mai puternic spiritual, cu atât vei fi mai capabil să ridici energie, să o direcționezi și să o
manevrezi. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât mai ușor îți este să întreții lucrări magice.
Acestea se aseamănă foarte mult cu exercițiile musculare: cu cât mai mult te antrenezi, cu atât
mai puternic devii. Pentru magia albă (aceasta este cea mai bună opțiune pentru începători,
deoarece magia neagră necesită mai multă experiență și pricepere), e de dorit să-ți folosești
propria energie și să te conectezi cu lucrarea. Vibrarea runelor este una din cele mai ușoare și
puternice metode de ridicare a energiei. Alte metode sunt Meditația fundamentală și vizualizarea.
Energia pe care o ridici trebuie să o simți puternică, în tot corpul. La pasul doi, trebuie să
programezi energia. Prin „a programa” mă refer la faptul că trebuie să îi „spui” (energiei) ceea ce
trebuie să facă. Lăsată de una singură, energia este neutră și inertă. În pasul doi, trebuie să
folosești ceea ce numim „afirmații.” Pentru ca energia să fie programată, afirmațiile trebuie să fie
scurte, concise, la timpul prezent și repetate de mai multe ori. Trebuie folosit timpul prezent
deoarece energia nu poate înțelege expresiile formulate la timpul viitor. „Se va…” sau „o să
se…” poate fi oricând.
De exemplu: nu vei vrea să afirmi „____va veni la mine,” ci mai degrabă vei zice „____vine la
mine.”
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Energia nu are puterea de a înțelege CUM să-ți îndeplinească ceea ce îți dorești. Energia
întotdeauna ia calea cea mai ușoară dacă nu este programată corespunzător. Spre exemplu, mulți
dintre noi vor mai mulți bani. Nu afirma doar „banii vin la mine!” Dacă nu este direcționată,
aceasta se poate manifesta oferindu-ți un loc de muncă unde lucrezi cu banii (cum ar fi un
casier), sau printr-un salariu obișnuit – aceasta este cea mai ușoară cale. Trebuie să mai precizezi
că: „Câștig sume mari de bani, pe nimic și ușor de obținut.” „Acești bani sunt doar ai mei să îi
păstrez și îi cheltuiesc așa cum doresc.” De asemenea, ar trebui să afirmi „Într-un mod foarte
pozitiv și favorabil pentru mine” – pentru că nu cred că îți dorești ca o persoană iubită să moară
și să îți lase o moștenire sau să primești banii într-un mod neplăcut. Așa că afirmația ta ar trebui
să sune în felul următor: „Câștig sume mari de bani, pe nimic și ușor de obținut. Acești bani sunt
doar ai mei să îi păstrez și să îi cheltuiesc așa cum vreau. Câștig acești bani într-un mod foarte
pozitiv și favorabil pentru mine.” Afirmațiile ar trebui să fie repetate cu intenție, în mintea ta, de
5-10 ori sau chiar mai mult.
ÎNTOTDEAUNA AMINTEȘTE-ȚI: ENERGIA NU ARE RAȚIUNE ȘI IA CALEA CEA
MAI SCURTĂ ȘI MAI UȘOARĂ.’
Un alt exemplu este pierderea din greutate. Nu cred că îți dorești să slăbești din cauza
unei boli – aceasta fiind calea cea mai ușoară pentru a pierde drastic din greutate. Mintea îți
poate purta de grijă și în acest domeniu, atunci când este programată corect; spre exemplu poți
afirma: „Pierd din greutate într-un mod foarte pozitiv și sănătos pentru mine.”
La pasul trei, direcționezi energia. Asta se face prin intermediul vizualizării. În magia
albă, energia ar trebui vizualizată alb-aurie și luminoasă, strălucind puternic ca Soarele. Trebuie
să vizualizezi această energie puternica fie în jurul tău, fie în jurul lucrului pe care ți-l dorești.
Vizualizează în mintea ta exact ceea ce îți dorești să se întâmple, LA MOMENTUL PREZENT,
vizualizând energia luminându-se. De exemplu, când vrei să atragi bani, va trebui să vizualizezi
banii venind spre tine, umplându-ți portofelul/buzunarele/cardul bancar; va trebui să-i simți și săi miroși, chiar să îi și atingi; cu cât este mai realist și cu cât folosești mai multe simțuri astrale, cu
atât lucrarea magică fi mai efectivă. Insuflă-i cu cât de multă energie posibil: cu cât mai
puternică, cu atât mai bine, folosind vizualizarea. Simte emoții fericite. Pentru sănătate,
direcționează energia la organul afectat și vizualizează-te sănătos și fericit. Din nou, SIMTE-TE
fericit, în timp ce faci această lucrare, ca și cum ai obținut deja acest lucru. Apoi uită de lucrare
și încearcă să te gândești la alte lucruri. Asta poate fi dificil în situații disperate, însă fă tot ce poți
pentru a uita de ea, deoarece îngrijorarea și obsesia asupra unei lucrări poate anula energia pe
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care ai folosit-o. Dă-i timp să lucreze și fii sigur pe tine. Singura excepție este exemplul de mai
sus, în care poți vizualiza energia în decursul zilei și să spui afirmațiile de câteva ori pentru a
consolida lucrarea, ca la pasul trei. Însă nu fii obsedat de asta, pentru că obsedarea nu e decât o
lipsă de încredere în propriile tale puteri, lucru care îți poate dispersa energia și ruina lucrarea. Și
aici e nevoie de practică, la fel ca orice alt lucru. În cazul magiei negre, nu vei vrea să intri în
contact cu orice fel de energie negativă pe care o ridici. Cei care nu cunosc, se conectează cu
această energie și de multe ori au de suferit din cauza asta. Cunoștința este răspunsul pentru
orice. Acum, vorbesc din propria-mi experiență. Cele mai populare cărți de magie și ocultism, îți
vor spune să folosești energia neagră. Din experiență, am constatat că energia gri este cea mai
devastatoare. De asemenea, energia gri este energia morții. Aceasta provoacă atât boli cât și tot
felul de alte lucruri negative.
Spre exemplu, o vrajă a morții. Vorbesc din experiență aici. Ia energia morții dintr-un
cimitir sau din orice alt loc în care este moarte, trăgând-o din pământ, folosind vizualizarea.
Programează-o ca la pasul doi, folosind o afirmație de genul: „Această energie gri a morții, îl/o
omoară pe____.“ Afirmă asta în timp ce o așezi peste persoana pe care dorești. De asemenea, am
realizat tot prin intermediul propriei mele experiențe, că acest lucru trebuie repetat de multe ori.
Vreau să mai adaug că majoritatea scrierilor populare îți vor spune să ridici foarte multe emoții,
cum ar fi mânia sau ura, cât mai mult posibil. Din nou, acest lucru este în regulă, însă nu este
obligatoriu. Ceea ce este necesar este puterea propriului tău suflet, voința ta și capacitatea de a
direcționa energia. Pe de alta parte, în cazul celor care îți vor răul în viață și încearcă să te
rănească, pur și simplu direcționează-le propria lor energie înapoi la ei, folosind nuanțe de gri.
Apoi șezi blând și privește ceea ce se întâmplă cu ei și cum suferă.

Crearea unui Templu Astral
Folosirea regulată a unui Templu Astral, îţi poate creşte efectivitatea magiei tale, în
acelaşi timp având şi multe alte utilizări. Proiecţia astrală este ideală, însă nu este necesară.
Cheia este o stare meditativă profundă şi vizualizarea. Ar trebui să îţi construieşti Templul în
cadrul unui ritual, unde îi poţi cere Tatălui Satan să îl binecuvânteze. Meditează cât timp ai
nevoie, pentru a-ţi construi propriul tău loc. Aceasta ar trebui făcută după invocaţie, moment în
care îi scrii lui Satan o cerere de a-ţi binecuvânta şi consacra templul.
Îţi poţi construi templul în orice fel doreşti. Acesta este spaţiul tău. Vizualizează
împrejurimile templului tău la început. Acesta poate fi o piramidă sau orice altă formă alegi,
făcut din orice materiale vrei (ar trebui să fie stabil).
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Creează-ţi propriul altar, covor sau podea, orice mărime, formă sau culoare doreşti. Poţi
adăuga orice doreşti în templul tău. Lămpi de foc, bahomete, pereţii roşii de catifea, albaştrii sau
negrii, scaune cu perne, apropiate de perete pentru întâlniri cu Demonii, arzătoare gigantice
pentru arderea esenţelor, din aur sau argint – acestea sunt doar câteva idei. Acesta este propriul
tău loc, foarte privat, în care eşti liber. Cu cât îţi foloseşti mai mult acest loc, cu atât mai puternic
devine. Când ai terminat ritualul, ar trebui la un moment dat să întreții magie sexuală, să intri în
templul tău astral şi să foloseşti orgasmul pentru a direcţiona o energie puternică şi luminoasă
(aceasta ar trebui să fie de un albastru electric) care să umple întregul loc. Aceasta poate fi
efectuată de mai multe ori. Când ai terminat, îţi poţi invita Demonul Gardian şi orice alţi Demoni
cu care ai o relaţie de prietenie, sa îl viziteze.
Utilizări ale Templului Astral:
 Ritual.
 Meditaţie (orice fel de lucrare astrală).
 Comunicarea telepatică cu alte fiinţe umane.
 Întâlniri cu Demonii.
Te poţi întâlni cu Demonii aici. Ar trebui să cunoşti Demonul pe care doreşti să îl
întâlneşti şi să ai o relaţie cu el. Acesta este un loc în care poţi comunica şi pune întrebări
acestora. De asemenea poţi merge în Templul tău Astral şi te poţi concentra pe anumite
probleme care cer abilităţi psihice sau comunicări telepatice. Pentru a comunica telepatic cu o
altă persoană, du-te în templul atunci când el/ea doarme şi “doreşte-ţi” ca sufletul lui/ei să fie în
templul tău. Fă asta prin intermediul vizualizării. Atunci când el/ea este prezent/ă, dacă doreşti să
îl/o influenţezi, separa-i sufletul, trăgând-ui afară corpul luminos şi vorbeşte cu acesta, dându-i
comenzi scurte şi la timpul prezent. Dacă doreşti să discuţi ceva important, vorbeşte cu el/ea ca
și cum s-ar afla în faţa ta. De asemenea îi poţi ordona să nu îşi amintească despre această
întâlnire în momentul în care se trezeşte, însă va îndeplini toate comenzile.
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Puterile minții și ale sufletului
Esența satanismului ADEVĂRAT este completarea lucrării creatorului nostru Satan cu
omenirea. Satan a fost oprit din terminarea acestei lucrări: aceea de transformare a sufletului
uman într-unul divin. „Divin” înseamnă perfecțiune spirituală, fizică și imortalitate; în același
timp mai înseamnă și putere, înțelepciune, înțelegere și cunoaștere. Acesta este mesajul ascuns
din toate disciplinele oculte legitime, cum ar fi alchimia, dar și din legendele Zeilor, care sunt
toate alegorii ce conțin acest mesaj puternic. Pentru cei care nu au experiență în practicarea
vrăjitoriei (folosirea puterilor minții și a sufletului pentru a obține lucrurile dorite), acest cuvânt
trezește imagini ale unor femei bătrâne cu pălării negre cu con, mături, lilieci, cazane, broaște
râioase, amulete, pietre sacre, simboluri, etc. Puterea folosită în vrăjitorie este puterea minții și a
sufletului tău. Majoritatea obiectelor enumerate mai sus, cum e cazul cazanului, sunt
nefolositoare. Altele, cum sunt amuletele, pietrele și așa mai departe, pot fi folosite cu scopul de
a amplifica energia. Grupurile de vrăjitoare pot fi extrem de puternice în amplificarea energiei, la
fel cum mulți oameni talentați lucrează împreună pentru a amplifica aceste puteri; mulți nu au
putut îndeplini anumite lucrări atunci când au lucrat de unii singuri. Vrăjitoria presupune
ridicarea și direcționarea energiei, cu scopul îndeplinirii dorințelor de orice fel. De cele mai
multe ori responsabilă de amplificarea și de succesul unei lucrări magice, este sincronizarea
acesteia (adică a ridicării și a direcționării energiei) cu pozițiile astrelor. Vrăjitoarele și vrăjitorii
(cei care își folosesc puterile minții și a sufletului și care posedă aceste cunoștințe) se folosesc de
orice pot pentru a-și amplifica puterile; iar acest lucru este foarte important.
Demonii și ajutoarele spirituale adesea se folosesc de broaște, precum și de alte animale
(numite familiali), pentru a-i ajuta pe vrăjitori în lucrările lor și pentru a comunica prin
intermediul acestora. Un astfel de animal este foarte bine îngrijit și apropiat vrăjitorului, între
aceștia formându-se o legătură foarte puternică. Familiarul de asemenea oferă protecție
vrăjitorului; este un dar de la Satan.

Sumar:
1. Satanismul adevărat presupune lucrarea pentru avansarea propriei minţi, a
sufletului şi a puterilor personale;
2. „Vrăjitoria” presupune folosirea acestor puteri, dobândite în minte şi în suflet.
Simbolurile, amuletele, pietrele, precum şi celelalte obiecte sunt folosite cu scopul
de a amplifica energia – atât direct cât şi indirect – pentru cei care aleg să se
folosească de acestea pentru a-şi spori propriile puteri.
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Ritual de alungare a spiritelor/energiilor negative
Un Ritual de Alungare ar trebui întreţinut sâmbăta, când Luna este în descreştere. Fă un
Ritual Standard, în care îi ceri lui Satan să binecuvinteze zona respectivă. Aşează sigiliul lui
Flauros (Havres, Haures) şi al lui Orobas pe altar, în timpul ritualului. Aceşti doi Demoni
lucrează pentru a ţine departe spiritele nedorite. Cere ca aceşti doi Demoni să fie binecuvântaţi şi
împuterniciţi şi roagă-l pe Satan să îi trimită pentru a-ţi proteja zona. Când dai foc bucăţii de
hârtie pe care ai scris aceste cereri, meditează cu tărie, vizualizând o lumină puternică de un
albastru demonic vibrant, precum o flamă şi poart-o din tavan în colţurile camerei, pe pereţi,
până pe podea. Învăluie întreaga încăpere cu această lumină demonică. Dacă îţi poţi aduce
prietenii pentru a te ajuta în acest ritual, puterile voastre combinate o să termine treaba cu succes.
Fiecare ar trebui să se concentreze pe lumina albastră. Mulţumeşte-i lui Satan şi Puterilor Iadului
pentru că ţi-a binecuvântat zona. Asigură-te că sigiliile sunt bine protejate. Eu mi le ţin pe ale
mele într-o carcasă de CD.Orice spirit sau energie negativă ar trebui să fie alungată. Acest ritual
poate fi repetat, în cazul în care energiile nedorite sunt puternice.

Ritualul de alungare 2
Un ritual de alungare ar trebui făcut când Luna este în descreștere. Cel mai probabil
ritualul trebuie repetat, depinde de tăria energiilor nedorite. Pentru a te asigura că toate energiile
nedorite sunt îndepărtate, cel mai bine e să faci acest ritual în fiecare zi, de la lună plină până la
lună nouă. Vibrarea este cheia în îndepărtarea energiilor nedorite. Adesea, fantomele, spiritele,
etc., vor rămâne într-un anumit loc și se vor hrăni cu vibrații compatibile cu ele. De asemenea,
energia negativă se hrănește cu energie negativă. Dacă problema este o fantomă sau un spirit
RĂUVOITOR, atunci pur și simplu vibrează-i numele (dacă-l cunoști) de la coadă la cap (în
revers) de 9 ori, după care afirmă „nu mai exiști”. Acest lucru trebuie repetat în fiecare zi, de la
lună plină până la lună nouă. În cazul unei influențe răuvoitoare, vibrează „vinasa” (VVV-IIINNN-AAA-SSS-AAA) de 9 ori, apoi vibrează-i numele de la coadă la cap, literă cu literă. Dacă
nu îi cunoști numele, atunci vibrează doar „Vinasa” de 9 ori, după care afirmă „nu mai exiști”.
Vinasa este un cuvânt sanscrit antic de alungare, prin distrugerea energiei/entității nedorite.
Acest cuvânt are proprietăți distructive și nu ar trebui utilizat în nici un alt scop. Spiritele umane
care sunt blocate în astral și care nu intenționează să ne facă rău, ar trebui ghidate să se
reîncarneze. Dacă energia nedorită este de la o persoană sau animal decedat și dacă nu e

496
răuvoitoare, încearcă să comunici cu ea și spune-i că e timpul să depășească acest blocaj. Cere-i
asistența lui Satan pentru a lua acest suflet în grija Lui.
Adeseori o casă, un apartament, etc., poate avea vibrații negative de la foștii proprietari.
Am simțit anumite locuri cum aveau o atmosferă rece și sterilă. Un apartament în care am intrat
când eram adolescentă, avea o senzație foarte rece și urâtă. Femeia care a locui acolo a fost
mizerabilă și cu o personalitate foarte răutăcioasă. Și-a trădat prietenii, era singură, geloasă și o
bestie totală. Altă dată am intrat într-o cameră care era de închiriat. Atmosfera și energia de
acolo era extrem de singuratică și depresivă. Am decis să nu o închiriez, ci să caut o alta. În
cazul în care o casă, un apartament sau orice altă locuință care e îmbibată cu o energie urâtă
provenită de la emoțiile negative intense ale foștilor proprietari, poate fi prea dificilă de tratat de
o singură persoană prin-un ritual. Vibrarea cuvântului sanscrit antic „sananda”, care înseamnă
„bucurie și fericire”, de 10 ori, poate ajuta la împrăștierea energiilor negative. Cu cât mai multe
persoane participă în ritual, cu atât mai bine. Ritualul Sananda ar trebui făcut în fiecare zi, de la
lună nouă la lună plină (întreaga perioadă în care Luna este în creștere). Acest lucru amplifică
energiile pe care le creezi. Am observat că, într-o măsură similară, petrecerile de „încălzire a
casei” și întrunirile regulate cu prietenii în casa cu pricina, ocazie cu care sunt invitate multe
persoane pentru a petrece momente plăcute, energetice, cu mâncare, etc., acest lucru, în sine,
ajută la împrăștierea energiilor negative. În acest fel, energia rea este înlocuită cu energie fericită.
Se poate face acest lucru dacă energiile nedorite sunt mai slabe. În cazul în care se are de-a face
cu energii extrem de severe, ritualul de alungare s-ar putea să nu funcționeze. Un ritual formal nu
este necesar. Tot ceea ce trebuie să faci e să-ți ridici energiile. Acest lucru poate fi făcut prin
meditația RAUM și un exercițiu de respirație la alegere. Alege ceea ce funcționează cel mai bine
în cazul tău. Dacă alegi să faci un ritual formal, du-te pe pagina cu ritualurile și alege între
ritualul standard și cel avansat.

Vraja de legare
Ai nevoie de:
 Materialul din care construieşti păpușa.
 Un lucru personal al persoanei pe care doreşti să o legi (acesta poate fi cusut în
interiorul păpuşii)
 O bucată de de panglică, un material îndeajuns de lung pentru a înfăşura păpuşa
precum o mumie.
 Un cui şi un pom de care să agăți păpuşa.
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Poţi folosi ierburi pentru a umple păpuşa, în cazul în care lucrul personal de la victimă nu
este îndeajuns de mare sau nu are forma păpuşii. Aminteşte-ţi! ierburile nu au o putere reală, cu
excepţia proprietăţilor medicinale. Pentru a spori puterea ierburilor, acestea trebuiesc infuzate cu
elementele (aer, apă, chintesenţă, foc, pământ) .
Alte ierburi pe care le poţi adăuga, include una sau mai multe, dintre cele enumerate mai jos:
 Turița mare.
 Mesteacăn.
 Mătură.
 Tătăneasă.
 Chiparos.
 Tarhon.
 Isop.
 Sunătoare.
 Tabac.
 Verbenă.
 Verbascum.
Toate plantele de mai sus sunt guvernate de planeta Saturn. Saturn este planeta legării.
După ce ai terminat de cusut şi aranjat păpuşa, marchează-o în aşa fel încât să reprezinte
persoana pe care vrei să o legi. Desenează-i individualităţile feţei pe cât de bine poţi – părul
facial, dacă are, ochelari – totuşi, nu trebuie să fie perfect. Acum coase-i gura, plin(ă) de
motivaţie. Aşează-ţi păpuşa pe altar şi începe cu Ritualul Standard. După ce ai invocat Prinţii
Încoronaţi ai Iadului, atinge gura păpuşii cu athama şi spune:
“Îl/o prezint pe ___(numele)___ ca fiind legat(ă). Ceea ce îi fac acestei păpuşi, îi fac
lui/ei ___(numele)___.” Acum ridică păpuşa şi înfăşoară panglica/materialul în jurul ei, începând
de la gură, precum ai face cu o mumie; lasa-i un picior desfăcut, ca să o poţi agăţa de copac.
După de ai terminat, aşeaz-o din nou pe altar şi recita: “___(numele)___ este legat/ă; nu poate
vorbi împotriva mea. ___(numele)___ este legat/ă; nu poate acţiona împotriva mea.
___(numele)___ este legat/ă; nu îmi poate face rău în nici un fel. Ave Satanas”
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Încheie ritualul, apoi mergi afară – sau dacă eşti deja afară – du-te la un pom şi agaţă
păpuşa cu capul în jos, de piciorul lăsat liber, precum este înfăţişat Spânzuratul în Cărţile de
Tarot. Această carte reprezin tă punctul mort, inactivitatea, suspendarea. Agaţă păpuşa în pom,
într-un loc în care aceasta nu va fi deranjată sau văzută cu uşurinţă. Mulţumeşte Puterilor Iadului
şi lasă păpuşa acolo. Acest pas al ritualului (felul în care să agăţi păpuşa), mi-a fost dat de
Azazel.
Informații despre ierburi
Ierburile, de ele singure, au putere magică mică. Pentru a întreţine vrăji adevărate cu
acestea, trebuie să le infuzi cu putere. Această practică este avansată, necesitând o bună
cunoştinţă şi înţelegere a elementelor, precum şi experienţă cu invocarea, evocarea şi
direcţionarea acestora. Toate ierburile au proprietăţi elementale, care corespund utilizărilor lor
medicinale. Acestea pot fi găsete sub guvernarea planetelor. Pe lângă asta, pentru a împuternicii
ierburile cu adevărat, ar trebui să se lucreze în sincronizare cu orele planetare, pentru a amplifica
lucrarea. Datorită lipsei de timp, momentan nu pot enumera toate proprietăţile ierburilor, însă
intenţionez să fac acest lucru cât mai curând.

Vraja pentru iubire/sex
Pentru a incita iubire, se foloseşte orgasmul sexual, care este direcţionat în sufletul celui
dorit. În mod ideal, acest lucru ar trebui făcut atunci când cel/cea pe care îl/o doreşti, doarme.
Masturbează-te până la orgasm, gândindu-te la el/ea. La momentul orgasmului, vizualizează
energia iluminându-i întregul corp, aură şi suflet şi programează-l prin afirmaţii.
Afirmaţiile ar trebui să fie scurte, la timpul prezent şi directe. Spre exemplu: “__(numele
celui dorit)__ este îndrăgostit/ă de mine şi mă doreşte sexual”.
Pentru a întări vraja, intră în transă când acesta doarme, vizualizează-l şi trage-i corpul
luminos afară din trup, apoi dă-i comenzi în mod tandru dar ferm. Spre exemplu: “__(numele
celui dorit)__, mă iubeşti şi mă doreşti nespus, în fiecare zi. Îţi sunt irezistibil”.
Cu cât mai mult faci acest lucru, cu atât mai bine. De asemenea, această lucrare poate fi
reîntărită din când în când.

499

INTERMEDIARI
Absorbția energiei stelare
Energia stelară poate fi folosită pentru intensificarea și dezvoltarea trăsăturilor personale
cum e autodisciplina spre exemplu, sau pentru anumite energii specifice pentru ritualuri. Dacă
absorbi energie de la Venus înaintea întreținerii unei vrăji de iubire, acest lucru poate avea un
impact nespus de mare asupra rezultatului lucrării. Este foarte important să cunoști natura
stelei/lor de la care dorești să invoci energie, deoarece unele stele cum sunt Polaris și Caput
Algol sunt extrem de distructive, până acolo încât oamenii au înnebunit după ce le-a invocat
energiile. Pentru a absorbi energii stelare în mod efectiv, ar trebui să fii deja experimentat cu
inhalarea energiei. Meditația energiei ne antrenează cum să facem acest lucru. Acest exercițiu ar
trebui făcut afară, într-un loc în care poți vedea steaua cu claritate.
Pași:
1. Relaxează-te și intră în transă.
2. Închide-ți ochii și rostește numele stelei de mai multe ori, în timp ce o vizualizezi
(poți găsi cu ușurință poze cu stelele pe Google, Wikipedia, etc.).
3. Continuă să repeți numele stelei de mai multe ori, fie cu voce tare sau în gând și
încearcă să simți steaua. Ar trebui să începi să îi simți energia.
4. Acum, încarcă-ți aura cu energie, până când întreaga ființă îți este învăluită din
plin. Fă acest lucru prin vizualizare. Inspiră energie din pământ prin tălpi și
umple-ți întreaga ființă cu aceasta. Acum, stai în lumina stelei și vizualizează un
canal energetic cam de 30 cm în diametru, extinzându-se din aura ta și
conectându-se cu steaua.
Începe să inspiri energie de la stea. Energia fiecărei stele are o culoare specifică, în acord
cu atributele acesteia. Vizualizează energia stelară cum îți saturează si îți extinde aura cu
culoarea ei, cu fiecare inhalare. Atunci când inspiri energia, o poți și programa prin afirmații.
Spre exemplu, poți afirma: ”Inspir energie verde de la Venus, care îmi aduce mulți bani pe nimic
și ușor de obținut, într-un mod fericit pentru mine; acești bani sunt în totalitate ai mei, pentru ai
păstra și cheltui așa cum vreau.” Vizualizează-ți întreaga ființă devenind saturată cu energie
verde de la Venus cu fiecare inhalare; verdele devine din ce în ce mai vibrant și mai puternic.
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Un ghid pentru culoarea stelelor:
 Roșu – energie marțiană, furie, violență, poftă sexuală pură.
 Albastru – plin de pace, calmant, spiritual.
 Galben – intelect; domeniul mintal.
 Alb – curățitor, tărie.
 Portocaliu – creativitate.
Sfaturi:
 Poți folosi un cristal pentru a absorbi și depozita energii de la stele, pe care să le
folosești mai târziu într-un ritual sau oricând ai nevoie de ele. Ține cristalul în
palmă în lumina stelei și inspiră energie de la stea, prin chakrele mâinii, în cristal.
Vizualizează energia stelară intrând în cristal, aprinzându-se și/sau intensificânduse în acesta. Pentru a absorbi energia depozitată, ține cristalul în mână și absoarbe
energia din acesta prin chakrele mâinilor. Vizualizează energia intrând prin
mâinile tale și extinzându-se în întreaga-ți ființă și aură. Cristalul poate fi așezat și
deasupra unei chakre, pentru efectele dorite de tine. Inspiră energia din cristal în
chakra aleasă.
 O variație a celor de mai sus, este să programezi cristalul să absoarbă singur
energie stelară, după care să îl lași afară sub lumina stelei, atâta timp cât aceasta
este vizibilă. Concentrează-ți atenția pe cristal și spune-i că vrei ca acesta să
absoarbă energie de la steaua aleasă de tine. Repetă numele stelei de câteva ori și
proiectează imaginea stelei în cristal, folosindu-te de al treilea ochi.
 Poți absorbi energie și de la constelații întregi. Acest lucru ar trebui făcut puțin
câte puțin, până când ești familiar cu energiile și efectele acesteia.
 O practică avansată presupune absorbția energiei unei stele cu care ești familiar,
în chakre. Nu fă acest lucru dacă nu ești deja confortabil cu efectele și energiile
stelei. Pur și simplu inspiră energia stelei în chakra aleasă. Ar trebui să fi familiar
și experimentat cu respirația chakrală. Cel mai bine e să lucrezi cu energii stelare
care sunt în armonie cu chakra în care alegi să le absorbi. Ar trebui să fie de
aceiași culoare.
 Poți prepara apă stelară. Ia un magnet curat, așază-l pe fundul unui vas cu apă și
programează-l cum ai programa un cristal. Apa va absorbi energia. Bând apa, vei
absorbi energia. Acesta poate fi o modalitate ușoară de a învăța mai multe despre
energiile stelei cu care dorești să lucrezi, înainte de a-i absorbi energiile în mod
serios.
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Mai jos este o listă cu stele și cu energiile acestora. Pentru a învăța mai multe despre
perioada anului în care o stea este vizibilă din regiunea ta sau pentru a obține imagini cu aceasta,
pur și simplu caută pe Internet sau la bibliotecă, în secțiunea despre astronomie.
Cele mai proeminente patru stele fixe:
 Aldebaran; 9 grade Gemeni.
 Regulus; 29 grade Leu.
 Antares; 9 grade Săgetător.
 Formalhaut; 3 grade Pești.
Aceste stele pot fi proeminente și în magie:
Aldebaran este cunoscut ca ”Străjerul Estului”.
Regulus este cunoscut ca ”Străjerul Nordului”.
Antares este cunoscut ca ”Străjerul Vestului”.
Formalhaut este cunoscut ca ”Străjerul Sudului”.
ALPHERATZ – (Sirrah) [14 grade Berbec]
Libertate, dragoste pentru mișcare, viteză, intelect și poate indica bogății și onoruri.
Motivație puternică, încăpățânare și abilitatea de a porni la acțiune. Bine-cunoscut înaintea
publicului, popularitate în fața gloatelor; faimă. Natură armonioasă, bună pentru relații.
BATEN KAITOS – [20 grade Berbec]
Migrație forțată, accidente, naufragiu.
MIRACH – [0 grade Taur]
Fericire în căsătorie, artistic, dragoste pentru frumusețe, intuiție puternică, minte
briliantă, dispoziție creativă și generoasă. Face prieteni cu ușurință și îi inspiră pe alții. Oferă
frumusețe, dragoste pentru casă, minte briliantă, mariaje reușite.
HAMAL – [6 grade Taur]
Independență și voință puternică. Abilități de lider. Cruzime și crimă premeditată.
ALMACH (Alamack) – [14 grade Taur]
Influență populară: ești foarte plăcut iar beneficiile vin de la alții. Poziții proeminente,
posibilă faimă. Abilitate artistică.
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CAPUT ALGOL – [25 grade în Taur]
Aici avem una dintre cele mai violente stele din zodiac. Energie distructivă foarte
negativă, iar absorbirea energiei acesteia poate cauza nebunie permanentă.
ALCYONE – PLEIADELE – [29 grade Taur]
Aceasta este o stea rea. Foarte rea pentru vedere și poate indica orbire. Mai aduce și
amărăciune și un motiv pentru care să plângi. Poate oferi o perspectivă exactă și o natură care
judecă cu asprime. Dragoste puternică pentru natură, ambiție, posibile răni la față, eminență.
HYADES – [5 grade în Gemeni]
Oferă un apetit sexual puternic, natură lacomă, supra-indulgentă și excesivă. Îi
exploatează pe ceilalți. Poate indica un succes extraordinar în viață. Lipsa controlului și
obiceiurile proaste pot cauza căderea. Un nivel de energie ridicat, cu multă abilitate militărească.
OCHIUL NORDIC AL TAURULUI, EPSILON TAURI – [7 grade Gemeni]
Oferă talent artistic, abilitate în ale scrisului, popularitate, abilitate științifică și ocultă.
Această stea este găsită în diagrama astrologilor. Poate aduce contribuții remarcabile în domeniul
lor de activitate.
ALDEBARAN – [9 grade Gemeni] Străjerul Estului
Guvernează peste palme și degete. Predispus la pneumonie. Este posibilă o moarte
violentă. Energie ridicată și ambiție. Poate atrage inamici periculoși. Aceasta este o stea a luptei
și a războiului.
RIGEL – [16 grade Gemeni]
Bogății, onoruri și poziții înalte de durată. Bună pentru cariere militare. Ambiție și muncă
din greu. Abilitate mecanică bună. Abilitatea de a-i învăța pe alții, oarecum convențional.
Avansare militară sau ecleziastică grozavă, dacă se află în conjuncție cu Mijlocul Cerului. Acești
oameni pot rămâne deasupra, atâta timp cât depun efort.

BELLATRIX [20 grade Gemeni]
Onoruri militare și de altă natură, care sfârșesc în dezastru. Rău pentru vedere. Abilitatea
de a lua decizii rapide, dogmatic. Natură beligerantă, îndrăzneață și aventuroasă. Guvernează
înșelăciunea și falsul.
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CAPELLA – [ 21 grade Gemeni]
Curios, minte ageră, dragoste pentru învățare și cercetare. Indică onoruri și bogății
războinice sau ecleziastice, adesea urmate de risipiri și cheltuieli care conduc la descompunere.
De natură neobișnuită, excentrică.
ALNILAM – [23 grade Gemeni]
Revarsă onoruri.
POLARIS – [28 grade Gemeni]
Puteri spirituale și mult respect câștigat pe seama acestora. Posibile boli și afecțiuni.
Moștenirile pot întâmpina probleme și ghinion. Instincte bune și abilitatea de a-ți găsi calea.
BETELGEUSE – [28 grade în Gemeni]
Aceasta este una dintre cele mai norocoase stele fixe și apare în mod frecvent și
proeminentă în diagramele celor care au ajuns sus de tot. Succes, bogății, onoruri și faimă. Mult
noroc în viață. Acesta este Steaua lui Satan.
SIRIUS (ALPHA CANIS MAJORIS) sau CÂINELE LUI ORION – [13 grade Rac]
Poziții importante în guvern, onoruri, faimă. Pericol din partea câinilor. Pericol și
violență.
CASTOR – [20 grade Rac]
Violență, faimă pe neașteptate, urmată de închisoare sau ocară. Slăbiciune a ochilor,
accidente la față. Bine manierat, principii puternice.
POLLUX – [23 grade Rac]
Abilitate atletică, bun pentru artiștii marțiali, boxeri, luptători și războinici. Rău pentru
vedere și cu posibile răni la ochi și față. În conexiune cu otrăvuri; onoruri urmate de ocară.
Posibilă întemnițare. Natură nemiloasă, șireată și intrigantă.
PROCYON – [25 grade Rac]
Guvernează peste câini. Realizare prin eforturi personale. Pericol de la lichide, otrăvuri și
gaze. Gelos și certăreț, cu o voință puternică. Pune ideile în acțiune.
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PRAESEPE – [7 grade în Leu]
Rău pentru vedere. Pierderile vin prin alții. Aventuros, brutal, pervers, nesăbuit.
ALPHARD – [26 grade Leu]
Lipsă de control, violență, lipsit de etică, predispus la încarcerare și tragedie. În
conexiune cu otrăvuri și toxine. Aceasta este o altă stea foarte nenorocoasă, care apare în mod
frecvent în diagramele criminalilor în serie.
REGULUS – [29 grade în Leu] Străjerul Nordului
Abilitate astrologică, independent și vivace. Caracter distrugător, onoruri militare. Putere,
succes și abilitate de lider. Este posibilă căderea dezastruoasă din poziții proeminente.
ZOSMA – [9 grade Fecioară]
Victimizare, nefericire, suferință, predispus dezavantajării și abuzului. Această stea este
conectată în mod puternic cu suferința și victimizarea.
DENEBOLA – [21 grade Fecioară]
Onoruri și avere, impulsivitate, ocară, regrete, nenorocire prin forțele naturii.
VINDEMIATRIX – [9 grade Balanță]
Falsitate, probleme cu coloana vertebrală, nesinceritate. Pierderea partenerului. Probleme
și pierderi din cauza femeilor, dacă această stea este în conjuncție cu Neptun (Bill Clinton este
un exemplu perfect aici). Această stea este o altă influență negativă.
ALGORAB – [13 grade Balanță]
Cineva care este distructiv, răuvoitor, diabolic și mincinos. Oameni de afaceri sau
politicieni necinstiți. Egocentric, fermecător și viclean. Denaturat.
SPICA – [23 grade Balanță]
Bogății și onoruri, avere și faimă, oferă abilități în știință, artă, scris, muzică, creativitate;
sociabil. Mare binefăcător fiecărei planetă cu care este în conjuncție. Spica a fost aleasă ca o
influență proeminentă în planul general al orașului Washington DC, datorită energiilor ei
benefice.
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ARCTURUS – [23 grade Balanță]
Reputație prin autodeterminare, avere prin călătorie, succes de durată; se enervează ușor.
PRINCEPS – [2 grade Scorpion]
Minte inteligentă, bun pentru cercetare.
ALPHECCA – [11 grade Scorpion]
Artistic, talent pentru poezie, ocultism și abilitate de vindecare. Succes în schimburi și
comerț. Abilități de lider; tendința de a fi un singuratic.
SCARA SUDICĂ – [14 grade Scorpion]
Rea-voință, boală, minciună, pericol de la otrăvuri, violență, sănătate precară.
SCARA NORDICĂ – [18 grade Scorpion]
Onoare, distincție, ambiție. Avere mare.
UNUKALHAI – [21 grade Scorpion]
Această stea indică o pierdere într-o arie sau alta, atât în astrologia natală cât și în cea
predictivă. În predicție, această pierdere nu este întotdeauna de natură negativă. Perversiuni,
lipsa autocontrolului, pericol de la otrăvuri. Aceasta este o stea a morții.
ANTARES – [9 grade Săgetător] Străjerul Vestului
Impulsiv, tare de cap, încăpățânat, curajos, evenimente impredictibile, viață tulburată,
pierderea succesului rezultă în urma pierderii de sine. Marțial, poate aduce onoare și favoruri,
bun pentru militărie. Aceasta este steaua războinicului.
LESATH – [23 grade Săgetător]
Fățiș, pervers, asociat cu acidul; pericol.
ACULEUS – [25 grade în Săgetător]
Probleme cu vederea, abilitate de conducere, predispus la atacuri mentale, verbale sau
spirituale. Victima bârfei.
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ACUMEN – [27 grade Săgetător]
Pe o notă joasă, acești oameni pot fi uzați de viață, astfel încât să ajungă să nu le mai
pese. Ocară, probleme juridice, încarcerare.
WEGA – [15 grade Capricorn]
Talent ocult, bogății și faimă. Idealist, plin de speranță și rafinat. Pretențios, artistic.
DENEB – [19 grade Capricorn]
Bun pentru militărie, războinici plini de succes, abilitate pentru comandament.
Benevolență.
TERREBELLUM – [24 grade Capricorn]
Lacom, intrigant, perspicace. O bogăție cu vină și cu reputație rea.
ALTAIR – [1 grad Vărsător]
Îndrăzneț, încrezător, încăpățânat, îmbogățire pe neașteptate, poziții înalte de conducere,
pericol din partea reptilelor, aventuros riscant.
GIEDI – [2 grade Vărsător]
Binefăcător. Se fac sacrificii, evenimente ciudate sunt aduse în viață. Suspiciune și
neîncredere.
ARMUS – [11 grade Vărsător]
Sâcâitor, instabil, vrednic de dispreț, răutăcios.
DENEB ALGEDI – [23 grade Vărsător]
Mâhnire și veselie. Viață și moarte, întotdeauna pe marginea prăpastiei. Viață plină de
schimbări, demn de încredere, dreptate, corectitudine, cunoștință în natura umană.
FORMALHAUT – [3 grade Pești] Străjerul Sudului
Efect variabil, spre bine sau rău. Norocos și plin de putere. Învățare bună, nume
nemuritor. Multă muncă din greu. Sporește și amplifică orice planetă cu care intră în conjuncție.
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DENEB ADIGE – [4 grade Pești]
Minte deșteaptă și ingenioasă. Banii pot fi făcuți prin arta științei. Persoană psihică,
idealistă și plăcută.
ACHERNAR – [15 grade Pești]
Onoruri regale, succes în poziții publice, filozofic, răbdător, cu înclinații spre religie.
MARKAB – [23 grade Pești]
Pericol de la foc, febră, tăieturi și explozii. Poate oferii avere bună. Bun pentru natura
spirituală și pentru minte. Ambițiile sunt adesea nerealizate.
SCHEAT – [28 grade Pești]
Nenorocire extremă, suicid, înec, crimă, își face și pierde prieteni în mod rapid, natură
impredictibilă, înclinat spre fantezie.

Crearea servitorilor mentali
IMPORTANT!! URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI SUNT PENTRU CREEREA
UNEI FORME MENTALE, PENTRU MAGIE ALBĂ. ÎN CAZUL MAGIEI NEGRE, NU
TREBUIE SĂ TE CONECTEZI CU ENERGIA ÎN NICIUN FEL, DIN MOTIVE EVIDENTE!!
PENTRU MAGIE NEAGRĂ, ÎN LOC SĂ INVOCI ENERGIA, ADUNI ENERGIA ÎN
EXTERIORUL TĂU, TRĂGÂND-O DIN SURSE CE NU AU NICI-O LEGĂTURĂ CU TINE.
MOTIVUL PENTRU CARE VRĂJILE “SE ÎNTORC ÎMPOTRIVA TA”, ESTE LIPSA DE
CUNOȘTINȚĂ .
De adăugat aici, din propria-mi experienţa – o formă mentală nu trebuie întotdeauna
distrusă după ce aceasta şi-a făcut treaba. De secole, vrăjitoarele, au păstrat adesea un asistent
magic de încredere. Unele au petrecut chiar şi o viaţă întreagă împreuna cu acelaşi asistent.
Asistentul magic trebuie sa fie “hrănit” într-un mod regular. “Hrănit” înseamnă să-i dai energie şi
să îl programezi. Este prostesc să distrugi un servitor de încredere şi pe care te poţi baza. O
formă mentală este un mic pachet de energie psihica condensată. Ca toată energia, forma poate fi
programată pentru a îndeplini anumite cerinţe şi/sau poate fi direcţionată să călătorească în
diferite locuri. Succesul formei depinde de puterea mentală şi aura creatorului. O formă slabă, se
va disipa rapid, neîndeplinind nimic. Dacă formele sunt puternice, atunci când sunt neîngrijite,
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pot crea haos. Energia se hrăneşte cu energie și o formă care a existat mai multe săptămâni, va
acumula tot felul de influenţe diferite, emoţii şi alte energii din jurul ei. Asta poate părea
amuzant pentru unii, însă o formă mentală care a suferit o mutaţie, adesea revine acasă la
propriul creator, doar pentru a crea haos, datorită energiilor exterioare acumulate.
Pentru a crea o Formă Mentală:
1. Aşează-te într-o poziţie confortabilă.
2. Intra într-o transă adâncă.
3. Ţine ochii închişi. Când eşti complet relaxat şi nu îţi mai simţi corpul, eşti pregătit
să începi.
4. Acum, vizualizează o rază de lumină ce intră în corpul tău prin coroana capului şi
îţi iluminează aura.Culoarea luminii trebuie să corespundă cu scopul creării
formei mentale. Saturează-ţi întreaga fiinţă cu această energie colorată, până când
vibrează puternic în tine.
5. Dată fiind natura lucrării, alege chakra corespunzătoare (în concordanţă cu
culoarea), loc în care vei elibera energia. Menţinând ochii închişi, vizualizează
această energie curgând din chakra respectivă, formând o sferă energetică în faţa
ta. Pentru lucrări ce implică Chakra Bazei, (în mod normal această chakră este
utilizată în magie neagră), ar trebui să vizualizezi energia ieşind din ea, iar sfera
energetică acumulându-se între picioare tale. Pentru lucrări ce implică Chakra
Coronală, direcţionează energia în sus, deasupra capului tău. Este important ca
energia să fie eliberată într-o linie dreaptă. Continua să concentrezi energia în
sfera energetică, până când aceasta devine din ce în ce mai solidă.
6. Când energia este destul de puternică, poţi începe să îi dai orice formă doreşti
pentru a-ţi îndeplini dorinţa. Vizualizează ceea ce doreşti ca această creatură să
facă şi insuflă creatura cu aceaste lucruri. Păstrează programarea cât mai simpă.
Instrucţiuni complexe şi detaliate nu sunt efective cu formele mentale.
7. Folosind o frază foarte scurtă, 1-5 cuvinte, încet sau tare, ţinând ochii închişi,
comandă-i creaturii; apoi elibereaz-o ca pe un glonţ în gol.
Această creatură se va hrănii cu emoţiile oricui i-o trimiţi. Chiar o poţi programa să se
ataşeze de aura unei persoane.
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De exemplu:
În cazul în care vrei să provoci dragostei/poftă sexuală, te poţi masturba şi direcţiona
energia în creatură, la momentul orgasmului, programând-o. Pentru incitarea poftei sexuale, ar
trebui să foloseşti Chakra Bazei şi Chakra Sacrală. Pentru lucrări de afecţiune/iubire, foloseşte
Chakra Inimii. În cazul lucrărilor pentru dragoste sexuală, foloseşte Chakra Inimii şi cea Sacrală.
Culoarea dominantă a energiei va sta la baza lucrării. Dacă îţi doreşti multă dragoste, însă şi
puţină poftă sexuală, atunci vizualizează energia de o culoare verde, cu o uşoară tentă portocalie.
Anumite culori pot fi combinate însă cele care formează o culoare cu totul diferită cum este cu
verde şi portocaliu = maro, energia nu va fi în armonie cu lucrarea. Apoi tot mai ce ai nevoie
pentru a comanda este numele persoanei de care doreşti ca forma mentală să se ataşezi. Ideal, ar
trebui să îi comanzi formei să se ataşeze de chakra potrivită lucrării, de exemplu, pentru poftă
sexuală, aceasta ar trebui să se ataşeze de Chakra Sacrală. Formele mentale pot fi ataşate şi de
obiecte. Ele le pot atât proteja, cât şi distruge.
Pentru a distruge forma mentală:


Cheam-o. Vizualizeaz-o venind la tine, plutind în aerul din faţa ta.



Concentrează-te şi vizualizează energia disipându-se ca fumul în aer. Spune ceva
de genul “nu mai exişti!” S-ar putea să trebuiască să faci asta de câteva ori.

Deochiul
S-a spus de multe ori că “ochii sunt oglinda sufletului”. Ochii sunt singura prelungire a
creierului care nu este închisă în os. Prin intermediul nervului optic, ochii sunt legaţi la creier.
Când ne antrenăm minţile şi ne ridicăm nivelul bioelectricității, îi vom putea vrăji pe oameni
doar uitându-ne în ochii lor şi captându-le atenţia pentru câteva secunde.
Cum se procedează:
1. Trebuie să ai o minte puternică şi hotărâta, capabilă de a-i controla pe alţii mai
slabi decât tine.
2. Cu cât eşti mai aproape de persoana în cauză, cu atât mai eficientă este tehnica.
Aceasta necesită practică.
3. Trebuie să-ţi induci o stare de transă. Orice iniţiat trebuie să fie capabil de a-şi
induce o stare de transă şi să poată ieși din ea oricând şi oriunde.
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4. Prin

intermediul

ochilor,

trebuie

să-ţi

concentrezi

şi

să-ţi

proiectezi

bioelectricitatea împreună cu intenţiile în ochii persoanei vizate.
Exerciţiu:
 Stai în faţa unei oglinzi şi relaxează-te. Uită-te în gol timp de 1-2 minute; asta te
va ajuta să intrii în starea Alpha. Adânceşte-ţi transa pe cât de mult posibil.
 Fixează-ţi privirea între cei doi ochi ai tăi, în reflexia ta din oglindă. Începe să-ţi
proiectezi energia prin ochi. Atunci când te antrenezi, nu concentra energii
negative din motive evidente!
 Vei ajunge să-ţi simţi propria energie, pe în timp ce se reflectă înapoi prin
oglindă. Fă asta timp de minim 10 minute în fiecare zi şi energia ta va spori.
 Când te simţi în stare şi ai destulă încredere în forţele proprii, poţi încerca această
tehnică pe alţi oameni. Animalele sunt de asemenea foarte susceptibile. Vei putea
opri un câine care vrea să te atace, înainte ca acesta să facă vreo mişcare.

5.

Atunci când hipnotizezi pe cineva, comandă-i acestei persoane, în mintea ta,
intenţiile pe care le ai pentru el/ea, ce anume să i se întâmple, etc. Acelaşi lucru se
aplică şi pentru blesteme, care ar trebui“aruncate” cu un maxim de ură şi
intensitate. Comenzile trebuie să fie propoziții scurte şi la timpul prezent.
Animalele comunică prin intermediul imaginilor mentale.

6.

Uită-te adânc în ochii acelei persoane, ca şi cum ai vrea să priveşti prin ea,
proiectându-ţi energia direct în creierul acesteia. Astfel, comenzile mentale vor fi
sădite în subconştientul acelei persoane, fără ca aceasta să bănuiască ceva. Toate
informaţiile din subconştient sunt etichetate drept corecte de către creier şi sunt
executate întocmai, fără a mai fi analizate în prealabil de către conştient.
Concentrează-te cât mai intens posibil!

Aceasta este o tehnică destul de avansată. Bineînţeles, o poţi încerca pe un prieten
apropiat, atâta timp cât foloseşti energii benefice. Energiile malefice îi vor face rău, aşa că nu-i
de glumit cu aşa ceva. În multe cazuri, sunt necesari şi câţiva ani de practică consistentă, pentru a
deveni iniţiat în arta de a-ți fixa privirea şi de a-i pune pe alţii sub controlul tău, în doar câteva
secunde.
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Magia sexuală
Orgasmul sexual este echivalent în putere cu forţa vitală. Folosirea orgasmului sexual în
ritualuri şi în lucrările tale magice, poate creşte exponenţial puterea acestora şi implicit
rezultatul. Magia sexuală este antică, extrem de puternică şi este principiul creaţional. În
momentul orgasmului, intri automat într-o scurtă stare de transă. Puternica energie orgasmică
poate fi direcţionată. Acest lucru se face prin vizualizarea acesteia sub forma unei lumini intens
strălucitoare, precum Soarele şi poate fi direcţionată în forme-mentale, dorinţe, talismane şi asa
mai departe. Femeile şi bărbaţii sunt diferiţi în ceea ce priveşte energia sexuală. Femeile tind să
crească în putere în acord cu fazele ciclului menstrual. Lucrările psihice, proiecţia astral, precum
şi celelalte practici care ţin de o senzitivitate înaltă, sunt foarte propice după un orgasm puternic.
Orgasmul este de asemenea o modalitate excelentă de a-ţi induce relaxare, înainte de meditaţie.
Fluidele sexuale, atât semenul cât şi secreţiile vaginale şi sângele menstrual, conţin
puterea forţei vitale. La momentul orgasmului, este important să îţi direcţionezi întreaga
concentrare şi dorinţă spre ţelul tău, dorindu-l cu toată fiinţa ta. Vizualizează energia orgasmică
sub forma unei raze, bile sau vortex de energie, care penetrează obiectul/persoana pe care vrei să
îl/o influenţezi, iluminând-o într-o aură strălucitoare, programându-l/o. Aceasta este baza magiei
sexuale simplă. Magia sexuală poate fi efectuată singur, cu un partener sau un Demon, ori în
grup. Atunci când mai multe persoane lucrează împreună pentru acelaşi lucru, este foarte
important – precum este în toate practicile magiei – ca toţi să fie uniţi într-un fel de efort
organizat. Amestecarea energiei orgasmice cu un Demon/iţă, rezultă într-o magie extrem de
puternică. Voi scrie mai multe articole, cu mult mai multe informaţii referitoare la magia sexuală
avansată, atât pentru cei care vor să lucreze singuri, cât şi pentru cei care vor să lucreze cu un
partener sau în grup, despre sincronizarea lucrărilor cu fazele Lunii, cu stelele, etc.

Magie Voodoo
Magia Voodoo este folosită de secole. Ideea de bază este folosirea unui obiect, pentru a
reprezenta o victimă; ceea ce i se întâmpla obiectului, i se întâmpla şi victimei. Această practică
datează din Egiptul Antic. Pentru rezultate bune, foloseşte un obiect care a aparţinut victimei,
pentru a construi păpuşa. O fotografie, o piesa mică de îmbrăcăminte, mici posesii personale,
păr, unghii tăiate sau fluide sexuale; poate fi folosită chiar şi murdăria luată de la o urmă de
încălţăminte. Sunt posibilități infinite, atâta timp cât obiectul are o conexiune apropiată într-un
fel sau altul cu inamicul. În trecut, păpușile erau des făcute din ceară sau lut. Poate fi greu sa
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lucrezi cu ceară. Cel mai bine este sa construieşti imaginea astfel încât să fie solidă şi nu moale,
dacă plănuieşti sa provoci pagube serioase. Păpuşa ar trebui construită astfel încât să poată primi
abuz, fără a se rupe. Ceea ce este important, este ca o îndeajuns de multă concentrare și ură să fie
folosită în lucrare. Înfingând un cui în capul păpuşii va cauza nebunie. Băgând un cui în inimă,
cu tipul de concentrare şi intensitatea potrivită, va cauza moarte – asta dacă este făcut cu destulă
tărie şi dacă aura operatorului este îndeajuns de puternică. Îngropatul imaginii în pământ îi va
cauza distrugere persoanei, la fel cum imaginea putrezeşte în pământ. Foloseşte orice ai la
îndemână pentru a construi imaginea. S-ar putea ca îmbrăcămintea să trebuiască sa fie tăiată la
măsură. Ce rămâne poate fi păstrat pentru ritualul lucrării.
Poate fi cusută o păpușă şi apoi umplută cu ceea ce ai obţinut de la victimă. Ceară, clei
sau lucruri asemănătoare pot fi modelate si îmbinate cu obiecte din posesiile personale ale
victimei. În timp ce construieşti această imagine, cântă/vibrează tare sau în mintea ta, numele
inamicului reprezentat de păpuşă, încontinuu, până când imaginea este gata. Aceasta ar trebui să
fie o mantră a urii. În timpul cântatului, concentrează-te intens pe greşelile comise de această
persoană şi pe ura ta faţă de ea. Când termini, scrie sau gravează numele persoanei pe imagine.
Dacă doreşti distrugerea completă a inamicului, ritualul ar trebui făcut în timpul unei Luni
descrescătoare. O perioadă excelentă pentru o asemenea lucrare, este când Luna se află în Taur,
Scorpion, Capricorn sau Peşti. Poţi face un ritual complet, la apogeul căruia, introduci păpușa,
citeşti cu voce tare sau în mintea ta greşelile comise de inamic împotriva ta şi blestemul care
doreşti să cadă peste el/ea. Când termini de citit, arde foaia pe care ai scris blestemul, în flacăra
unei lumânări negre. Eu am un bol de argint unde las să ardă astfel de hârtii, după ce le dau foc.
Cât timp hârtia arde şi pentru câteva minute după aceea, concentrează-ţi toată mânia şi
ura împotriva duşmanului, cântându-i/vibrându-i numele în mod repetat. Acum este momentul în
care înfigi cuie în imagine, o dai prin foc, o roteşti şi o mutilezi (fă exact aceea ce simţi).
Continuă cu ofensele; goleşte-te de toată furia, până când eşti complet epuizat şi liber. La acest
moment, imaginea poate fi arsa (cel mai bine faci asta afară, într-o zonă retrasă), iar cenuşa o
poţi îngropa. Apoi încheie ritualul. Noi am descoperit că este foarte efectiv să ţintuieşti păpuşa
într-un pom, prin cap şi inimă. Altă tehnică ar fi să o îngropi. Trebuie să direcţionezi ura şi
mânia. În propriile lucrări, am observat că persoana nu are nevoie să devină extrem de
emoţională. Doar o dorinţă puternic determinată, direcționând mânia întru-un eveniment specific,
de exemplu un anumit tip de accident, încontinuu. Aceasta trebuie făcuta foarte clar în mintea ta
şi este cel mai bine de făcut când victima doarme. Victima ar trebui sa fie uşor de accidentat cu
tipul de accident sau moarte plănuit. De exemplu – cineva care nu călătoreşte cu avionul nu ar
avea cum sa moară într-un accident aviatic. Trebuie sa cunoşti obiceiurile victimei şi sa ai o
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imagine clară despre el/ea în minte şi nenorocirea ce doreşti sa se abată asupra lui/ei. Este
întotdeauna important ca după ritual să laşi în urmă lucrarea şi să îi dai timp să-şi facă munca.
Nu uita să îţi cureţi aura şi chakrele în mod temeinic, după orice lucrare de magia neagră.

Programarea aurei
Programează-ţi aura să îţi atragă ceva ce îţi doreşti. În acest caz, rezultatele pot fi
nemaipomenite. Ideea este că îţi poţi folosi aura să îţi aducă orice îţi doreşti. Începe cu ceva uşor
şi lucrează treptat, cu lucruri din ce în ce mai dificile. Atunci când începi cu un lucru prea greu,
poţi eşua, iar aceasta te poate descuraja. De asemenea, ceea ce ceri trebuie să fie posibil din
punct de vedere fizic. Orice lucrare mentală va lua cea mai scurtă cale disponibilă pentru a-ţi
aduce ceea ce vrei, aşadar, asigură-te că eşti specific. Spre exemplu, atunci când faci o afirmaţie
pentru a atrage bani – dacă nu specifici că aceşti bani sunt pentru tine, ca să îi păstrezi şi
cheltuieşti aşa cum vrei – aceştia pot veni la tine şi pot fi chiar şi în mâinile tale; de exemplu,
poţi ajunge casier la o bancă sau într-un magazin: o să manevrezi mari sume de bani, însă fără ca
aceştia să fie ai tăi. Aşadar, fi mereu specific!
1. Intră în transă uşoară.
2. Inspiră energie. Culoarea alb-aurie este pentru toate scopurile, însă poţi folosi şi
energie colorată, depinde de scopul lucrării. Umple-ţi întreaga fiinţă cu această
energie, până când radiezi de lumina acesteia.
3. Acum programează-ţi aura. Afirmă: “Aura mea îmi atrage ____, într-un mod uşor
şi fără efort”. Afirmă acest lucru de 5-10 ori.
4. Scoate-ţi acest lucru din minte şi nu te mai gândi la el. Dacă eşti îndeajuns de
puternic, ceea ce ţi-ai programat aura să îţi aducă, ar trebui să vină într-o scurtă
perioadă de timp.
Odată îmi doream un anumit CD. CD-ul respectiv nu se mai găsea pe nicăieri, nici in
magazinele de specialitate şi nici pe internet. Într-o dimineaţă mi-am programat aura să îmi
aducă acel CD. Am avut acel CD în aceiași zi după-masa şi pe gratis. Acum, trebuie să te laşi
dus de val şi adesea să cauţi ceea ce ai programat ca aura să îţi aducă – însă ideea este că îl vei
avea, dacă aura îţi este îndeajuns de puternică.
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Sfâșierea de energie
Magia neagră ține în totalitate de manipularea și direcționarea energiei. Tăria minții și a
aurei îți determină tipul și cantitatea de energie pe care o poți direcționa și mânui, în siguranță, în
timp ce rezultatele dorite sunt manifestate. Lucrările eșuează atunci când mintea și aura îți sunt
slabe. Sfâșierea de energie presupune extragerea forței vitale a altei persoane. Ar trebui să ai deja
o aură foarte puternică care să poate smulge energie după plac, și pe care să fii capabil să o
transformi în beneficii personale.
Există două metode prin care poți face acest lucru:
 Distrugerea aurei victimei.
 Agățarea unei legături energetice prin care secătuiești victima de energie.
Acest lucru o pregătește pe victimă pentru a fii mult mai vulnerabilă în fața atacurilor
psihice, și o deschide larg în fața inputului de energie distructivă de la mag.
1. Ar trebui să ai o fotografie sau o imagine cu victima. Aceasta ajută la vizualizarea
acesteia cu claritate. Acest pas este foarte important în această operațiune.
2. Intră în transă.
3. Mai întâi vizualizează-te sorbind și dezintegrând aura victimei. În fapt, te poți
vizualiza mâncând și ingerându-i aura, până când aceasta dispare în totalitate sau
absoarbe-o în chakra sexuală. În mod normal, absoarbe energia cu chakrele
feminine, întrucât acestea atrag. Chakrele masculine proiectează energia. Însă în
cazul de față, este mai bine să absorbi acest fel de energie în chakrele tale
inferioare.
4. Când aura îi este dezintegrată și ingerată, vizualizează-te sorbind toate energiile
interne. Victima ar trebui să se schimbe de la o culoare albă, la una gri și în cele
din urmă în negru, lucru care indică faptul că forța vitală a fost stoarsă în
totalitate.
Curăță-ți aura și chakrele în mod temeinic după fiecare sesiune, pentru a curăța și
transforma energia absorbită în rezervă/beneficiu personal. Cei patru pași de mai sus ar trebui
repetați în mod frecvent, de la cel puțin 3-4 ori pe săptămână, până la mai mult de o dată pe zi. În
final, acest lucru va da roade. După ce lucrarea de față și-a făcut treaba, secătuind victima de
energie, ar trebui să continui cu lucrări de magie neagră. Înainte de fiecare operațiune de magie
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neagră, aura victimei ar trebui pregătită cu energie neagră, astfel încât să absoarbă întreaga
energie distructivă proiectată de tine. Vizualizează-o pur și simplu cu o aură neagră, după care
începe lucrarea. Nu uita să îți cureți aura și chakrele în mod temeinic.
Ce am scris mai sus este magie neagră elementară. Poate fi realizată de cei mai mulți
oameni cu un fundament bazic în manipularea energiei și meditația de împuternicire. Tehnicile
mai avansate implică lucrarea cu energia elementală și cu cea a morții. Atunci când lucrezi cu
energia morții trebuie să fi adept și experimentat, deoarece aceasta poate fi periculoasă. Forța
vitală a victimei este înlocuită cu energia distructivă a morții sau cea a elementelor.

Utilizarea formelor mentale
Sunt momente în care dorim să influenţăm mai mulţi oameni în acelaşi timp. Acest lucru
poate fi făcut cu o formă mentală, programată şi aşezată într-o anumită încăpere sau zonă. Noi
toţi ştim cum unele zone ajung bântuite sau au anumite vibraţii mai reci. De obicei, astfel de
lucruri se întâmplă datorită unui eveniment care a provocat emoţii intense şi a lăsat urme ale
acestor emoţii în spate, de către alţi oameni.
Atunci când suntem îndeajuns de puternici, ne putem proiecta energia prin mâinile
noastre – prin concentrare şi focalizare intensă – şi apoi să o modelăm într-o sferă (ar trebui să
simţim capabili de a simţi acest lucru, dacă este suficient de puternică pentru o astfel de lucrare)
sau să proiectăm energie într-o sferă în faţa noastră, utilizând chakrele. Sfera energetică poate fi
aşezată într-o zonă în care aceasta nu va fi deranjată, în cazul în care vrem să lucrăm mai târziu
cu ea şi să o împuternicim prin proiectarea a mai multă energie în ea. Atunci când proiectăm
energia, aceasta ar trebui să aibă culoarea corespunzătoare lucrării pe care vrem să o întreţinem;
spre exemplu, galben pentru prietenie, roz pentru iubire romantică, roşu pentru ură, ceartă şi
accidente, verde pentru a atrage bani, şi aşa mai departe.
În timp ce proiectăm această energie colorată, trebuie să programăm forma mentală cu
intensitate şi focalizare. Când forma mentală este pregătită, îi comandăm să plece în zona pe care
noi dorim ca ea să o influenţeze. Putem aşeza mai multe forme mentale în zonele largi, precum
sunt sălile de spectacol, locul de muncă, scoală, etc. După o vreme, acestea trebuiesc înlocuite,
întrucât se disipă în timp ce influenţează oamenii. O formă mentală bine creată poate influenţa
până la 100 de persoane sau chiar mai mult.
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AVANSAȚI
Cum să creezi un elemental de foc
În mod evident, această practică poate fi periculoasă. Din acest motiv, ar trebui să fi
adept în controlul și manipularea elementului foc, dar și în menținerea acestuia în tine. Ieșită de
sub control, această entitate poate da foc la orice în mod aleatoriu; nu este deloc de jucat cu ea.
Înainte de a te apuca de această practică, asigură-te că ai citit și înțeles articolul despre Formele
Mentale Avansate. De asemenea, ar trebui să fi un maestru în crearea și controlarea formelor
mentale avansate bazice, înainte de a lucra cu elementalii de foc.
1. Intră în transă și vizualizează-te în mijlocul unui foc imens. Simte căldura, ascultă
fâșâiala flăcărilor și simte-le fierbințeala.
2. Începe să colectezi și să condensezi acel foc, într-o sferă în fața ta. Trage
elementul foc din toate direcțiile și împachetează-l în sferă. Cu cât vei direcționa
mai mult foc în această sferă din fața ta, cu atât mai densă, materială și mai
fierbinte aceasta va deveni. Ar trebui să simți căldura în timp ce faci asta. Ar
trebui să ai senzația că ești într-un cuptor. Poți de asemenea să modelezi sfera de
foc și să îi dai orice formă dorești; forma ar trebui să corespundă cu sarcina pe
care plănuiești să i-o dai elementalului.
3. Acum încarcă sfera de foc cu orice dorești ca aceasta să facă. Dorește-ți cu putere
în timp ce o programezi prin afirmații. Afirmația ar trebui să fie o frază scurtă și
obiect și precisă, pe care o repeți din nou și din nou.
4. La fel ca orice alt incendiator, elementalul de foc va arde și va crește proporțional
cu cantitatea de foc pe care o creează. Ar trebui să îi ordoni elementalului să se
dizolve odată cu focul pe care îl creează, atunci când își îndeplinește misiunea.
5. Dă-i un nume elementalului, după care repetă-i numele de mai multe ori.
6. Inspiră profund și apoi expiră cu putere, trimițând sfera pe drumul său.
7. Uită atât de forma mentală elementală, cât și de lucrare. Las-o să își facă treaba.

Utilizarea elementului foc este, în mod evident, acela de a aprinde anumite locuri sau
obiecte sau de a omorî pe cineva. Am găsit că atunci când întreții magie cu elementul foc, începi
să strălucești cu o aură caldă sau simți căldură atunci când elementalul își îndeplinește misiunea.
Sfera de foc poate fi direcționată în corpul unui dușman/inamic, atunci când lucrezi magie
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neagră. Aceste metode erau folosite de Lojele Satanice din Germania în anii 1920-1930, pentru a
elimina inamicii sub formă de sacrificiu psihic. Dacă victima nu stăpânește elementul foc, corpul
acesteia va fierbe în mod literal. Rezultatul va fi stop cardiac – moarte din cauze naturale.

Forme mentale avansate
 Servitorului Mental ar trebui să i se dea o formă relaţionată misiunii. Această
formă o poţi modela din sfera energetică.
 Dă-i un nume Servitorului/Formei Mentale. Acest nume ar trebui să fie unic şi
neobijnuit, deoarece doar prin rostirea numelui acestuia, fie cu voce tare sau în
minte, Servitorul va fi evocat. Evident că nu ţi-ai dori ca ori de câte ori cineva
rosteşte un nume obijnuit, să îţi evoce Servitorul.
 Trebuie să îl programezi cu misiunea pe care vrei ca acesta să o îndeplinească.
Acest lucru ar trebui să fie făcut cu autoritate şi cu o dorinţă şi o voinţă puternică.
Chaka Plexului Solar şi Chakra Inimii trebuie să îţi fie puternice pentru acest
lucru.
 Atunci când lucrezi cu Forme Mentale avansate, trebuie să fi specific cu privire la
timpul în care acestea trebuie să îndeplinească sarcina. Durează aceasta la
nesfârşit sau este limitată unei anumite perioade de timp?
Procedura este după cum urmează:
1. Intră într-o transă medie şi vizualizează-te învăluit într-o lumină strălucitoare albaurie, precum cea a Soarelui. Culoarea albă este pentru toate scopurile, însă se pot
folosi şi culori.
2. Foloseşte această lumină pentru a forma o sferă energetică în faţa ta, condensând
din ce în ce mai multă lumină în ea, până când atinge un diametru de 30-40 cm.
Această sferă ar trebui să fie precum un soare miniatural. Cu cât este mai
strălucitoare, cu atât este mai puternică.
3. Acum programează-ți servitorul cu orice îţi doreşti ca acesta să facă. Dorește-ți cu
putere (Chakra Solară și cea a Inimii) şi simte acest lucru cu intensitate, în timp ce
rosteşti afirmaţiile. Afirmaţiile ar trebui să fie construite din fraze scurte, direct la
subiect, la timpul prezent şi repetate de mai multe ori.
4. Dă-i nume Servitorului; rosteşte-i numele de mai multe ori, întipărindu-l în acesta.

518
5. Inspiră şi apoi suflă cu putere, trimiţând Forma Mentală să îţi îndeplinească
misiunea.
6. Uită de lucrare şi de servitor. Lasă-l să-şi facă treaba.
Un Servitor Mental nu cunoaşte nici timp, nici spaţiu. Utilizarea energiei exterioare este
de o mare importanţă în lucrările de Magie Neagră, iar tu ar trebui să fi în totalitate detaşat de
Forma Mentală. Pe de altă parte, în cazul formelor mentale simple, pentru magie albă, poţi
circula energia prin tine. Este important să îţi “hrănești” servitorul, nu doar pentru a-ţi păstra
puternic, ci şi pentru a-l menţine programat. În felul acesta, îţi va rămânea un servitor credincios
şi nu va trebui să fie distrus după ce îşi termină misiunea. De-a lungul secolelor, vrăjitorii şi-au
păstrat servitorii pentru întreaga viaţă. Acest lucru se realizează prin chemarea servitorului pe
numele dat, alimentarea acestuia cu mai multă energie luminoasă, reafirmarea misiunii – sau
programarea unei noi misiuni – după care acesta este trimis din nou la lucru.
Servitorii sunt mai prejos decât sufletele. Cu toate acestea, posedă un oarecare grad de
inteligenţă şi conştiinţă. Aceştia sunt capabili de a îndeplini anumite misiuni şi evident, pot fi
servitori credincioşi şi ascultători. Cu ajutorul unui Servitor, poți influenţa minţile celorlalţi, poţi
întări sau slăbi capacităţile mentale şi intelectuale ale celorlaţi sau poţi influenţa relaţii paşnice.
Poţi produce o atmosferă favorabilă când te întâlneşti cu anumite persoane şi de asemenea, îi
poate aduce pe ceilalţi sub influenţa şi controlul tău – atâta timp cât tu eşti îndeajuns de puternic.
Oamenii de afaceri îşi pot mări numărul clienţilor. Servitorii pot fi de ajutor în multe alte feluri.43

Vraja morții
Dacă ai acces la un articol personal al ofensatorului, poate fi de mare ajutor:
1. Construieşte o efigie sau o păpuşă.
2. Du-te în cimitir şi ia puţin pământ.
3. Trebuie să te descarci de toată ura pe care o ai pentru ofensator, în păpuşă, în
special în timp ce o construieşti. Este imperativ să fi focalizat şi determinat.
Încearcă să faci această lucrare în timpul unei Luni în scădere. Un timp formidabil
este când Luna este în Scorpion sau Capricorn.
4. Construieşte o cutie mică pentru păpuşă.

43

Iniţiere în Ermetism, de Franz Bardon.
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5. Aprinde o lumânare neagră şi concentrează-te intens pe moartea şi distrugerea
duşmanului tău. NU LĂSA NIMIC SĂ TE DERANJEZE SAU SĂ ÎŢI
DISTRAGĂ ATENŢIA!
6. Aşează păpuşa în cutie.
7. Astup-o cu pământul luat din cimitir.
8. Păstrează puţin din acest pământ.
9. Du-o afară sau înapoi în cimitir şi îngroapă-o, aşezând rezerva de pământ
deasupra cutiei. Trebuie să fi convins că victima va sfârşi moartă.
10. Nu te mai gândi la vrajă sau la inamic, deoarece acest lucru poate interacţiona cu
lucrarea.
Cum să omori folosind aura:
Cel mai bine este ca victimă să doarmă atunci când faci o astfel de lucrare. Aşează o aură
neagră în jurul ei: aceasta va pregăti victima să absoarbă energia distructivă. După ce termini cu
acest lucru, îţi poţi descărca ura pe el/ea. Asigură-te că vizualizezi din nou şi din nou, cu toată
fiinţa ta, felul în care îţi doreşti ca această persoană să moară.
Afirmă: “Pun o puternică aură de distrugere în jurul lui ____, care lucrează continuu
pentru a-l/o omorî”. O astfel de lucrare ar trebui începută sâmbăta sau marţea, în perioada în care
Luna este în descreştere. Nu uita să îţi cureţi aura după o astfel de lucrare. Poţi face acest lucru în
fiecare noapte, în timpul ciclul Lunii în descreştere, începând din ziua în care ai întreţinut ritualul
cu păpuşa, până când victima sfârşeşte moartă.
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DIVINAȚIE
Astrologia lui Azazel pentru sataniști
Atunci când este interpretată cu precizie, astrologia este cea mai detaliată și avansată
metodă de divinație, fiind esențială și în sincronizarea ritualurilor și a lucrărilor magice. Aproape
toate structurile megalitice antice au fost proiectate pentru a observa astrele și mișcarea acestora.
Cele patru puncte cardinale folosite în ritual își au bazele în punctele Zodiacului, la fel ca și
elementele. Zeii se refereau la tabletele planetare ca „tabletele destinului/ sorții”. O interpretare a
numărului 666 este 6*6*6 = 216. 2160 de ani îi ia punctului synetic de primăvară pentru a
traversa o casă a zodiacului. Atât durează un „an” astrologic. „666, numărul unui om”,
vărsătorul, purtătorul apei. Aceasta va fi Era Vărsătorului, Era de Foc, Timpul lui Satan.
Astrologia este un subiect foarte detaliat și avansat. Majoritatea celor care se intitulează
„astrologi”, nu avansează niciodată deasupra nivelului elementar. 95% dintre cărțile despre
astrologie sunt și ele bazice, motiv pentru care astrologia arată prost. Majoritatea cărților
disponibile vorbesc doar despre diferitele *metode* de interpretare, incapabile de a interpreta ele
însele informația, fiind prin urmare nefolositoare.

Lucruri importante:
 Învață cele 12 semne ale zodiacului.
 Învață simbolurile.
Ai grijă ce crezi atunci când înveți astrologia, deoarece, dacă ceva nu ți se aplică ție, mai
mult ca sigur nu se va aplica nimănui altcuiva. Am fost sinceră în toate interpretările pe care leam făcut. Astrologia este diferită de alte forme de divinație. Astrologia pătrunde adânc și
dezvăluie multe lucruri, inclusiv lucruri care pot fi neplăcute. Astrologia este brutal de sinceră și
mai mult ca sigur va schimba felul în care privești viața, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu.
Am studiat și practicat astrologia pentru mai bine de 30 de ani. Multe din lucrurile pe care le-am
învățat, le-am învățat prin suferință. Cât despre destin versus dorința liberă, am înțeles că a
cunoaște ceva înainte ca acesta să se întâmple, ne poate ajuta uneori pentru a-l preveni. Satan ma ajutat FOARTE MULT pentru a trece nevătămată prin tranziții extrem de rele. Întotdeauna este
important să faci un ritual și să ceri ajutor dacă vezi că vin timpuri grele.
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CE POATE FACE ASTROLOGIA PENTRU TINE
 Să știi din timp modul în care energiile din viitor se vor manifesta. Dacă ști asta,
atunci vei avea foarte multă cunoaștere asupra acțiunilor pe care trebuie să le faci,
oricând. Evident că nu dorești să te duci și să jefuiești o bancă atunci când Saturn
îți traversează casa a 12-a (timp care favorizează încarcerarea). Dacă Jupiter
traversează cea de-a 12-a casă atunci poți scăpa cu asta (nu susțin nimic ilegal
aici, dau doar un exemplu!)
 Să folosești mișcarea universului pentru a te ajuta în magie. Aceasta va lucra spre
binele tău. Pentru ritualuri de răzbunare, atunci când Saturn tranzitează prima casă
a persoanei care te-a ofensat sau atunci când este în retrograd deasupra planetelor
ei personale, situația acesteia va fi din start oricum dificilă, așa că poți folosi
această energie pentru a o înrăutății sau pentru a direcționa ala cum vrei tu.
 Vrei să ști ce anume îl satisface pe partenerul tău în mod sexual? Poziția lui
Venus dezvăluie multe în legătură cu preferințele sexuale/amoroase.
 Vrei să-i cunoști pe ceilalți mai bine decât se cunosc ei înșiși? Uită-te la data de
naștere a acestora sau și mai bine, la diagrama lor astrologică. Prin intermediul
astrologiei, putem înțelege ce se întâmplă în viețile noastre și îi putem înțelege
mai bine pe apropiații noștri.
 Astrologia îți va oferi cunoștințe și putere asupra altora. Poți afla dacă cineva te
minte, înșală, dacă te iubesc, dacă te urăsc și multe altele.
Dezavantajul este că vei cunoaște lucrurile neplăcute înainte ca acestea să se întâmple.
Uneori putem vedea tragedii în diagramele celorlalți sau chiar în propriile noastre diagrame.
Persoane sterile, căsătorii dezastruoase, dragoste neîmpărtășită sau chiar și moarte. Când înveți
cu adevărat să citești planetele, aceasta deschid o nouă dimensiune. Uneori, lucrurile nu se
manifestă așa cum le citim noi. Este important și *etic* să nu dezvălui nimic tragic persoanelor
cărora le citim. Satan este etic, iar Demonii ne învață etica. Întotdeauna există posibilitatea ca
lucrurile să nu se întâmple așa cum ne așteptăm noi și este un lucru foarte neplăcut să-i faci pe
ceilalți să se îngrijoreze în exces. Dacă văd vreun dezastru atunci când îi citesc cuiva, îi spun
persoanei că ar trebui să aibă grijă la un anumit moment dat (în perioada în care dezastrul se
poate manifesta).
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Index pentru astrologia lui Azazel pentru Sataniști
Cum să citești o diagramă astrologică
Amintește-ți faptul că interpretările pentru fiecare aspect, plasament în case și zodia în
care se află o planetă sunt diferite. Trebuie să iei în considerare fiecare plasament al altor
planete, zodii și poziții ale caselor, împreună cu forma astrogramei și să le îmbini. Se poate face
o prezicere exactă prin interpretarea astrogramei atunci când anumite plasamente și aspecte se
susțin unul pe celălalt; adică atunci când există alte aspecte ce scot în evidență aceleași trăsături
de personalitate sau experiențe de viață. Majoritatea astrogramelor au plasamente și aspecte care
se susțin între ele, accentuând anumite trăsături sau evenimente din arii specifice ale vieții.

PUNCTE IMPORTANTE:
 Planete până în 5 grade sau mai puțin de un unghi (ascendent, descendent,
mijlocul cerului – sau meridian, IC) sau în casele angulare; prima, a 4-a, a 7-a sau
a 10-a sunt mai puternice.
 Planetele în casele cadente: a 3-a, a 6-a, a 9-a și a 12-a sunt mai slabe
 Planetele care se află în zodiile lor conducătoare sunt puternice
 Planetele interceptate sunt mai slabe
 Planetele care se află în zodiile lor exaltate sau de casă sunt mai puternice; în
zodiile detrimentului sau decăderii lor, sunt mai slabe. Dacă Jupiter ♃ și/sau
Soarele ☉ face un aspect cu o planetă, influența acesteia este accentuată, iar în
cazul în care Saturn ♄ și/sau Neptun ♆ face un aspect cu o planetă, influența
acesteia este diminuată.
Planeta guvernatoare este cea mai importantă planetă:
Cel mai important factor într-o astrogramă este planeta/ele guvernatoare și coguvernatoare (pot există mai multe). Planeta/ele care guvernează asupra ascendentului/elor și a
planetelor din prima casă – dacă este cazul (co-guvernatori). Pot exista mai multe semne
ascendente în cazul unui semn interceptat în prima casă. Planeta/ele care guvernează asupra
zodiei interceptate este/sunt co-guvernatoare. Într-o astrogramă exactă, guvernatorul din prima
casă reprezintă persoana a cărei astrogramă o citești. În cazul astrogramei predictive,
guvernatorul astrogramei o reprezintă pe persoana/entitatea pentru care astrograma este citită.
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În ce zodie se află planeta guvernatoare?
Cu excepția cazului în care avem un stellium sau mai mult de două planete în altă zodie,
personalitatea va fi influențată de zodia în care se află guvernatorul. Un alt aspect este adăugat
personalității dacă există mai mulți guvernatori, iar cititorul trebuie să le îmbine pe ambele. În
cazul în care persoana respectivă are trei sau mai multe planete guvernatoare, aceasta este
complexă cu diferite aspecte ale personalității, reacționând diferit în anumite situații. Dacă
zodiile sunt foarte diferite, de exemplu ca Berbec ♈ și Pești ♓, este posibil ca persoana să apară
extrovertită uneori iar alteori introvertită. Zodia în care se afla planeta guvernatoare este mai
important decât zodia Lunii ☾ sau a Soarelui ☉.
În ce casă este poziționată planeta guvernatoare?
Orice chestiune dominată de această casă va fi foarte important în viață. De exemplu,
planeta guvernatoare în casa a 12-a va oferi abilitate psihică, nevoie de izolare, o personalitate
rușinoasă cu excepția cazului în care sunt prezenți alți factori, cum sunt planete în Berbec sau
alte zodii extrovertite care să contrazică cele de mai sus.
Care este gradul conjuncției planetei guvernatoare?
Dacă guvernatorul este plasat într-un grad semnificativ, cum ar fi o conjuncție cu o stea
fixă sau pe un grad critic sau notabil, acesta va afecta viața în bine sau rău.

Guvernatorul astrogramei este interceptat sau în retrograd?
Dacă guvernatorul este interceptat sau în retrograd, a 2-a jumătate a vieții va fi mai bună
decât primii ani de viața. Un dominator în retrograd indică un așa numit ”înflorit după ce trece
sezonul”, în special dacă mai mult de două planete sunt în retrograd. Dacă există multe planete în
retrograd, indică ce este spus mai sus, chiar dacă guvernatorul este direct.
Ce alte planete fac un aspect cu planeta guvernatoare în astrogramă? Cum stau
lucrurile cu aspectele strâmte?
Cu cât aspectul este mai strâmt, cu atât este mai pronunțată influența acestuia asupra
personalității și asupra evenimentelor în viață. Aspectele strâmte, în special cele exacte, pornesc
evenimente atunci când alte planete interacționează cu acestea prin intermediul tranzițiilor sau
progresiilor. Observă poziționările în case pentru tipul de eveniment și natura planetelor
implicate.
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Planeta guvernatoare sau alte planete personale fac conjuncții cu stele fixe sau
noduri ale lunii?
Planetele care faci conjuncții cu stele fixe vor fii influențate de natura stelelor fixe. Nodul
Sudic este cel al sorții, rele sau bune. Nodul Nordic adesea indică abilități speciale sau talente.
Întotdeauna uită-te la zodiile și poziționările în case.

Stelliumurile:
Un Stellium este o grupare de trei sau mai multe planete într-un anumită zodie, toate
conectate printr-o conjuncție. Într-o astrogramă, zodia va domina personalitatea, iar dacă întregul
stellium este într-o casă, chestiunile acelei case vor fi scoase în evidență în viață. Când stelliumul
este tranzitat de alte planete, în viața vor exista evenimente majore legate de firea planetelor ce
fac tranzitul și stelliumul. Ariile vieții reprezentate de casa ce conține stelliumul vor fi de o
importanță deosebită în viața acelei persoane.

Aspectele strâmte:
Aspectele care au un orb de două grade sau mai puțin au o influență intensificată asupra
aspectului. Aspectele exacte, în special dacă sunt implicate două planete, reprezintă o experiență
de viață care este destinată.

Nodurile Lunii:
Planetele care fac conjuncții cu Nodurile Lunii sunt semnificative. Nodurile Lunii
reprezintă destinul. Planetele care fac conjuncții cu Nodul Nordic al Lunii sunt adesea benefice,
însă nu întotdeauna. Nodul Sudic reprezintă o influență puternică asupra sorții și atunci când face
o conjuncție cu o planetă, în special dacă aspectul este strâmt, semnifică destinul aspectelor
dominate de casa în care se află zodia guvernată de planeta respectivă.
În ce case se află Nodurile Lunii?Se aliniază Nodurile Lunii cu alte grade din
astrogramă?
Din nou, acestea reprezintă soarta, în special dacă se aliniază cu două sau mai multe
planete, unghiuri sau grade ale anumitor cuspide din case. Anul în care un eveniment predestinat
are loc, poate fi observat în Returul Solar al persoanei respective.
Configurări planetare:
Cuadraturile în T, trigoanele mari, yodurile și stelliumuri; toate influențează interpretarea
corectă a unei astrograme.
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Accentul pe emisfere:
 Dacă majoritatea planetelor se află în jumătatea de Est (punctele cardinale apar
invers într-o astrogramă), de la MC (mijlocul cerului) către IC (opusul – ”fundul
cerului”, lat. Immum Coeli), persoana respectivă este de obicei liberă să își creeze
propriul drum în viață și le displace orice interferență din partea altora. Sunt
independenți, încep lucruri de unii singuri și se bazează pe propria persoană.
 Dacă majoritatea planetelor se află în jumătatea vestică (IC spre MC), există o
nevoie puternică de alte persoane. Cei din jur își pun amprenta asupra acestei
persoane, iar în cazuri extreme, alții pot controla viața unei persoane cu acest
aspect. În cazuri rare, poate exista o dependență de alții pentru a supraviețuii, cum
ar fi cazuri de handicap fizic.
 Cu majoritatea planetelor spre Nord (jumătatea planetelor de la fundul
astrogramei; de la ascendent la descendent), intimitatea personală este importantă.
Această persoană are nevoie de timp pentru a fi singură împreună cu o nevoie de a
fi în siguranță.
 Oamenii care au majoritatea planetelor în Sud (jumătatea de sus a astrogramei) le
place să iasă afară și sunt sociabili. Acești oameni nu s-ar supăra să fie centrul
atenției sau să vorbească în public. Majoritatea sunt extrovertiți și le place să aibă
roluri de lideri.
Planetele care se află în grade importante au o influență puternică în astrogramă iar
aspectele vieții asupra cărora domină și/sau aspectele caselor dominate de zodiile pe care acestea
le domină vor fi influențate în mod pozitiv sau negativ în concordanță cu natura gradului. De
asemenea, aici intră și cuspidele caselor pe grade notabile. De exemplu, dacă Marte ♂ este plasat
pe un grad negativ înseamnă că nu va fi bine pentru aspectele dominate de casa în care se află
Berbec ♈ în cuspidă și de asemenea poate aduce ghinion în casa în care este plasat Marte.
Gradele pozitive trebuie notate pentru a găsi unde sunt răsplătite eforturile unei persoane și unde
se află darurile, talentele și abilitățile.
Plasamentul și aspectele lui Saturn ♄
Saturn reprezintă cel mai negativ aspect din viață. Aspectele create între Saturn și alte
planete sau de case și Saturn, dezvăluie unde experimentăm probleme, limitări, pierderi și
refuzuri în viață.
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Puncte importante și sensibile:
Zenitul și anti-zenitul: acestea sunt puncte importante ale destinului la fel ca și nodurile
Lunii. Adesea cei iubiți sau apropiați vor avea o planetă importantă ce va face o conjuncție cu
zenitul/ anti-zenitul. La prima întâlnire sau începutul unei relații, de multe ori, planeta/ele care
progresează astrograma celeilalte persoane vor trece prin acest punct.
Punctul de Est și Punctul de Vest
Când o planetă face o conjuncție, influența unuia dintre aceste puncte va fi evidențiată în
astrogramă, iar chestiunile specifice casei a cărui semn în cuspidă este guvernat de planeta
respectivă, reprezintă o mare importanță în viață.
Eclipsa prenatală
Este aproape la fel ca zeniturile și Nodurile Lunii în sensul relațiilor destinului și a
evenimentelor în viață.

Puncte planetare de mijloc
Acestea sunt importante când o planetă le intersectează sau face conjuncție prin tranzit
sau progresie

Simbolurile și glifele Zodiacului
Semnele zodiacale:
♈ Berbec

♌ Leu

♐ Săgetător

♉ Taur

♍ Fecioară

♑ Capricorn

♊ Gemeni

♎ Balanță

♒ Vărsător

♋ Rac

♏ Scorpion

♓ Pești

☌ conjuncție

□ cuadratură

☍ opoziție

⚺ semi-sextil

△ trigon

⚺ trioctil

⚺ sextil

⚺ inconjuncție

∠ semi-careu/octil

Aspectele:
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Planetele:
☉ Soarele

♂ Marte

♆ Neptun

☾ Luna

♃ Jupiter

♇ Pluton

☿ Mercur

♄ Saturn

☊ Nodul Nord

♀ Venus

♅ Uranus

☋ Nodul Sud

Semnele Zodiacale
Berbec ♈: 21 martie – 20 aprilie.
Simbol: Berbec.
Element: foc.
Însușire: cardinal.
Planetă: Marte ♂.
Culoare: roșu.
Metal: fier.
Cartea de tarot: Magicianul.
Piatră: diamant.
Ariile corpului: capul, fața, sinusurile, creierul (împreuna cu Gemeni) și ochii.
Sistemul în corp: cerebral.
Fertilitate: sterp; fierbinte; uscat.
Gen: masculin; pozitiv.
Țări: Marea Britanie, Danemarca, Germania, Lituania, Siria.
Taur ♉: 21 aprilie – 21 mai.
Simbol: Taur.
Element: pământ.
Însușire: fix.
Planetă: Venus ♀.
Culoare: verde.
Metal: cupru.
Cartea de tarot: Împărăteasa.
Piatră: smarald.
Ariile corpului: gâtul, beregata, urechile.
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Sistemul în corp: muscular.
Fertilitate: roditor.
Gen: feminin.
Țări: Azerbaijan, Asia Mică, Caucaz, Georgia, Olanda, Irlanda, Persia (Iran), Polonia,
Belarus.
Gemeni ♊: 22 mai – 21 iunie.
Simbol: Gemeni.
Element: aer.
Însușire: mutabil.
Planetă: Mercur ☿.
Culoare: galben.
Metal: Mercur.
Cartea de tarot: Îndrăgostiții.
Piatră: agat.
Ariile corpului: mâinile, brațele, umerii, pieptul și plămânii.
Sistemul în corp: sistemul nervos și pulmonar.
Fertilitate: sterp.
Gen: masculin, pozitiv.
Țări: Armenia, Belgia, Brabant, Egiptul de Jos, Țara Galiilor, Lombarda, Sardina,
Flandra.
Rac ♋: 22 iunie – 22 iulie.
Simbol: crab.
Element: apă.
Însușire: cardinal.
Planetă: Luna ☾.
Culoare: argintiu, verde marin.
Metal: argint.
Cartea de tarot: Carul.
Piatră: perla, piatra lunii.
Sistemul în corp: sânii, sistemul digestiv, stomacul, fluidele din corp și glandele limfatice
Boli: ulcere, pleurezie, edeme, cancer, gastrită.
Fertilitate: roditor.
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Gen: feminin, negativ.
Țări: Statele Unite, Africa de Nord, Olanda, Scoția, Noua Zeelandă.
Leu ♌: 23 iulie – 22 august.
Simbol: leu.
Element: foc.
Însușire: fix.
Planetă: Soarele ☉.
Culoare: portocaliu.
Metal: aur.
Carte de tarot: Putere.
Piatră: rubin.
Sistemul în corp: cardiac.
Boli: toate bolile inimii, probleme cu arterele, discuri alunecate, toate problemele cu
spatele și cele spinale, meningită.
Fertilitate: sterp.
Gen: masculin, pozitiv.
Țări: Franța, Italia, Sicilia, Boema, Caldeea, Tir.
Fecioară ♍: 23 august – 22 septembrie.
Simbol: virginitate.
Element: pământ.
Însușire: mutabil.
Planetă: Mercur ☿.
Culoare: albastru închis, gri.
Metal: mercur.
Carte de tarot: Sihastrul.
Piatră: sardonix.
Sistemul în corp: intestinele, măruntaiele.
Boli: toate problemele legate de intestine, digestia, paraziți intestinali și probleme cu
splina. Colici, Boala Crohn și diverticuloză.
Fertilitate: sterp.
Gen: feminin, negativ.
Țări: Mesopotamia, Creta, Croația, Turcia, Elveția.
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Balanța ♎: 23 septembrie – 22 octombrie.
Simbol: cântarul.
Element: aer.
Însușire: cardinal.
Planetă: Venus ♀.
Culoare: albastru.
Metal: cupru.
Carte de tarot: Dreptatea.
Piatră: safir.
Sistemul în corp: rinichii, ficatul și glandele arenale.
Boli: toate bolile de ficat, vezică și pietre la rinichi.
Fertilitate: semi – roditoare.
Gen: masculin, pozitiv.
Țări: Austria, Argentina, China, Egipt.
Scorpion ♏: 23 octombrie – 22 noiembrie.
Simbol: scorpionul, vulturul.
Element: apa.
Însușire: fix.
Planetă: Pluto ♇ (co-guvernat de Marte ♂).
Culoare: roșu închis, negru.
Metal: fierul.
Carte de tarot: Moartea.
Piatră: topaz.
Sistemul în corp: reproducător și organele sexuale.
Boli: boli venerice, cistită, hernii și toate bolile organelor sexuale.
Fertilitate: fertil.
Gen: feminin, negativ.
Țări: Algeria, Barbaria, Bavaria, Maroc, Norvegia.
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Săgetător ♐: 22 noiembrie – 20 decembrie.
Simbol: arcașul, centaurul.
Element: foc.
Însușire: mutabil.
Planetă: Jupiter ♃.
Culoare: albastru regal, mov.
Metal: staniu.
Carte de tarot: Hierofantul.
Piatră: lapis lazul, turcoaz.
Sistemul în corp: hepatic, șoldurile și arterele.
Boli: diabet, un nivel scăzut al zaharului în sânge, probleme sciatice.
Fertilitate: semi-roditor.
Gen: masculin, pozitiv.
Țări: Arabia, Dalmația, Ungaria, Spania, Toscana.
Capricorn ♑: 22 decembrie – 20 ianuarie.
Simbol: capra, capra de mare.
Element: pământ.
Însușire: cardinal.
Planetă: Saturn ♄.
Culoare: negru, maro închis.
Metal: plumb.
Carte de tarot: Diavolul.
Piatră: obsidianul, onixul.
Sistemul în corp: scheletul.
Boli: artrită, fracturi, dizlocări, probleme dentale, probleme și boli de piele, probleme cu
auzul, surzenie și suferințe cronice.
Fertilitate: sterp.
Gen: feminin, negativ.
Țări: Bulgaria, Lituania, Bosnia, Mexic, Macedonia.
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Vărsător ♒: 20 ianuarie – 19 februarie.
Simbol: purtătorul de apă.
Element: aer.
Însușire: fix.
Planetă: Uranus ♅ (co-guvernat de Saturn ♄).
Culoare: albastru electric.
Metal: uraniu, plumbul.
Carte de tarot: Steaua.
Piatră: safirul, onixul.
Sistemul în corp: circulator, domină asupra gambelor și gleznelor.
Boli: probleme cu gambele și gleznele cum ar fi umflăturile, circulație proastă și dureri
sciatice.
Fertilitate: sterp.
Gen: masculin, pozitiv.
Țări: Suedia, Prusia, România.
Pești ♓: 18 februarie – 19 martie.
Simbol: pești.
Element: apa.
Însușire: mutabil.
Planetă: Neptun ♆ (co-guvernat de Jupiter ♃).
Culoare: verde marin, culori pale.
Metal: neptuniu, staniu.
Carte de tarot: Luna.
Piatră: acvamarinul.
Sistemul în corp: limfatic, peștii domină asupra picioarele.
Boli: răceli, bronșită, alergii, iritații, erupții, toate problemele legate de picioare.
Fertilitate: fertil.
Gen: feminin, negativ.
Țări: Asia de Sud, Normandia, Portugalia.
Planetele care se află în grade importante au o influență puternică în astrogramă iar
aspectele vieții asupra cărora domină și/sau aspectele caselor dominate de zodiile pe care acestea
le domină vor fi influențate în mod pozitiv sau negativ în concordanță cu natura gradului. De
asemenea, aici

533
Influențe planetare
Soarele
 Guvernează: Leu.
 În mod firesc patronează peste casa a 5-a.
 Soarele este fierbinte, uscat și sterp.
 Semn al exaltării: Berbec.
 Semn al detrimentului: Vărsător.
 Semn al decăderii: Balanța.
 Culori: portocaliu, galben, auriu.
 Zile: duminică.
 Metal: aur.
 Piatră prețioasă: rubin.
 Demon: Sorath.
 Simbolism: sursa vieții.
 Părți ale corpului: inima, măduva spinării și ochii.
 Zona sufletului: chakra solară (666).
 Boli/sănătate: vitalitate scăzută, oboseală, toate bolile de inimă, afecțiuni ale
arterelor, tensiune arterială ridicată/scăzută, probleme cu vederea, gelozie,
meningită și toate problemele legate de spate și șira spinării.
 Carieră: actoria, toate funcțiile în teatru, persoane în poziții autoritare (șefi,
supervizori, aristrocrați, regi, împărați), cei care lucrează cu aurul, judecători,
magistrați, oameni ce controlează cantități enorme de bani și cei care-i împrumută
pe alții.
Soarele reprezintă ego-ul unei persoane, personalitatea, stima de sine, vitalitatea,
abilitatea de lider, sănătatea, faima și onoarea. Soarele este fierbinte, uscat și sterp. Domină
asupra: tatălui, bărbații din viață, copii, sănătate, forța de viață și vitalitatea, metalele prețioase,
obiecte de valoare, aurul, toți cei care sunt în poziții autoritare și de putere, bunăstarea, guvernul,
voința, ambiția, zeitatea, expresia de sine și certitudinea cuiva. De asemenea și Pluto domină
asupra celor care sunt în poziții de putere.

534
Luna
 Guvernează: Rac.
 În mod firesc patronează peste casa a 4-a.
 Luna este receptivă, umedă, fertilă, schimbătoare și rece.
 Semn al exaltării: Taur.
 Semn al detrimentului: Capricorn.
 Semn al decăderii: Scorpion.
 Culori: argintiu, alb.
 Zile: luni.
 Metal: argint.
 Piatră prețioasă: perla, piatra lunii.
 Demon: Shiedbarshemoth Sharthathan.
 Simbolism: oglinda vieții.
 Părți ale corpului: sânii, uterul, cutia toracică, pancreasul, plămânii, stomacul și
organele digestive.
 Zona sufletului: chakra a 6-a, canalul Ida și al 3-lea ochi.
 Boli/sănătate: fluide corporale în exces sau deficit, mânie/depresie, probleme
menstruale, colită, boli ale intestinelor.
 Carieră: bucătari, toate carierele culinare, cei ce lucrează în hoteluri/ospitalitate,
restaurante, toate serviciile obișnuite, infirmieri și moașe.
 Domină asupra: publicului, băuturii și mâncării, apei și a lichidelor, treburilor
domestice, femeilor, familiei, copilăriei, mamei, casei, emoțiilor, sentimentelor,
instinctelor, memoriei, inconștientului, obiceiurilor, sarcinii, emoțiilor, stării de
spirit.

Mercur
 Guvernează: Gemeni, Fecioară.
 În mod firesc patronează peste casa a 3-a .
 Semn al exaltării: Vărsător.
 Semn al detrimentului: Săgetător, Pești.
 Semn al decăderii: Leu.
 Culori: argintiu, albastru șters, gri.
 Zile: miercuri.
 Metal: mercur; argintul viu.
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 Zona sufletului: chakra inimii.
 Domină: comunicația, scrisul, vorbitul, cuvintele, educația, vecinii, mesagerii,
mintea,

intelectul,

mentalitatea,

cărțile,

ziarele,

revistele,

coordonarea,

dexteritatea manuală, mass-media, mișcarea, călătoriile de scurtă distanță.
 Demon: Tapthathatath.
 Simbolism: mesagerul.
 Boli/sănătate: creierul, sistemul spinal-cerebral, simțul văzului, auzul, gustul,
organele pentru limbaj, reflexele și mâinile. Boli nervoase, tulburări de limbaj,
astm, tremurări, tuberculoză și alte boli ale plămânilor.
 Carieră: jurnaliști, scriitori, contabili, profesori, oratori, interpretatori, secretari,
mesageri, angajați la poșta, tipografi, librari, bibliotecari și funcționari.
Mercur conduce abilitățile intelectuale și interesele, tineretul, tinerețea, actele legate de
bani, documentele legale, cărțile, pozele, materiale scrise și scrisul, calculatoarele, radiourile,
televizoarele și orice legat de educație și comunicație.

Venus
 Guvernează: Taur, Balanța.
 În mod firesc patronează peste casa a 2-a.
 Semn al exaltării: Pești.
 Semn al detrimentului: Scorpion.
 Semn al decăderii: Fecioară.
 Micul Benefic.
 Culori: verde.
 Piatră prețioasă: smaraldul și safirul.
 Zile: vineri.
 Demon: Kedemel.
 Metal: cuprul.
 Sănătatea: glanda timusului, simțul tactil, gâtul, rinichii. Părul și pielea în sensul
cosmetic.
 Boli: impurități ale sângelui ce otrăvesc sistemul, amigdalele, pojarul, varicela,
boli la rinichi. Venus împreună cu Pluto domină peste bolile venerice.
 Guvernează: viața amoroasă, indulgența, banii, bijuteriile, ornamentele,
îmbrăcămintea feminină, lenjeriile, substanțele pentru șlefuit, activitățile sociale,
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arta, frumusețea, plăcerile luxoase, sexul plin de afecțiune, dansul, poezia,
cântatul, actoria, cosmeticele, coaforul și cosmetica.
 Carieră: artiști, muzicieni, actori/actrițe, cariere în teatru (împreună cu Neptun).
Ambasadori ai păcii, cosmetologi, designeri de haine, prezentatori, decoratori
interiori, bijutieri și botaniști.
 Moartea: pașnică, cauze naturale.
În astrograma bărbaților, Venus împreună cu Luna conduce femeile.

Marte
 Guvernează: Berbec; co-guvernator al Scorpionului.
 În mod firesc patronează peste prima casă.
 Semn al exaltării: Capricorn.
 Semne în detriment: Balanță, Taur.
 Semn al decăderii: Rac.
 Marte este maleficul minor.
 Culori: roșu, sângeriu, roșu închis.
 Zile: marți.
 Metal: fier, oțel.
 Demon: Barzabel.
 Chakra: a 2-a/sacrală.
 Domină: tacâmurile, instrumentele ascuțite, armele de război, focul, febra,
certurile, ambiția, aventura, pasiunea, rănitul prin violență, inamicii, disputele,
gloria în bătălie.
 Boli/Sănătate: migrene, febră, infecții acute, inflamații, dureri intense, arsuri,
opăreli, dureri de dinți, sinuzită, dureri de ureche.
 Carieră: în atletism, armată, chirurgie, fierari și oțelari, dentiști, armurieri,
măcelari, bărbieri, funcționari Marte reprezintă lucrurile pe care ne concentrăm
energia. Marte este electric, viguros, fierbinte, uscat, sterp și inflamator.
 Moartea: arsuri, tăieturi, opăriri, neînțelegeri, lupte, răni de împușcături.
Împreună cu Soarele, Marte domină asupra bărbaților din astrograma unei femei.
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Jupiter
 Guvernează: Săgetător (co-dominant Pești).
 În mod firesc patronează peste casa a 9-a.
 Semn al exaltării: Rac.
 Semn al detrimentului: Gemeni (Fecioară).
 Semn al decăderii: Capricorn.
 Culori: albastrul roial, mov.
 Zile: joi.
 Metal: stanium.
 Piatră prețioasă: turcoazul, safirul.
 Demon: Hasmael.
 Simbolism: norocul.
 Părți ale corpului: ficatul, pancreasul, șoldurile și coapsele.
 Partea sufletului: chakra coroanei.
 Boli/sănătate: diabet, tulburări ale nivelului de zahăr în sânge, circulație proastă,
probleme și boli ale șoldurilor.
 Carieră: profesori la colegiu,judecători, fizicieni, clerici, bancheri, filantropi,
legiuitori Jupiter este una dintre cele mai importante planete. reprezintă pauzele
norocoase și distracția; lucrurile își urmează cursul dorit.
 Jupiter conduce: religia, călătoria de lungă durată, educația superioară, filozofia,
prosperitatea, optimismul, extinderea, bunăvoința, sportul, recrearea, aerul liber,
caii, abundența, fericirea, animalele domestice, buna sincronizare, bunăstarea,
creșterea în greutate și legea.

Jupiter este Marele Benefic.

Saturn
 Saturn este cea mai importantă planetă. Reprezintă aspectele unde ni se pun bețe
în roate.
 Guvernează: apricorn (co-domină Vărsător).
 În mod firesc patronează peste casa a 10-a.
 Semn al exaltării: Balanța.
 Semn al detrimentului: Rac, Leu.
 Semn al decăderii: Berbec.

538
 Culori: negru, maro închis, indigo.
 Zile: sâmbătă.
 Metal: plumb.
 Piatră prețioasă: obsidianul, onixul.
 Demon: Zaziel.
 Simbolism: marele malefic.
 Saturn este rece și uscat.
 Părți ale corpului: oasele, genunchii, urechile (auzul, echilibrul), splina, pielea,
dinții.
 Boli/sănătate: boli de deteriorare cronică, boli ale oaselor și dinților, surzenie,
amețeli, țiuitul în urechi, depresie, blocări, cheaguri de sânge, stagnare, pietre la
rinichi, artrită, deficiențe de imunitate.
 Carieră: constructori, zidari, cei ce se ocupă cu pământuri și proprietăți, temniceri,
gropari, cei ce se ocupă cu plumbul și obiecte de plumb, instalatori.
 Saturn reprezintă ghinionul, necazul, amărăciunea și durerea.
 Saturn domină: suferința, amărăciunea, rezistența, tatăl, cei în vârstă, disciplina,
pustnicia, restrângerile, sărăcia, întârzierea, inevitabilitatea, mizeria, cei care se
abțin de la mâncare sau se înfometează, asceticii, tăgăduirea de sine, datoriile,
văduvia, cadavrele, frica, nesiguranța, pierderea, boala, jalea, legături de durata,
îndatorirea, limitările, timpul și ceasurile, răbdarea, seriozitatea, scepticismul,
pesimismul, învățatul pe calea grea.

Uranus
 Uranus este una din cele trei planete transcendentale, împreună cu Neptun și
Pluto.
 Uranus este octava superioară a planetei Mercur și reprezintă geniul.
 Guvernează: Vărsător.
 În mod firesc patronează peste casa a 11-a.
 Semn al exaltării: Scorpion.
 Semn al detrimentului: Leu.
 Semn al Decăderii: Taur.
 Culoare: albastru electric.
 Metal: uraniul.
 Piatră prețioasă: safirul.
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 Simbolism: tehnologia și viitorul.
 Părți ale corpului: aura magnetică și fizică, glanda paratiroidă, creierul și sistemul
nervos.
 Aria sufletului: aura.
 Boli/sănătate: boli acute ce apar deodată și dispar tot la fel de repede. Hernii,
fracturi și boli convulsive. Crize și epilepsie (împreună cu Soarele)
 Genul de moarte: bruscă, neașteptată, rapidă, prematură.
 Carieră: astrologi, electricieni, ingineri, inventatori, meta-fizicieni, prevestitori,
lucrători umanitari, aviatori, oameni de știință, tehnicieni radio, toți cei ce
lucrează cu noutatea și cu lucrurile ieșite din comun.
 Uranus este magnetic și electric, rece și sterp.
 Uranus conduce: electricitatea, meta-fizica, ocultismul, revoluția, rebeliunea,
metodele noi și avansate, schimbările bruște, libertatea, ingeniozitatea,
independența,

originalul,

extravaganță,

excentricitatea,

haosul,

lucrurile

neașteptate, progresul, calculatoarele, ficțiunea, viitorul, tehnologia, mass-media,
impulsul, catastrofele.

Neptun
 Neptun este una dintre cele 3 planete transcendentale exterioare.
 Neptun este octava superioară a lui Venus.
 Guvernează: Pești.
 În mod firesc patronează peste casa a 12-a.
 Semn al exaltării: Rac.
 Semn al detrimentului: Fecioară.
 Semn al decăderii: Capricorn.
 Culori: lavanda, verde marin, mov, albastru, culori pale.
 Metale: neptuniu, gazele nobile, litiul, platina.
 Aria ale sufletului: glanda pineală.
 Pietre prețioase: acvamarin, coralul, fildeșul.
 Simbolism: slăbiciunea, dizolvarea.
 Părți ale corpului: Intuiția, psihicul, mintea inconștientă.
 Boli/sănătate: nebunia, alergiile, bolile ce nu pot fi diagnosticate, dezechilibrări
ale glandelor, ipohondria, anemia, deficitul de oxigen, dependența de
droguri/alcool, toate bolile mentale și nevrozele.
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 Carieră: artiști, oceanografi, biologi marini, cei care sunt în marină, pescari, cei ce
lucrează în vreun fel sau altul cu marea, mediumi spirituali, muzicieni, staruri din
filme, actori/actrițe, dansatori, balerine, psihici, lideri spirituali, guru și ocultiști.
Cei ce lucrează în caritate, spitale, instituții și sanatorii. Cei ce lucrează cu lichide,
gaze, otrăvuri.
 Neptun aduce slăbiciune, nehotărâre, o înclinare spre fantezii și impresionabil.
Neptun aduce inspirare spirituală.
 Neptun aduce o moarte misterioasă prin otrăvire, înec și dispariție.
 Neptun conduce: vise, otrăvuri, gaze, toate drogurile, alcoolul, dependența,
slăbiciunea, arta, inspirarea, spiritualismul, nehotărârea, confuzia, decepția, hoția,
escrocheria, lucrurile care sunt prea bune să fie reale, dragostea platonică,
celibatul, oceanul, lichidele, sacrificiul, dansul, meditația, religia, caritatea,
distracția, actoria, încântarea, fenomenele psihice, inconștientul, eterul, martirii,
compasiunea, empatia, ceața, iluzia, nebunia, aberațiile, anormalitatea, secretele,
idealismul, informalitatea, minciunile, suferința și victimizarea.

Pluto
 Pluto este una dintre cele 3 planete transcendentale exterioare.
 Pluto este octava superioară a planetei Marte.
 Guvernează: Scorpion.
 În mod firesc patronează peste casa a 8-a.
 Semn al exaltării: Vărsător.
 Semn al detrimentului: Taur.
 Semn al decăderii: Leu.
 Culori: negru.
 Metal: plutoniu.
 Piatră prețioasă: berilul, onixul.
 Simbolismul: lumea de dincolo, moartea și regenerarea.
 Părți ale corpului: fontanela, glanda pineală (împreună cu Neptun).
 Boli/sănătate: tumori, hemofilie, hemoroizi, cancer, reumatism, boli venerice, boli
și tulburări ale organelor genitale și tulburări de metabolism.
 Carieră: examinatori medicali, oameni care lucrează la morgă, antreprenori de
pompe funebre, cei ce lucrează cu cei morți și moartea, oamenii de știință
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nucleară, astronauții, arheologii, meteorologi, toți cei care lucrează în subteran.
Spionii, ucigașii plătiți, criminalii din mafia și asasinii.
 Pluto reprezintă intensitatea și obsesiile.
 Pluto domină: moartea, extremele, intensitatea, obsesiile, cercetarea, schimbările
drastice, mafia și crima organizată, uzul de forță extremă, dorința, adâncimi și
înălțimi extreme, violență extremă, regenerarea, bombele nucleare, fuziunea
atomică/nucleară, ucigașii plătiți și transformarea.

Planetele: zodiile, casele și aspectele
Soarele: zodiile, casele și aspectele
Ține minte că interpretările de mai jos sunt pentru Soarele din semne și case, luat
individual. Trebuie să iei în considerare și celelalte planete, semne și plasamente din case atunci
când citești o diagramă astrologică.

Soarele în semne

Berbec
Sociabil, spirit inițiativ, repezit, egoist, pionierat, abilități de conducere, agresivitate, face
pe șeful, se enervează rapid însă nu durează mult decât dacă în diagramă are o puternică
accentuare în Scorpion. Cu cât Berbecul este mai accentuat în diagramă, cu atât va fii mai egoist.
Berbecilor le place să vorbească despre ei înșiși, despre viețile lor și adesea neglijează nevoile
celorlalți. Se pun pe sine înșiși și propriile interese pe primul loc.

Taur
Senzual, încăpățânat, încet, indulgent, artistic, perseverent, îndrăgește mâncarea bună și
confortul material, posesiv, gelos, se descurcă bine cu banii, pot fi lacomi și materialiști, pot avea
o obsesie cu banii. Taurii sunt persoane care se bazează pe planuri. Dacă vorbești cu un Taur sau
cu o persoană care are un Taur accentuat în diagramă și îi spui că vei face ceva, atunci
îndeplinește lucrul respectiv. Urăsc când planurile le sunt schimbate, în special dacă este o
accentuare a semnelor fixe în diagramă. Taurul este o persoană căreia îi displac schimbările, cu
excepția situației în care sunt multe semne flexibile în diagramă pentru a echilibra această
tendință. Deși textele astrologice tradiționale spun că Taurii „sunt înceți la mânie”, am observat
că Taurii au mai degrabă o tendință către izbucniri nervoase frecvente.
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Gemeni
Schimbători, natură duală, spontani, intelectuali, verbali, îndrăgesc învățatul, cititul, au o
minte activă, interese diverse, dezorganizare, ușor de plictisit, se pricep la toate, pot face mai
multe lucruri în același timp, flexibili, adaptabili. Gemenii au minți foarte active. Obișnuiesc să
nu stea locului cu mâinile și au foarte multă energie nervoasă. Gemenii se pot răzgândi ușor,
alternând între doua puncte de vedere complet diferite în momente diferite, adesea neștiind ce
poziție adoptă în anumite situații. Pot spune ceva într-un moment și mai târziu complet opusul.
Când o persoană este subordonatul unui șef Gemeni sau a unui individ într-o postură autoritară,
aceasta realizează că trebuie să urmeze curentul ca să zicem așa, pentru că Gemenii se pot
schimba zilnic, mergând atât de departe încât să schimbe regulile, metode de aplicare a muncii și
alte lucruri asemănătoare. Cuvântul „oscilant” li se aplică cu siguranță Gemenilor. Acesta este
accentuat în special dacă o persoană mai are și alte semne flexibile în diagramă.

Rac
Schimbători, iubitori de familie/casă, protectivi, copilăroși, lipicioși, trăiesc în trecut,
buni bucătari, mâncarea este iubire pentru aceste persoane, se îngrijorează cronic, femeile sunt
cicălitoare; Racii urăsc criticismul și ridiculizarea, în special în fața altora. Devin părinți buni și
încearcă sa fie mămoși cu alții. Aceștia țin pică și nu uită niciodată o insultă. Mulți Raci au o
fascinație cu trecutul sau cu o eră anume sau perioadă din trecut. Majoritatea Racilor au o
memorie excelentă, din moment ce acest semn domină asupra trecutului. Ei tind să ia lucrurile în
mod personal. Mulți par să fie duri și tari, însă în adâncul lor sunt cele mai sensibile suflete. Sunt
empatici înnăscuți, împreună cu Peștii. Pot simți durerea celorlalți. În general Racii sunt abuzați
de ceilalți sau atrag relații abuzive. Aceasta se datorează opusului lor – Capricorn, care este
condus de Saturn. Asta este foarte real în special când Racul este ascendent. Au o intuiție
naturală și absorb emoțiile și sentimentele altora și a mediului lor. Siguranța, împreună cu o
familie și un cămin iubitor sunt foarte importante pentru bunăstarea emoțională a Racilor. Racul
este semnul matern al zodiacului și acești oameni sunt excelenți în a-i îngrijii pe ceilalți, fiind
atrași de cei bolnavi și de cei în nevoie de atenție personală.

Leu
Mândrie, abilitate de conducere, încăpățânare, putere interioară, aroganță, iubire; urăște
să „cadă”, adoră să se laude, iubește să fie în centrul atenției, să se dea mare; este generos,
creativ, iubește distracția. Flatatul te va duce oriunde vrei cu persoanele în acest semn. Calcă-le
pe mândrie și vei fi de neiertat. Leii au nevoie de distracție și recreere. Sunt actori înnăscuți și au
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fler dramatic. Leii au dorințe puternice și propriul simț de mândrie îi poate face extrem de
competitivi. Când mândria acestora este în joc, vor lupta pe viață și pe moarte. Trebuie să se
poată exprima liber pentru propria-i sănătate emoțională și psihologică și pentru propria-i
bunăstare. Leii sunt lideri înnăscuți.
Fecioară
Curat, îngrijit, ordonat, muncește din greu, hotărâtor, poate fi crud, perfecționist, îi plac
detaliile, e conștient de propria sănătate, bârfitor, concis, analitic, excelent la a organiza și a face
lucruri, munca este foarte importantă, nu este pretențios. Persoanele Fecioară pot fi unele care
pun întrebări nenumărate, în special de natură personală. Fecioarele îi critică în mod natural pe
ceilalți, în special odată ce încep să te cunoască. Munca este viața lor. Acestea sunt persoanele
care pot fi dependente de terminarea treburilor. Acordă atenție detaliilor – detalii pe care
majoritatea persoanelor le omit. Atenția lor asupra detaliilor le poate cauza omiterea problemelor
mari. De unul singur, acesta este un semn modest și fără pretenții. Nu sunt înclinați spre laudă
decât dacă au o accentuare în Berbec sau Leu în diagrama lor. Fiind un semn de pământ, aceștia
sunt practici. Sunt prudenți cu banii și nu au înclinații spre cheltuitul prostesc fără să se
gândească sau să irosească ceva în mod inutil. Sunt preocupați de propria sănătate și mulți au
grijă ce mănâncă, beau și ce bagă în propriul corp. Unii pot devenii ipohondrii și extrem de
îngrijorați de germeni.
Balanță
Balanța are nevoie de alții. Balanțele au un simț puternic al corectitudinii și justiției. Sunt
artistici, iubitori de pace, bine manierați, buni mediatori și pot îndura abuzul pentru a menține
pacea. Adesea le este greu să își mențină individualitatea. Balanțele urăsc manierele proaste și
comportamentul grosolan și crud. Funcționează cel mai bine atunci când au susținerea unui
partener/iubit. Lucrează cel mai bine cu alții și ca parte din echipă, decât singuri. Este o regulă că
persoanele în Balanță sunt bine-manierate, rafinate și pline de tact, cu excepția cazului în care au
o accentuare puternică cu Marte și/sau Berbec în diagrama astrologică. Relațiile de toate felurile
sunt importante pentru acești oameni. Urăsc să fie singuri. Cu cât Balanța este mai accentuată în
diagrama cuiva, cu atât de mult va exista o necesitate pentru relații semnificative în viață.

544
Scorpion
Dorință puternică, secretos, foarte sexual, emoții intense, intuitiv, răzbunător, posesiv,
gelos, detestă slăbiciunea în ceilalți, violent la mânie, sunt inamici foarte periculoși, abilități
oculte înnăscute, sadic. Scorpionul este semnul înnăscut al vrăjitorului, al celor înzestrați și al
adepților în special ai magiei negre. Scorpionii sunt excepțional de puternici și hotărâți, însă
emoțiile lor intense îi pot ruina. Scorpionii simt profund şi sunt rareori neutri în legătură cu un
subiect important. Au un simț foarte puternic al justiției, niciodată nu uită o favoare însă aceasta
se aplică şi pentru insulte. Aceștia sunt experți ai răzbunării. Spre deosebire de Berbec, mânia
Scorpionului e de durată şi se aseamănă cu un cuib de viespii răsturnat şi poate fii violentă şi
fatală. O persoană cu o puternică accentuare a Scorpionului are ochi pătrunzători. Aceasta este
adevărată în special când Scorpionul este ascendent. Este dificil pentru Scorpioni să se detașeze.
Încearcă să se țină strâns de persoanele importante pentru ei şi de asemenea vor să le controleze.
Scorpionul este un semn care controlează şi domină. Scorpionii își au propriile secrete, care sunt
extrem de private. Nu sunt genul de persoane care își dezvăluie viața personală celorlalți, chiar
daca aceștia îi sunt apropriați.
Săgetător
Fericiți, sunt norocoși, rar învață din greșeli, adoră să parieze, iubesc să călătorească, fără
tact, iresponsabili, iubesc educația, caii, socializarea; au prea multă încredere în sine, se pricep
mai degrabă să înceapă lucruri decât să le termine, nu sunt practici. Săgetătorul este semnul
norocului, deoarece este condus de benefica planetă Jupiter. Adesea norocul se îndreaptă către
Săgetători şi acest semn este foarte consistent cu persoane milionare. Atunci când Săgetătorul
este accentuat în diagramă, adesea acești oameni tind să ajungă în vârf în profesia aleasă. O
predominanță de profesori de facultate, judecători şi cei care au cariere de vârf şi în industria
călătoriei pun accent pe Săgetător în diagramele acestora. Iubesc adevărul şi pot fi neciopliți şi
fără tact atunci când își exprimă opiniile în fața celorlalți. Au nevoie de libertate. De unul singur,
Săgetătorul nu poate tolera posesivitatea din partea altora. Sunt studenți toată viața, le place să
învețe în mod formal sau singuri. Adoră să călătorească şi îi interesează culturile şi oamenii
străini. Atunci când Săgetătorul este puternic în diagramă, adesea această persoană va călători
mult.

Capricorn
Se poartă matur când sunt tineri şi tineri la bătrânețe, le lipsește încrederea de sine,
serioși, răbdători, foarte rezistenți, conservatori, prudenți, au nevoie să plănuiască activități, au
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nevoie ca viața să fie ordonată şi definită, preferă să lucreze în spatele scenei, rușinoși, banii sunt
atotputernici pentru aceștia; sunt materialiști, nu renunță niciodată. Capricornii au un simț
incredibil al rezistenței. Ei sunt cei care supraviețuiesc mai mult decât toți ceilalți. Sunt pesimiști
înnăscuți, în special când sunt tineri, întotdeauna privind partea negativă şi uneori pot fi extrem
de negativi. Sunt de încredere şi practici. De asemenea pot avea inima rece şi pot fi cruzi. Au o
natură serioasă şi muncesc din greu. În general sunt conservativi cu banii şi cu propriul timp.
Capricornii sunt responsabili şi sunt orientați spre carieră. Sunt ambițioși şi le place să fie în
poziții de autoritate sau putere, însă nu au înclinații spre a ieși în evidență. Capricornii sunt
rușinoși.
Vărsător
Prietenii sunt importanți pentru aceștia. Iubesc libertate şi le place să îi uimească pe
ceilalți. Sunt unici şi originali, urăsc posesivitatea, lucrează mai bine în echipă decât singuri, şi
sunt determinați, imparțiali, rebeli şi încăpățânați. Privesc spre viitor, sunt inventivi de la natură
şi filantropi. Egalitatea şi corectitudinea sunt importante pentru aceste persoane. Vărsătorilor le
place noutatea, modernul şi viitorul. Sunt relaxați şi nu sunt genul de persoane care devin prea
emotivi. Ei sunt cei care vor sta şi lupta pentru drepturile celorlalți şi pentru problemele sociale.
Sunt inovativi şi nu au răbdare sau interes pentru trecut şi feluri demodate de a face ceva. Acești
oameni au o dorință pentru a face ceva şi pentru a face schimbări în legătură cu tradițiile. Le pasă
de problemele şi cauzele umanitare, tinzând să facă din lumea asta un loc mai bun. Pentru ca un
Vărsător să fie fericit, acesta trebuie să aibă prieteni. La fel ca şi Balanța, nu le place să fie
singuri şi lucrează cel mai bine în echipă. Sunt detașați din punct de vedere emoțional. Le plac
foarte mult ideile noi şi modurile progresive de a face ceva. Sunt fascinați de viitor şi întotdeauna
privesc spre acesta.
Pești
Idealiști, visători, masochiști, sacrificare de sine, creativi, artistici, intuitivi, slabi,
amabili, creduli, romantici, autocompătimire, extrem de sensibili, compătimitori, înțelegători, iau
asupra lor problemele celorlalți, suportă abuzul din partea altora. Peștii sunt semnul slab al
zodiacului. Când este o accentuare puternică a semnului Pești, individul are în general o natură
slabă. Firește, aceștia sunt psihici şi intuitivi, foarte înclinați spre visatul cu ochii deschiși şi spre
fantezii. Atunci când în diagramă avem semnul Pești foarte puternic, această persoană poate avea
o natură masochistă. Sunt empatici înnăscuți şi la fel ca şi Racii, pot simți durerea şi suferința
unei persoane. Sunt extrem de înțelegători şi miloși şi pot ceda cu ușurință şi/sau face sacrificii
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de sine pentru alte persoane. Au o tendință către timiditate şi sunt iubitori de pace. Este unul
dintre cele mai ușoare semne cu care te poți înțelege într-o relație.

Soarele în Case
Prima casă
Oferă sănătate, crește abilitatea de recuperare, vitalitate, activ, oferă putere, optimism,
hotărâre puternică, ajută la echilibrarea plasamentelor rele din diagramă. Soarele în prima casă
este un plasament favorabil. Acest plasament acordă abilitatea de a conduce. Acești oameni sunt
mândri şi individualiști. Uită-te la semnul Soarelui pentru mai multă informație în legătură cu
trăsăturile caracteristice, deoarece Soarele în prima casă este un co-dominant.
A doua casă
Ajută cu finanțele, îi place să cheltuiască bani pe recreere, atletism, spectacol şi distracții.
Obiectele material sunt o expresie a sinelui. Stima de sine este conectată direct cu statusul
material şi financiar. O dorință puternică pentru independentă financiară şi propria susținere.
A treia casă
Buni scriitori, cei care au cariere în comunicații şi profesorii. Învățatul şi cunoștințele
sunt importante pentru aceste persoane. Sunt mândrii de propria cunoaștere. În viață, se pune
accent pe frați, surori şi vecini. Cu soarele în cea de-a 3-a casă, există o concentrare asupra
comunicațiilor de toate felurile. Adesea, acești oameni se educă în mod informal cu ajutorul
cărților şi prin alte căi asemănătoare în afara participării la școală. Stima de sine este conectată
cu abilitatea acestora de a comunica efectiv şi sunt mândrii de ceea ce știu. Sunt studenți de-a
lungul vieții şi pun foarte multe întrebări.
A patra casă
Casa şi familia sunt importante. S-ar putea ca mama să fi fost dominantă sau să fi luat
rolul de tată în creșterea copilului. Mândrie în familie, iar familia şi fondul familial sunt adesea
conectate de stima de sine. Prosperitatea şi siguranța vin mai târziu în viață, în special dacă
planeta conducătoare (planeta ascendentului) sau mai mult de trei planete sunt în retrograd. Cu
acest aspect, persoana în cauză vrea să domine familia şi ia rolul conducător în casă. Conflictele
timpurii cu părinții sunt în unele cazuri posibile. O casă sigură şi confortabilă este foarte
importantă pentru acești oameni. Adesea există o plăcere pentru tradiții şi trecut. Poate avea un
adevărat interes în proprietăți, terenuri, pământ, ecologie şi mediu înconjurător.
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A cincea casă
Creativi, abilitate atletică, își asumă riscuri, competitivi, iubitori de plăcere, le plac copiii
şi animalele. O persoană cu Soarele în a 5-a casă trebuie sa fie capabilă să se exprime liber.
Acești oameni au o nevoie puternică de distracție şi plăcere. Sunt romantici şi impresionați de la
natură. Acest plasament adoră scena şi să fie în lumină. Adoră să fie observați. Carieră în teatru,
arte, dans, recreere şi lucrul cu copiii este favorizat de Soarele în a 5-a casă.
A șasea casă
Soarele în casa a 6-a e un aspect slab pentru sănătate. Munca şi funcția sunt importante,
acești oameni pot fi obsedați de muncă şi sunt muncitori excelenți. Vor pune 100% potențial în
propriile slujbe. Nu este un plasament bun pentru vitalitate. Adesea sănătatea este fragilă şi
recuperarea după o boală poate fi de durată. Sunt foarte mândrii de propria muncă şi stima de
sine este conectată direct cu munca şi efectuarea unei munci satisfăcătoare. Oamenii cu aceste
plasament au nevoie de apreciere şi recunoaștere pentru munca pe care o fac.
A șaptea casă
Partenerul de căsătorie poate fi dominant. Își compară propriul succes cu succesul
celorlalți, succesul poate să vină din oportunități şi/sau ajutor din partea celorlalți, au o nevoie
puternică de ceilalți şi de un partener de căsătorie. Acestor oameni nu le place să fie singuri. Sunt
mândri de propriile relații şi stima de sine este legată de partener. Se simt cel mai bine când au
dragostea şi susținerea unei persoane semnificative. Adesea, acești oameni au o influență
puternică asupra vieților celorlalți.
A opta casă
Voință puternică. Puterea este importantă pentru acești oameni, sunt interesați de propria
îmbunătățire şi aplicarea voinței, buni bancheri şi cei care se ocupă de banii celorlalți. Mulți
dintre cei în poziții înalte au Soarele în casa a opta. Uneori, în cazul persoanelor faimoase, sunt
recunoscuți numai după ce mor. Doresc o relație profundă, suflet la suflet cu partenerul de
căsătorie sau iubit. Au puterea de a se transforma şi de a-i transforma şi pe ceilalți.
A noua casă
Iubesc călătoritul, sunt interesați de spiritualism, învățământ superior, le place să își
impună ideile asupra celorlalți, acești oameni vor pleca departe de casă, alte culturi le pot modela
sistemul de idei, iubesc sporturile. Stima de sine este adesea conectată cu nivelul educației, în
special cea formală. Acești oameni adesea aleg să urmeze cursuri universitare avansate. Sunt
foarte mândrii de nivelul educației lor formale, de propriile călătorii şi de ceea ce cunosc.
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A zecea casă
Părinte puternic sau dominant, succes, orientat către putere, autoritar, dorință de a avea
succes, ambiție, propria reputație este importantă, familiile pot fi de un stand social înalt, vrea să
pară un bun exemplu pentru ceilalți, Soarele în cea de-a zecea casă oferă o poziție înaltă şi/sau
pune accentul pe carieră în viață. Stima de sine este legată de statutul social şi de cariera
persoanei respective. Onoarea şi recunoașterea sunt importante social şi în cariera acestor
oamenii. Mai mult ca sigur, tatăl a fost dominant, o influență importantă şi puternic durabilă în
viață. Acestor oameni le place să fie în fața publicului.
A unsprezecea casă
Prietenia este importantă, prieteni puternici, îi place să conducă în activități de grup şi
ajutorul poate veni din partea prietenilor. Le place să facă parte din frății, grupuri şi organizații.
Viața socială este importantă. Acești oameni se simt cel mai bine lucrând ca parte din echipă.
Prietenia poate să fie pe viață. De obicei, acești oameni au mulți prieteni şi își petrec majoritatea
timpului cu alții. Nu le place să fie singuri. Au natură filantropică şi au un simț puternic de
fraternitate şi corectitudine. Adesea pot exista prietenii cu cei care au Leul accentuat sau cu cei
ce se află în poziții de autoritate.
A doisprezecea casă
Multă abilitate psihică. Acești oameni au nevoie de timp în care să fie singuri. De obicei
sunt timizi şi pot fi suflete singuratice, pentru că Soarele în a doisprezecea casă indică
singurătate şi îndepărtare de contactele umane normale. Există interes în cele oculte şi
spiritualitate. Preferă activitatea din spatele scenelor. Acest plasament la fel ca şi Soarele în casa
a șasea, nu este favorabil pentru sănătate. Adesea, sănătatea este fragilă şi este nevoie de atenție
la dietă, igienă şi exersare. Vitalitatea poate fi scăzută, în special dacă sunt aspecte Soare/Saturn
sau Marte/Neptun.

Aspectele Soarelui
Soare/Lună
Cu cât Luna este mai puternică în lumină (Luna plină), cu atât este mai benefică influenta
acesteia în diagramă.
Soare în conjuncție cu Luna (Lună Nouă)
Acest aspect împuternicește casa în care este găsit şi oferă o accentuare specială
lucrurilor dominate de casa respectivă în viața persoanei. Este o accentuare foarte puternică
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asupra semnului în care se găsește conjuncția, cu excepția cazului în care ambii aștrii sunt în
semne învecinate. Există o tendință de a fi foarte concentrat, de a pune toată energia în ceva
anume, până la excluderea tuturor celorlalte lucruri, cu o puternică concentrare în viață în
legătură cu plasamentul casei.
Soare trigon/Sextil Lună
Cei născuți când Luna este în creștere, dacă sunt puține planete în retrograd sau nu există
niciuna, atunci tind să experimenteze lucrurile mai devreme în viață, cum ar fi relații de dragoste,
cu excepția cazului în care sunt alte plasamente şi aspecte în diagramă care să echilibreze acest
lucru. Acesta este un aspect armonios pentru expresivitatea emoțională. Pentru cei născuți în
timpul unei Luni în descreștere şi în special în cazul în care planeta din prima casă şi/sau mai
mult de trei planete sunt în retrograd, succesul va venii târziu în viață. Persoana înflorește târziu.
Soarele în cuadratură cu Luna (Luna în pătrar)
Viața de familie poate fi neliniștită în timpul creșterii şi s-ar putea ca părinții să nu se fi
înțeles. Același lucru se aplică pentru aspectul de mai sus “Soare trigon/Sextil Lună”, legat de
experiențele de viață şi referitor la o Lună în creștere sau descreștere.
Soarele în opoziție cu Luna (Lună plină)
Aici, individul se poate balansa între opusuri. Gândire simplistă şi subiectivă cum ar fii
văzutul lucrurilor în alb şi negru, bun sau rău, corect sau greșit, etc. Pentru acest individ, relațiile
sunt importante şi îi este cel mai bine atunci când se implică cu alții şi niciodată singur.

Soare/Mercur
Acest aspect oferă foarte multă energie mentală. Dacă aspectul este intens, între gradele
0.5 şi 4, îi poate da unei persoane o tendință de a exagera atunci când este vorba despre gândit.
Conjuncția intensă de mai sus poate acorda un punct mort mental şi/sau intelectual. Nervozitate
şi o tendință de a fi exaltat. De asemenea, pot exista probleme cu sistemul nervos într-un fel sau
altul. Aspectul Soare/Mercur oferă intelect.

Soare/Venus
Acesta este un aspect al narcisistului, deoarece oferă vanitate. Acești oameni sunt
îngrijorați de propria înfățișare şi sunt cei ce rareori se aventurează afară fără ca părul, hainele şi
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în cazul femeilor, machiajul, să fie la locul lor. Multă mândrie în felul cum arată. De asemenea
oferă talent artistic.

Soare/Marte
Acest aspect acordă sănătate şi energie. Foarte puternic în conjuncții. Casa ce conține
această conjuncție va avea activitate intensă (fii atent la chestiunile dominate de casă!). Adesea
sunt prezente o puternică natură competitivă şi o dorință de realizare. Toate aspectele
Soare/Marte ajută cu energia, vitalitatea şi abilitățile recuperatorii. O tendință spre dureri de cap
şi febră. De asemenea, acest aspect dă agresivitate şi afirmare de sine şi ajută foarte mult în
echilibrarea plasamentelor şi aspectelor planetare care stimulează timiditatea. Casele ce conțin
Leu şi Berbec în cuspide vor fi accentuate în viață ca arii de activitate intensă.

Soare/Jupiter
Acesta este un aspect de încredere absolută în propria persoană, chiar şi cu variantele
„ușoare” de trigon şi Sextil. Cu aspectele accentuate, individul se simte în largul lui în domiciliul
altei persoane, preluând conducerea. Adesea acționează ca şi cum posedă totul, indiferent dacă le
aparține sau nu. Pot fi foarte aroganți şi impunători. Şi acest aspect acordă energie şi sănătate,
însă mai puțin decât Soare/Marte. În diagramele în care sunt tendințe către o stimă de sine
scăzută, timiditate şi altele lucruri asemănătoare, acest aspect poate ajuta, însă adesea, poate
exista un comportament împărțit, oscilând între foarte multă încredere în sine şi aroganță, și
sentimente de inferioritate.

Soare/Saturn
Stima de sine scăzută, energie/vitalitate scăzută, probleme şi/sau înstrăinare de tată în
copilărie. Adesea sunt probleme în legătură cu bărbații pentru ambele sexe, în special pentru
femei. Reținere de la auto-exprimare poate face o persoană să se simtă incomodă sau foarte
serioasă. Pentru femei, soțul/partenerul se pot asemăna cu statura unui tată dominant sau
restrictiv. Când Saturn e în tranzit, își efectuează primul aspect greu asupra Soarelui din viața
unei fete tinere, adesea în jurul vârstei de 13-14 ani, ar putea dezvolta o ostilitate totală asupra
propriului tată. Adesea aceasta continuă de-a lungul întregii vieți. Uită-te la casele în care există
aspectele dificile şi plasamentul Soarelui pentru a vedea aria unde lipsește valoarea de sine. Cu
aspectele grele (opoziții, conjuncții, cuadraturi şi inconjunţii), căsătoria se întâmplă târziu în
viață. Adesea, aspectele de trigon şi Sextil oferă longevitate şi sunt mai atenuate decât efectele de
mai sus, adăugând seriozitate şi disciplină personalității.
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Soare/Uranus
Pentru acești oameni, independentă este foarte importantă şi urăsc să li se spună ce să
facă. Acest aspect reprezintă rebelul înnăscut. Nu le place conformitatea, rutina şi au un
temperament nervos oarecum exaltat. Majoritatea persoanelor cu acest aspect sunt foarte
originale şi neprevizibile. Este posibil un talent natural pentru lucratul cu electronicele. Acești
oameni sunt foarte încăpățânați.

Soare/Neptun
Acest aspect aduce confuzie de sine şi minciună de sine. Adesea acești oameni sunt
confuzi în legătură cu sinele cu şi propriile abilități. Ambii sau unul dintre părinți nu a fost
consistent în zona regulilor, disciplinei, ș.a.m.d. Acest aspect, în special cu aspectele dure –
conjuncția, cuadratura, opoziția şi injuncţia, indică un tată dependent de băutură şi droguri.
Aspectele dure ale Soarelui cu Neptun sunt adesea prezente în diagramele celor care au un tată
slab. Mulți, din nou cu aspectele grele, au fost o victimă a tatălui lor într-un fel sau altul, chiar
dacă tatăl nu intenționa asta. Cu aspectele grele este comun ca sfaturi proaste să fie date din
partea tatălui în perioada creșterii, și de asemenea, tatăl a putut fii un exemplu prost. Aspectele
mai blânde, ca sextilul şi trigonul, acordă intuiție puternic dezvoltată şi abilități psihice. Aspectul
blând poate oferi talent creativ în arte, actorie şi dans.

Soare/Pluto
Cu Pluto, Soarele fiind planeta părinte, reprezentând tatăl (Luna reprezintă mama), cu
aspectele grele, tatăl poate fi controlant, dominant şi posesiv. În unele cazuri, tatăl moare
devreme. Adesea tatăl are influență considerabilă şi importantă în viață, fie prin pierdere sau
printr-o apropriere anormală ori prin încercările de dominare şi control. Adesea tatăl este văzut
ca fiind puternic şi impunător. Acest lucru se întâmplă şi cu aspectele blânde.
Soarele în conjuncție cu nodul de nord (nașterea în timpul unei eclipse). Aceasta aduce
abilități şi daruri speciale, în general de o natură ocultă. Nu este benefic vederii.

552
Luna: zodiile, casele și aspectele
Luna în semne

Berbec
Exaltat, agitat, se enervează ușor (mânia nu durează), iartă cu rapiditate, competitiv –
viața este neprevăzută. Acești oameni au o tendință de a fi nepoliticoși şi agresivi. Sunt
controversați şi tind să izbucnească emoțional, în special acasă în mediul familial. Drept regulă,
le lipsește tactul şi diplomația, fiind jignitori la adresa celorlalți, în special a celor mai sensibili.
Luna în Berbec oferă abilitate atletică. Acești oameni sunt îndrăzneți şi nesăbuiți. Acesta este un
plasament masculin şi atunci când apare în diagramele femeilor, le face să se bucure de
compania bărbaților şi drept regulă, să aibă mai multă atracție către activități masculine, cum
este sportul, în care și excelează. Bărbații cu acest plasament pot avea probleme cu femeile şi cu
feminitatea tradițională și moale. Preferă o femeie independentă, deschisă, atletică și care să
”facă parte din băieți” ca să zic așa.

Taur
De încredere, buni ascultători, au o natură calmă, siguranța este foarte importantă, nu le
place să fie grăbiți atunci când fac ceva. Angajamentul este foarte important pentru aceștia.
Nevoile şi dorințele sunt simple, practice şi cu picioarele pe pământ. Sexualitate şi senzualitate
puternice, cei mai mulți preferă atingerile fizice. Doresc stabilitate în viață şi la fel ca şi cei cu
Soarele în Taur, preferă să plănuiască şi să facă lucrurile în concordanță cu acestea. În dragoste,
pot fi sufocanți şi posesivi. Adesea posedă un talent pentru grădinărit şi crescutul plantelor.
Drept regulă, sunt încăpățânați, nu le place schimbarea şi preferă să rămână stabiliți într-o rutină.
Pentru ei sunt importante: mâncarea bună, bogăția şi confortul fizic.

Gemeni
Foarte vorbăreți şi schimbători emoțional, iubesc varietatea, adesea sunt agitați şi exaltați.
Este posibil ca ambii părinți – în special mama – să fie intelectuali. Adesea au o varietate de
prieteni. Nu le place să fie siliți şi este posibil să își schimbe domiciliul de multe ori de-a lungul
vieții. Le place să vorbească la telefon. Ca regulă, cei cu Luna în Gemeni urăsc gelozia şi
posesivitatea altora, deoarece propria libertate este foarte importantă pentru aceștia. Excelează în
toate domeniile comunicării.
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Rac
Tind să fie lipicioși şi le este greu să dea drumul relațiilor. Adesea, mama este de o
influenta foarte importantă şi pot exista legături strânse între aceștia la maturitate. Acești oameni
sunt adesea posesivi şi geloși în relații şi au nevoie de afecțiune. Sunt extrem de sensibili şi se
simt jigniți foarte ușor. Bărbații au o parte moale în creșterea copiilor şi ambele sexe au instincte
materne puternic dezvoltate. Casa şi familia sunt foarte importante pentru acești oameni. Sunt
foarte emotivi şi odată ce devin atașați emoțional într-o relație, nu sunt capabili să dea drumul.
Prietenii apropriați sunt văzuți ca o extensie a propriei familie. Securitatea financiară şi
domestică sunt de o importantă extremă. Sunt îndrăgostiți de mâncare şi mulți excelează în
cariere legate de gătit.

Leu
Flatarea te va aduce oriunde dorești cu acești oameni. Sunt un pic concentrați asupra
propriei persoane, într-un fel încrezuți şi dacă cineva le calcă pe mândrie, aceasta este de
neiertat. De asemenea, intimitatea se dezvoltă încet cu acești oameni. Din fire sunt ușor de
impresionat. Sunt romantici, afectivi şi îndrăgesc plăcerea. Iubesc să fie centrul atenției, în
special a celora de care le pasă. Sunt mândrii.
Fecioară
Acești oameni pot fi foarte neglijenți sau foarte curați. Cei neglijenți pot avea cele mai
dezgustătoare obiceiuri. Cei îngrijiți vor face curat după toată lumea, adesea făcând treburile
servile pe care ceilalți le neglijează. Se pot îngrijora prea mult în legătură cu propria sănătate, cu
o tendință spre ipohondrie. Munca este importantă, sunt responsabili şi majoritatea muncesc din
greu şi sunt foarte eficienți. Majoritatea celora născuți sub acest semn al Lunii le face plăcere să
efectueze treburi casnice. Ca regulă, sunt rezervați emoțional şi modești. Au o tendință spre
timiditate.
Balanță
Pentru aceste persoane este foarte important să aibă un iubit/partener. Sunt bine
manierați, au șarm şi sunt romantici. Bărbații înțeleg femeile. Ambele sexe au nevoie de ceilalți
în viețile lor şi urăsc să fie singuri. Le place să îi facă fericiți pe ceilalți. Acești oameni sunt
iubitori de pace şi majoritatea au o dispoziție amabilă. Urăsc certurile şi să fie supărați. Au un
simt puternic al justiției şi pot vedea ambele fețe ale unei probleme fără să se încline spre una.
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Scorpion
Dorință puternică şi fără frică, foarte emoționali, senzuali, încăpățânați şi pasionali, acești
oameni sunt extremiști. Oamenii cu Luna în Scorpion sunt adesea psihici şi adoră munca
investigativă. La fel ca şi cei cu Soarele în Scorpion, sunt foarte secretoși. Sunt foarte protectivi
în legătură cu propriile lor emoții intense şi adesea își ascund sentimentele pentru că sunt râniți
ușor şi profund. Își doresc să se contopească complet cu iubitul/iubita sau partenerul/partenera.
Doresc o relație suflet la suflet. Relațiile superficiale nu reprezintă un interes pentru aceștia.
Săgetător
Optimist, oferă abilitate atletică şi dragoste pentru sporturi, aerul liber şi călătorit. Acești
oameni au mai degrabă prietenii romantice decât relații de dragoste profunde și pasionale. Au
nevoie de propria libertate şi le este frică de intimitate, în special de relații posesive. Drept
regulă, nu le place angajamentul emoțional profund. Este posibil ca aceștia să petreacă foarte
mult timp călătorind şi sunt adesea implicați în activități care îi țin departe de casă. Nu le place
să fie singuri şi în viață se bucură de mult entuziasm şi activitate, putând fii plecați în mod
constant. Sunt optimiști din fire şi de obicei au un temperament voios.

Capricorn
Este posibil ca în creșterea copilului cu Luna în Capricorn să existe un bunic foarte
apropiat. Mai mult ca sigur, mama a muncit din greu, până la punctul în care era neimplicată din
punct de vedere emoțional. Acestor oameni le este greu să se relaxeze şi să dea drumul, muncesc
din greu şi sunt serioși. Precauți şi defensivi, nu le place schimbarea şi vor suferi o slujbă sau
relație neplăcută, chiar şi după ce ar fi trebuit să se termine, punând un accent pe “datorie”. Au o
parte timidă şi sensibilă. Este posibil ca la început viața familială să fi fost grea, cu o mamă
absentă, din punct de vedere emoțional sau fizic. Adesea, pe capul lor a fost pusă multă
responsabilitate la o vârstă fragedă, cum ar fi îngrijitul rudelor mai mici. Sunt responsabili,
dependenți şi de încredere. Majoritatea au trebuit să devină independenți şi să se susțină singuri
la o vârstă fragedă. Siguranța (în special cea financiară) şi stabilitatea sunt foarte importante
pentru ei.
Vărsător
Agitați şi exaltați, mai mult ca sigur mama a fost neobișnuită într-un fel. Sunt
imprevizibili din punct de vedere emoțional, agitați şi chiar explozivi. Datorită izbucnirilor
emoționale neașteptate, mânia nu durează mult. Încăpățânați şi doritori, pot fi insensibili la
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sentimentele celorlalți. Viața din copilărie a fost neobișnuită într-un fel. E posibil ca mama să fi
fost absentă emoțional. Bărbaților le plac femeile cu voință puternică, inteligente şi
independente. Femeile nu sunt materne şi de obicei nu le place să aibă roluri tradiționale.
Prietenia este importantă pentru acești oameni. Este posibil să se mute sau să-și schimbe locuința
de multe ori de-a lungul vieții, trăind în situații sau circumstanțe neobișnuite. Adesea nu le place
să fie gospodari sau să facă treburi casnice.
Pești
Foarte sensibili, înțelegători şi plini de compasiune, mulți au abilități psihice puternice şi
absorb sentimentele şi emoțiile celor din jur. Sunt timizi şi au nevoie de timp pentru ei însăși, să
fie singuri. Poate exista o tendință spre depresie şi pesimism. În multe cazuri, acești oameni pot
fi duri cu propria persoană şi se pot considera nedemni pe ei înșiși. Este posibil să fi avut o
copilărie instabilă, cu sărăcie şi unul dintre părinți să fi avut probleme cu drogurile sau alcoolul.
Mulți dintre cei cu Luna în Pești îl idealizează unul dintre părinți sau chiar pe ambii. Au o
imaginație puternică și activă.

Luna în case
Prima casă
Intuiția şi firea sensibilă a acestor persoane îi deschide spre absorbirea psihică a stărilor
de spirit, a emoțiilor celorlalte persoane şi a tonului mediului în care se află. Sunt ușor de
impresionat, psihici, mediumi şi susceptibili la a fi folosiți de alții, în special când sunt tineri.
Mulți sunt buni bucătari, le place mâncarea bună şi au abilități gospodărești. Acești oameni sunt
foarte protectivi cu propria persoană şi sensibili. Luna reprezintă o influenta puternică în prima
casă, în concordanță cu trăsăturile semnului în care se află.
A doua casă
Siguranța financiară şi materială sunt de o importantă extremă pentru cei cu Luna în a 2-a
casă. Bunăstarea lor emoționala depinde de confortul material. Banii pot venii din surse cum ar
fii mâncarea, casa sau proprietățile. Finanțele sunt schimbătoare şi se pot manifesta prin
intermediul unor faze de-a lungul vieților lor. Acestor oameni le place să-și cheltuiască banii pe
lucruri pentru casă. Banii sunt adesea cheltuiți pe gătit, mobilă, decorațiuni pentru curte şi
obiecte folosite pentru distracția de acasă. De asemenea, banii sunt de cheltuit pentru familie,
mai degrabă cu acest plasament decât cu alte plasamente planetare.
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A treia casă
Emoțiile le influențează puternic gândurile. Adesea au o rudă cu o Lună puternică sau
semnul zodiacal Rac (guvernat de Lună). Acești oameni au o curiozitate care nu încetează
niciodată şi se plictisesc repede. Gândirea le este puternic influențată de experiențe din trecut şi
din copilărie. Au imaginații puternice şi o intuiție naturală. Multă energie nervoasă la dă acestor
oameni abilitatea de a făcea mai multe lucruri în același timp. Pot deveni distrași cu ușurință şi
își pot pierde concentrarea, așa că acestora le este adesea dificil să se concentreze cu excepția
cazului în care au un aspect puternic Mercur/Pluto şi/sau semnul Scorpion accentuat în diagramă.
Drept regulă, le displace rutina. Adesea, vecinii sunt priviți ca parte din familie şi în unele cazuri,
propria casă este locul de ieșit al prietenilor din vecinătate.
A patra casă
Adesea, mama are o diagramă cu un Rac puternic sau Luna în prima casă (conducătorul
diagramei astrologice). Există o mare nevoie de familie pentru a fi mulțumiți. Viața familială le
afectează modul în care privesc viața. Adesea, mama are o influenta puternică, în special dacă
Luna are un aspect cu Pluto. Aceștia sunt casnici şi le place sa gătească. Pot exista schimbări
frecvente, pentru că Luna este o planetă schimbătoare. Adesea exista o dragoste şi o fascinație în
ceea ce privește oceanele, lacurile, râurile (etc.) şi de asemenea, o dorință de a locui lângă apă.
A cincea casă
Adesea, primul copil are semnul Rac evidențiat în diagramă. Familia poate interfera sau
poate fii implicată direct în treburile romantice. Acestor oameni le place sa efectueze activități
recreaționale împreună cu familia. Acestor oameni le place sa iasă în aer liber împreună cu
familia, la reuniuni, grătare, activități ce implică gătitul şi weekenduri la cabana familiei. Dacă
Luna este într-un semn de apă, oferă fertilitate sporită şi mulți copii. Oamenii cu această poziție
îndrăgesc copiii şi bebelușii.
A șasea casă
Poate exista o schimbare frecventă a locului de muncă. Restaurante/mâncăruri, hoteluri şi
tot felul de munci domestice sunt îndrăgite de acest plasament. Există o dorință puternică de a fi
dorit. Munca poate afecta întreaga concepție și bunăstare emoțională. Emoțiile le afectează
sănătatea în mod direct. Bolile legate de stomac, cum ar fi ulcerele, indigestia şi altele sunt
comune, în general din cauza grijilor şi a stresului. În unele cazuri, o persoană cu acest plasament
poate lucra şi conduce o afacere de acasă.

557
A șaptea casă
Iubita/iubitul/soțul/soția au adesea un Rac puternic şi/sau o accentuare a Lunii în
diagrama astrologică. Pot căuta un iubit/partener cu un aspect maternal puternic și le place să fie
îngrijiți. Adesea alții au grijă de ei şi/sau le sunt de folos într-un fel. Dorință puternică pentru
căsătorie, pentru siguranța emoționala şi cea domestică. De ambele părți, familia are o implicație
directă în căsătorie şi poate influenta parteneriatele într-un mod bun sau rău. Acest plasament
favorizează afacerile cu publicul în aria business-ului.
A opta casă
Există o natură emoțională intensă, pe care aceștia o ascund. Acest plasament oferă multă
abilitate psihica, împreuna cu un interes în ocult. Au un talent pronunțat în cercetări şi investigări
ale lucrurilor. Acești oameni sunt geloși şi posesivi din fire cu cei iubiți, pentru că au o nevoie
puternică de a fi în control. Există o nevoie pentru siguranța financiară şi suportul din partea
partenerului (căsătoria). Pentru că Luna conduce familia, iar a opta casă este casa morții și a
ocultului, poate exista abilitate şi/sau interese în contactarea membrilor de familie care au murit
(necromanție). Sexul cu aceste persoane este foarte satisfăcător şi important pentru ei dacă se
implică emoțional. Drept regulă, nu le place sexul doar pentru a-și satisface nevoile.
A noua casă
Poate indica o relație puternică cu spiritualitatea, moralitatea şi/sau valorile etice cu care
au fost crescuți. Dacă persoana dorește să își schimbe religia, adesea familia poate interfera.
Mulți dintre cei cu acest aspect locuiesc departe de locul în care s-au născut sau într-o tara
străină, deoarece cea de-a noua casă este casa călătoriei iar Luna domnește asupra căminului şi
familiei. Pot deveni foarte emotivi în legătură cu propriile concepții.
A zecea casă
Familiile acestora pot fi de un rang social înalt, şi pentru ei este importantă recunoașterea
în carieră. Mama poate fi dominantă, în special dacă Luna are un aspect cu Pluto. Este o poziție
bună pentru implicarea în politică pentru că Luna domnește asupra publicului. Tatăl poate fi Rac
sau să aibă în diagramă o influenta lunară puternică. Împlinirea emoționala vine adesea dintr-o
carieră de succes. În multe cazuri, familia are propria afacere.
A unsprezecea casă
Există o dorință emoțională pentru prietenie, activități de grup şi un simt aparte al
apartenenței. Adesea, există multe prietene cu acest plasament pentru ca Luna conduce femeile.
Casele lor pot fi locuri pentru activități de grup şi adesea pot locui cu prietenii apropriați. Adesea
prietenii sunt tratați şi priviți drept familie. Acestor oameni nu le place să fie singuri, sunt adepții
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mulțimii. Scopurile li se schimbă în mod frecvent şi de multe ori trec prin faze în ceea ce privește
direcția vieții.
A doisprezecea casă
Există o sensibilitate extremă, o tendință spre timiditate şi multă abilitatea psihică.
Hipnoza poate fi un pericol pentru acești oameni, pentru că sunt ușor de impresionat. Luna în a
12-a casă se manifestă adesea prin fobii şi, în cazuri extreme, prin paranoia. Adesea există
singurătate, depresie şi sentimente de izolare. Acești oameni sunt secretoși din punct de vedere
emoțional. Pot exista probleme cu mama. Au o imaginație foarte puternică împreună cu tendința
de a visa cu ochii deschiși.

Aspectele Lunii
Soare/Lună
Cu cât Luna este mai puternică, cu atât mai benefică îi este influenta în diagramă.
Soarele în conjuncție cu Luna (Luna plină)
Acest aspect împuternicește casa în care se află şi oferă o accentuare specială lucrurilor
dominate de casa respectivă în viața persoanei. Este o accentuare foarte puternică asupra
semnului în care se găsește conjuncția; cu excepția cazului în care ambii aștrii sunt în semne
învecinate. Există o tendință de a fi foarte concentrat, de a pune toată energia în ceva anume,
până la excluderea tuturor celorlalte lucruri, cu o puternică concentrare în viață în legătură cu
plasamentul casei.
Soare trigon/Sextil Lună
Cei născuți când Luna este în creștere, dacă sunt puține planete în retrograd sau nu există
niciuna, atunci tind să experimenteze lucrurile mai devreme în viață, cum ar fi relații de dragoste,
cu excepția cazului în care sunt alte plasamente şi aspecte în diagramă care să echilibreze acest
lucru. Acesta este un aspect armonios pentru expresivitatea emoțională. Pentru cei născuți în
timpul unei Luni în descreștere şi în special în cazul în care planeta din prima casă şi/sau mai
mult de trei planete sunt în retrograd, succesul va venii târziu în viață. Persoana înflorește târziu.
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Soarele în cuadratură cu Luna (Luna în pătrar)
Viața de familie poate fi neliniștită în timpul creșterii şi s-ar putea ca părinții să nu se fi
înțeles. Același lucru se aplică pentru aspectul de mai sus “Soare trigon/Sextil Lună”, legat de
experiențele de viață şi referitor la o Lună în creștere sau descreștere.
Soarele în opoziție cu Luna (Lună plină)
Aici, individul se poate balansa între opusuri. Gândire simplistă şi subiectivă cum ar fii
văzutul lucrurilor în alb şi negru, bun sau rău, corect sau greșit, etc. Pentru acest individ, relațiile
sunt importante şi îi este cel mai bine atunci când se implică cu alții şi niciodată singur.

Luna/Mercur
Acești oameni sunt vorbăreți în general şi le face plăcere să discute despre familie şi viața
căminului. Au o memorie bună, pentru că Luna domină asupra trecutului iar Mercur domină
asupra intelectului. Tind să ia lucrurile în mod personal. Pot fi prea îngrijorați în legătură cu
bârfa şi zvonurile, incluzând orice remarci din partea celorlalți în ceea ce îi privește. Au o intuiție
puternic dezvoltată şi adesea gândurile lor sunt concentrate asupra familiei şi a problemelor
emoționale. Dacă aspectele sunt dificile, poate exista nerăbdare şi o dizabilitate în legătură cu
învățatul, împreună cu o inabilitate de concentrare.

Luna/Venus
Acești oameni au foarte multă abilitate artistică, șarm şi bun gust. Adesea sunt buni
bucătari şi posedă multă abilitate domestică. Sunt afectivi şi iubitori. Dacă au cuadratură, aceasta
poate întârzia căsătoria şi alți factori ce o susțin. Aspectele dificile pot face o persoană să se
simtă neiubită şi/sau neapreciată, iar membrii familiei pot într-un fel interfera în viața amoroasă.

Luna/Marte
Temperament fierbinte şi ușor de enervat, de obicei familia obține greul furiei, în unele
cazuri rezultă în violenta domestică. Acești oameni pot fi nepoliticoși, cruzi şi pot avea maniere
foarte grosolane, în special cu un Berbec proeminent. Copiii cu acest plasament pot avea excese
de temperament. Adesea există gelozie şi resentiment legat de alții. Acești oameni simt şi
acționează cu intensitate mare. Pe de altă parte, pot realiza foarte multe atunci când se apucă de
ceva, dacă energiile lor sunt instruite. Mulți dintre cei născuți cu aspecte Lună/Marte, în special
cu aspecte dificile, pot deveni violenți şi nesuferiți când se îmbată sau când sunt sub influenta
drogurilor recreaționale. Aspectele dificile de asemenea influențează acești oameni să-și cheltuie
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banii în mod prostesc şi impulsiv. Pentru că Luna domină asupra căminului şi familiei, iar Marte
este o planetă a conflictelor, există certuri dese cu părinții şi/sau ceilalți membrii ai familiei. Sunt
nerăbdători şi nu le place rutina.

Luna/Jupiter
Favorizează relații pozitive cu mama. Acești oameni sunt adesea indulgenți cu ei înșiși.
Sunt generoși din fire și atașați emoțional de cămin, familie, prieteni și posesii materiale. Tind să
devină prea emotivi și pot exagera. Sunt foarte protectivi și mămoși cu cei despre care le pasă.
Adesea sunt foarte emoționali când vine vorba de propriile principii și filozofii.

Luna/Saturn
Adesea, există probleme cu mama. Este posibil ca mama să fi fost absentă emoțional,
crudă, și/sau o influenta negativă. Acești oameni sunt defensivi și protectivi cu propria persoană.
Acest aspect poate indica depresie. Majoritatea oamenilor cu acest aspect sunt foarte muncitori și
disciplinați. În multe cazuri, oamenii cu aspect Lună/Saturn au trebuit adesea să își asume
responsabilități grele atunci când erau încă foarte tineri, cum ar fi să aibă grijă de o rudă mai
tânără. Siguranța emoțională și siguranța în general sunt foarte importante pentru acești oameni
și, drept rezultat, adesea își ascund emoțiile. Pun datoria înaintea nevoilor persoane, cum ar fi să
aibă grijă de părinții bătrâni sau membrii dependenți ai familiei.

Luna/Uranus
Posibilă separare de mamă în copilărie sau mama a fost neobișnuită într-un fel sau altul.
Familia și viața domestică poate fi neobișnuită în vreun fel. Acestor oameni le plac lucrurile
ciudate și unice. Pot exista extreme neașteptate în ceea ce privește emoțiile. Libertatea este foarte
importantă pentru aceștia. Cu aspectele dificile, este posibil ca o persoană să fii experimentat
vreo traumă în copilărie, care poate rămâne adânc în psihic. La fel ca și cu aspectele Pluto/Lună,
cei cu aspectele Uranus/Lună adesea doresc să scape de trecut într-un fel sau altul. Cu aspectele
dificile, pot exista schimbări domestice neașteptate și bruște, împreună cu izbucniri emoționale.

Luna/Neptun
Ușor de impresionat, vulnerabili și creduli, acești oameni pot fi predispuși la victimizare.
Este posibil ca mama să fi făcut abuz de droguri și/sau să fi fost alcoolică, de neîncredere sau
absentă din punct de vedere emoțional pe perioada creșterii. În unele cazuri, mama este
idealizată și văzută ca fiind perfectă. Același lucru se poate aplica copilăriei, care poate fi văzută
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ca fiind pură și fără cusur. Acești oameni, datorită faptului că sunt psihici, au adesea vise
puternice și profetice. Sunt ușor de influențat și au o imaginație foarte activă. Sunt afectați de
lucrurile urâte, de vulgaritate și de comportamentul crud deoarece sunt foarte deranjați de
acestea. Acest aspect oferă foarte multă abilitate creativă și artistică. Mulți sunt adepți ai actoriei,
dansului și artelor. Adesea există un simt al idealismului visător legat de cămin și familie.

Luna/Pluto
Acest aspect adesea indică o mamă dominantă. Adesea sunt legături strânse cu mama,
care dăinuie de-a lungul maturității. În unele cazuri, este posibil ca mama să fi murit devreme în
viața unei persoane, însă este rar. Influenta mamei în viața persoanei este foarte puternică, fie
într-un mod pozitiv ori negativ. Cu cât este mai strâns aspectul, cu atât mai mult mama are un rol
mai important de-a lungul vieții, în special cu aspectele dificile. În cazurile negative, mama
controlează viața persoanei. În unele cazuri, acești oameni cu aspecte dificile pot tăia complet
legăturile cu familia, pentru că poate exista o dorință puternică de a rupe legătura cu trecutul la
fel ca aspectele Lună/Uranus. Pot exista secrete de familie despre care aceștia sunt rușinați.
Acești oameni sunt intenși din punct de vedere emoțional.
Cei născuți când Luna era în vid:
Chestiile conduse de casa ce are cuspidă cu Rac sunt excepționale într-un fel. Persoana
născută cu acest aspect este foarte neobișnuită și/sau ieșită din comun. Eva Braun, soția/iubita lui
Adolf Hitler avea planeta conducătoare din casa a 7-a cu semnul Rac în cuspidă, condusă de o
lună vidă în casa a 8-a – casa puterii, reprezentându-l pe Adolf Hitler; destule spuse?
Mercur: zodiile, casele și aspectele
Mercur în semne

Mercur în Berbec
Acești oameni au vocea puternică şi pot avea gura mare. Sunt sinceri şi au tendința de a
zice lucruri nepotrivite la momentul nepotrivit. Chiar dacă nu sunt mâniați, adesea tonul vocii
sună ca şi cum ar fi. Le place să discute şi sunt competitivi din punct de vedere intelectual. Pot
avea o natură iritată, împreună cu un temperament izbucnitor. Fără răbdare din fire, tind să fie
impulsivi şi nu gândesc înainte să acționeze sau să ia decizii. Preferă să ia decizii şi să treacă mai
departe. Au o minte foarte activă şi pot avea probleme să se concentreze şi să se calmeze. Adesea
mintea celor cu Mercur în Berbec fuge şi sare de la un gând la altul, pot chiar să se gândească la
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mai multe lucruri în același timp, cu excepția cazului în care au un aspect puternic lui Pluto, care
poate contracara acest lucru. Au abilitate creativă în sensul de a fi originali. Vorbesc într-un mod
pozitiv şi adesea vor spune ceea ce cred, indiferent de consecințe. Acest aspect oferă agilitate,
viteză manuală, dexteritate şi atletism. Nu le plac lecțiile lungi drept metode de învățat. Le place
să fie strict la obiect şi să ia cea mai ușoară cale ca să ajungă undeva.

Mercur în Taur
Acestor oameni le place să-şi ia timp pentru a lua decizii importante. Le place să
aprofundeze şi să știe toate circumstanțele, pentru că le place să adere la propriile planuri şi să își
urmeze deciziile. Sunt practici şi înceți în ași forma o opinie. Acest aspect oferă putere de
concentrare. Taur este un semn fix care oferă focalizare a minții. Odată ce acești oameni își
formează o opinie, arareori şi-o schimbă. Spre deosebire de Mercur în Berbec, tind să vorbească
atunci când este nevoie. Nu își irosesc cuvintele. Sunt genul de persoane care acționează în loc să
vorbească despre asta şi pot avea un dar pentru afaceri şi finanțe. De asemenea sunt determinați
şi concentrați din punct de vedere intelectual şi mental.

Mercur în Gemeni
Mercur este acasă în Gemeni. Cu acest aspect, mintea este rapidă, receptivă şi curioasă în
legătură cu aproape orice. Acești oameni sunt dotați cu toate formele comunicării. Adoră să
vorbească, să scrie, să folosească calculatorul, să citească şi să își folosească mintea. Tind să știe
câte ceva despre orice. Au o tendință de a fi indeciși şi se pot schimba în mod repetat, deoarece
Gemeni reprezintă o natură duală. În unele cazuri, pot avea probleme în a termina ceea ce încep
deoarece tind să se plictisească repede şi pot sări de la un proiect la altul, lăsând o listă întreagă
de treburi neterminate. Mințile acestora sunt rapide şi agile. De asemenea există o tendință de a fi
ușor distras şi o inabilitate de a se concentra şi stabiliza. Conversatori excelenți, au întotdeauna
ceva de zis. Le place să joace jocuri care cer folosirea intelectului. Şi acest plasament oferă
dexteritate mentală şi manuală.

Mercur în Rac
De obicei, acești oameni au o memorie excelentă şi le place să vorbească despre familie
şi despre cei iubiți. Oamenii cu opinii diferite pot fi periculoși pentru aceștia deoarece iau ideile
şi opiniile în mod personal. Diferențele de opinie sunt adesea luate drept criticism personal şi/sau
atacuri. Tind să ia totul în mod personal. Emoțiile sunt puternic identificate cu propria gândire.
Acest plasament acordă intuiție puternică şi o abilitate de a simți ceea ce alții gândesc sau cu ce
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se confruntă emoțional. Adesea, sunt conservativi cu propriile opinii şi concepții, ceea ce îi face
să se simtă mai sigur. Pot fi subiectivi şi influențați în felul de a gândii.

Mercur în Leu
Acești oameni se mândresc cu ceea ce știu. În general sunt cei care dau sfaturi celorlalți,
chiar dacă nu li se cere. Văd propriile opinii ca singurele care contează şi niciodată nu contează
ce ar putea gândii ceilalți. Au o voință puternică şi sunt concentrați. Acest plasament oferă multă
mândrie intelectuală şi încredere de sine, şi face persoană respectivă să fie încântată de a fi într-o
poziție de autoritate în aria subiectului/subiectelor cunoscute. Deoarece Leului îi place să fie în
centrul atenției, Mercur în Leu poate oferi un talent pentru vorbitul în fata mulțimi şi ținerea
prelegerilor. Poate fi dificil pentru aceste persoane să vadă, cu atât mai puțin să recunoască alte
puncte de vedere ale oamenilor. Propriul punct de vedere şi propriile concepții sunt singurele
care contează pentru aceștia. Le place să se laude în legătură cu recentele realizări şi au un dar
pentru conducere.
Mercur în Fecioară
Oamenii cu Mercur în Fecioară sunt organizați şi sistematici. Sunt critici, analitici şi
adesea văd detaliile mai mici pe care ceilalți oameni le omit. Țin lucruri pentru propria persoană
din cauza timidității, însă se plâng mai târziu, chiar dacă ar fi trebuit să zică ceva mai devreme.
Pot exista probleme atunci când trebuie să vorbească pentru propria persoană şi să zică ce
gândesc, preferând să-şi tina gândurile pentru ei înșiși. Au abilitate matematică şi sunt scriitori
talentați. De asemenea, Mercur în Fecioară este domiciliul acestei planete. Spre deosebire de
Mercur în Gemeni, acești oameni au mai multă concentrare şi rezistență mentală, tinzând să-şi
completeze proiectele în loc să lase lucrurile neterminate. Sunt buni muncitori şi își folosesc
mintea pentru a-şi face treaba şi îmbunătății lucruri în legătură cu munca. Sunt perfecționiști din
fire. Mercur în Fecioară de asemenea oferă dexteritate manuală împreună cu o minte activă şi
agilă. Tind să-şi critice prea mult propria persoană şi pe alții.
Mercur în Balanță
În general acești oameni vorbesc cu tact. Drept regulă, sunt foarte manierați şi nu le plac
certurile. Pot fi influențați de opiniile celorlalți. Sunt metodici şi preferă să se uite la toate fetele
şi aspectele unei situații înainte să ia o decizie. Din cauza asta, uneori tind să fie indeciși. Sunt
obiectivi şi neschimbători în propriile păreri deoarece prețuiesc dreptatea şi corectitudinea. Un
limbaj grosolan, crud, răsunător şi obscen îi dezgustă. Sunt rafinați şi prețuiesc bunele maniere,
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nu numai cu ei înșiși dar şi cu alții. Nu sunt cei care ridică vocea, deoarece tind să fie calmi şi
adunați atunci când se exprimă. Pot tinde să viseze despre romanță şi relații; se gândesc des la
asta.

Mercur în Scorpion
Mercurul în Scorpion oferă darul concentrării şi al abilității naturale în lucratul magiei –
concentrarea dorințelor şi a voinței. Acești oameni au darul de a fi capabili să vizualizeze. Le
este ușor să mediteze. Au minți ascuțite şi penetrante şi sunt secretoși şi cinici din fire. Sunt
intuitivi din fire şi excelenți la cercetat şi muncă de detectiv. Nu sunt satisfăcuți cu cunoștințele
superficiale, însă le place să încerce lucrurile în adânc, descoperind şi cunoscând secretele
celorlalți. Odată ce se hotărăsc în legătură cu ceva, nimeni nu le poate schimba opinia. Sunt
atașați emoțional de propriile concepții şi idei. Sunt non-conformiștii intelectuali. Concepțiile lor
sunt adesea neortodoxe şi unice şi nici-un argument rațional bazat pe logică nu le va schimba.
Ori spun ceea ce simt ori rămân tăcuți. În conversații, le place să fie la obiect şi din cauza asta
adesea le lipsește tactul. Uneori mintea lor poate fi fixată pe gânduri legate de sex.
Mercur în Săgetător
De obicei acești oameni sunt foarte curioși şi interesați în orice. Sunt studenți pe viață, le
place şi apreciază învățatul, de multe ori în mod neoficial. Din fire sunt optimiști, cu excepția
cazului în care există aspecte puternice cu Saturn sau o accentuare a Capricornului în diagramă.
Deoarece Săgetătorul este un semn al oamenilor, pământurilor şi călătoritului în străinătate,
acești oameni pot avea un dar de a învaţă alte limbi. Adoră să vorbească şi să comunice, în
special când sunt capabili să împărtășească ceea ce știu. Pentru aceștia este foarte important să
fie chibzuiți. În timp ce apreciază tradiția, nu le place să fie îndoctrinați cu o dogmă. În limbaj
sunt foarte deschiși, sinceri, la obiect şi direcți. Acest plasament este bun pentru predat, vorbit,
scris şi toate formele de comunicare şi alte slujbe în instituții de învățământ avansat, cum ar fi
universitățile.

Mercur în Capricorn
La fel ca Mercur în Scorpion, cei cu Mercur în Capricorn au abilitatea să se concentreze
mental pentru perioade de timp extinse. Sunt răbdători şi perseverenți. Pot avea o tendință spre
pesimism şi nu sunt idealiști, ci realiști. Privesc spre lucrurile practice, cele încercate şi reale. Își
observă mediul în care se află şi le scapă puține din vedere. Mercurul în Capricorn nu este
credul. Acest plasament poate fi de mare ajutor pentru cei care au un Neptun sau Pești
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proeminent în diagramă, deoarece Mercurul în Capricorn tine persoana cu picioarele pe pământ
şi este mai puțin probabil ca aceasta să fie supusă escrocheriilor sau neiluzionată în vreun fel.
Sunt cei care gândesc înainte să vorbească şi din fire nu sunt prea vorbăreți. Pot fi timizi şi
preferă să vorbească doar cu cei care le sunt apropriați. Le place să aplice orice cunoștință pe
care o au într-un fel practic. Cunoașterea de binele cunoașterii nu are nici-o valoare pentru
aceștia. Cunoașterea este importantă doar dacă poate fi aplicată într-un mod practic. Le poate
lipsi încrederea în propria cunoștință şi intelect, crezând că nu știu la fel de mult ca alții.
Mercur în Vărsător
În felul lor de a gândi, acești oameni privesc spre nou, spre viitor şi spre original. Din fire
sunt rebeli şi privesc spre schimbarea condițiilor existente şi de a face noi reforme. Sunt plictisiți
de tradiție, în special dacă este în conflict cu faptele dovedite şi din fire sunt inventivi şi
inovativi. Mințile lor sunt active şi pot sări de la un gând la altul. Adesea, acești oameni au un
talent pentru lucrul şi înțelesul electronicelor, computerelor şi de asemenea în domeniul științei şi
a matematicii. Adesea sunt interesați în îmbunătățirea omenirii şi de asemenea în ocult/spiritual
şi astrologie. Sunt înzestrați, unici şi au multă originalitate şi abilitate creativă.
Mercur în Pești
Acești oameni au o imaginație puternică, cu o tendință puternică de a fi visători.
Deoarece au gânduri intense, au un dar pentru vizualizare. De asemenea, sunt foarte intuitivi din
fire. Adesea își bazează gândurile, ideile şi opiniile pe propriile sentimente şi intuiție. Deoarece
Pești este un semn dual la fel ca Gemeni, acești oameni pot avea foarte multe probleme în luatul
unei decizii, chiar mai rău decât cei cu Mercurul în Gemeni. Pești este un semn slab. Acești
oameni sunt adesea ușor influențați de cei cu concepții şi convingeri mai puternice şi pot alterna
între puncte de vedere diferite şi pot găsi dificil să adopte o poziție fermă în ceea ce cred cu
adevărat. La fel ca şi Mercur în Capricorn, Mercurul în Pești poate fi timid în comunicatul cu
alții şi/sau vorbitul în fata unui număr mare de oameni. Sunt foarte creativi, având imaginații
minunate şi un talent pentru arte, cum sunt muzica, dansul, poezia, pictatul şi teatrul. Trebuie să
aibă grijă ca nu cumva imaginația lor puternică să le iasă de sub control și trebuie să aibă grijă să
nu cadă în viciile alcoolice (sau a drogurilor), deoarece Pești este un semn slab; în cazuri rare, se
poate pierde contactul cu realitatea.
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Mercur în case
Prima casă
În prima casă, Mercur acordă o puternică accentuare a comunicațiilor în toate formele.
Acești oameni pot fi atleți înnăscuți, în special dacă Marte este accentuat în diagramă. Acest
plasament oferă darul dexterității manuale, agilității, al unei minți ascuțite şi al unei firi alerte.
Sunt conștienți de aproape tot şi puțin din mediul lor le scapă din vedere. Sunt vorbăreți şi le
place să scrie. Majoritatea oamenilor cu acest aspect au o inteligenta peste medie. Sunt
competitivi intelectual şi competenți în discuții şi dezbateri. Pentru ei este foarte important să fie
capabili să se exprime verbal. Le place să învețe şi sunt curioși. Le plac jocurile intelectuale cum
sunt cuvintele încrucișate sau alte jocuri de cuvinte.
A doua casă
Acestor oameni le place să își cheltuiască banii pe cărți, video uri, DVD-uri, software
pentru computer, educație şi învățat. Acesta este un plasament excelent pentru scriitori şi oricine
își câștigă traiul din comunicații. Au darul de a știi cum să facă bani, cum ar fi analizatul bursei,
şi de a cunoaște ceea ce se vinde cel mai bine în orice moment. Își aplică cunoștințele şi
inteligenta pe făcutul banilor.
A treia casă
A 3-a casă este casa lui Mercur. Adesea, acești oameni sunt deasupra majorității când
vine vorba de inteligenta. Sunt foarte vorbăreți şi sunt interesați în toate felurile de comunicare.
Poate exista o rudă cu o accentuare Gemeni/Fecioară şi/sau Mercur în diagramă. De asemenea
folosesc mult telefonul şi petrec mult timp scriind. Adesea acești oameni sunt cei ce care sunt
întotdeauna pe drumuri şi pot fi neliniștiți. Aici găsim talent pentru toate tipurile de comunicare.
Sunt vorbitori, scriitori şi profesori înzestrați.
A patra casă
Adesea, mama are o accentuare puternică a Gemeni/Fecioară şi/sau Mercur în diagramă.
Educația şi învățatul poate fi o preocupare majoră acasă, în special în timpul creșterii. Este
posibil ca părinții să fie bine educați şi se poate ca propria casă să aibă o bibliotecă sau alte
resurse educaționale. În unele cazuri, poate fi o schimbare frecventă de domiciliu, este posibil să
locuiască într-un vehicul recreațional şi/sau să trăiască monadic, deoarece Mercur este legat de
mișcare. Multă comunicare în cămin. Este posibil ca acești oameni să lucreze de acasă, având
propriul birou drept parte din casă.
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A cincea casă
Adesea acești oameni au copii inteligenți cu o accentuare Gemeni/Mercur sau Fecioară în
diagramă. Adesea, copiii au nivelul inteligenței deasupra mediei. Acești oameni sunt excelenți
scenariști, au talent în teatru şi le plac jocurile puzzle şi jocurile intelectuale drept recreere.
Acesta este un plasament excelent pentru profesori, deoarece cea de-a cincea casă conduce
asupra copiilor şi Mercur conduce toate formele de comunicare şi oferă un dar pentru predat.
A șasea casă
Acest plasament poate indica faptul că studiul continuu şi învățatul sunt necesare pentru
slujba cuiva, cum ar fi doctorii – aceștia sunt nevoiți să se tina la zi cu progresul în domeniu,
pentru a sta la curent cu acesta. Sunt perfecționiști şi pot avea o tendință să lucreze prea mult. La
fel ca şi Mercur în a treia casă, domiciliul lui Mircul este în a șasea casă. Acești oameni sunt
muncitori şi angajați excelenți. Prețuiesc propria muncă şi văd detaliile pe care ceilalți le trec cu
vederea. Comunicarea de toate felurile este adesea accentuată în munca pe care acești oameni o
fac. Dacă au ascendent în Fecioară, persoana poate fii obsedată de curățenie. În unele cazuri pot
avea tulburări nervoase, probleme cu vorbitul şi/sau auzul/văzul. Verifică dacă există aspecte
strânse între Mercur şi planeta din prima casă pentru această posibilitate. Prețuiesc curățenia şi
atenția pe care o persoană o acordă propriei sănătăți, igiene şi organizări. Pun foarte mare accent
pe datorie.
A șaptea casă
Este posibilă o căsătorie cu o persoană mai tânără sau inteligentă. Partenerul poate avea
un aspect Gemeni/Fecioară sau Mercur în propria diagramă. Comunicarea deschisă şi liberă în
relațiile de dragoste este foarte importantă pentru aceste persoane. Oamenii cu Mercurul în cea
de-a șaptea casă sunt în largul lor cu o persoană cu care pot comunica. Prețuiesc inteligenta unui
partener de căsătorie la fel ca şi buna educație. Sunt aprinși de tipul intelectual.
A opta casă
Acești oameni au de obicei minți puternice, concentrate. Au un talent şi abilitate pentru a
comunica cu morţii, la fel ca şi abilități în toate celelalte ariile spiritualității şi ocultului. Tind să
fie secretoși şi le place munca investigativă. Pot murii din cauza bolilor respiratoare sau boli
legate de sistemul nervos. Acești oameni țin pică şi își plănuiesc răzbunarea în secret. Acest
plasament poate face ca telepatia să vină în mod natural. Le place să descopere secretele şi
motivele celorlalți, însă dezvăluie puțin din propriile gânduri şi motivații, deoarece sunt secretoși
din fire. Oamenii cu acest plasament sunt nativi când vine vorba de magie neagră şi toate formele
altor aplicații spirituale ale minții şi sufletului. Plăcerea sexuală adesea vine din provocarea
minții acestor oameni cât şi din partea actului fizic. Tind să se gândească destul de puțin la sex.
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Acești oameni nu prea simt dorul. Sunt conștienți şi privesc ceea ce se întâmplă în jurul lor. Sunt
fascinați de spiritualitate, mistere ascunse şi ocult.
A noua casă
Mulți învățători, profesori universitari, filozofi şi editori au acest plasament. Adoră să
călătorească şi sunt fascinați de oameni şi culturi străine. Pot scrie sau vorbii legat de religie.
Sunt atrași de studiu şi călătorit şi sunt studenți de termen lung cărora le place să învețe despre
lume. Sunt excelenți la a-i învaţă şi a-i inspira pe alții. Acești oameni se plictisesc ușor şi nu le
place rutina sau statul prea mult într-un loc. Au o mare varietate de interese cu excepția cazului
în care alte aspecte din diagramă contrazic asta.
A zecea casă
Acești oameni adesea lucrează ca jurnaliști, scriitori, în media şi în ariile care necesită
comunicare extinsă. Este posibil ca tatăl să fie intelectual sau să aibă o accentuare
Gemeni/Mercur, Fecioară, în diagramă. Își plănuiesc carierele şi au nevoie de educația specifică
pentru acestea. Cei care au Mercur în a zecea casă adesea comunică în mod frecvent cu oameni
aflați în poziții de putere, scriitori şi alții care lucrează în comunicații. Alte posibilități de carieră
includ editori (împreună cu cea de-a 9-a casă), tipografi, vorbitori, personal de vânzări, cei ce
lucrează cu computerele (în special în legătură cu comunicațiile), telecomunicațiile şi transportul.
Adesea acești oameni sunt văzuți şi amintiți drept intelectuali.
A unsprezecea casă
Prietenii acestor persoane pot fii mai tineri, intelectuali, şi/sau pot avea o accentuare
puternică a Gemeni/Fecioară sau Mercur în propriile diagrame. Acestor oameni le place să
aparțină grupurilor care se concentrează asupra comunicațiilor sau educației. Le place să învețe.
Caută prieteni inteligenți cu care pot vorbi deschis sau despre orice subiect. Adesea prietenii au
aceleași interese de natură intelectuală. În unele cazuri, sora sau fratele le pot fii cei mai buni
prieteni.
A doisprezecea casă
Acești oameni au o abilitate superioară în comunicatul cu Demoni, spirite şi alte entități.
Viziunea astrală este adesea foarte bine dezvoltată şi de asemenea sunt capabili să vadă entitățile
spirituale. Acest plasament favorizează mediumii. Deciziile luate de acești oameni sunt adesea
bazate pe sentimente şi intuiție, decât pe un motiv logic. Au o tendință de a dezvălui secrete, fie
în mod intenționat fie din greșeală. În unele cazuri, pot avea boli mentale sau dizabilități în a
învaţă, probleme cu cititul sau alte blocaje mentale, în special cu un Mercur retrograd. Acești
oameni sunt neliniștiți în general şi pot avea probleme în a se concentra pe un singur lucru,
deoarece adesea pot avea mai multe gânduri în același timp. Au o abilitate deasupra mediei în
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munca detaliată, la fel ca şi planificarea şi organizarea. Pot avea ghinion sau probleme cu casele
care au Gemeni sau Fecioară în cuspide.

Aspectele lui Mercur:

Mercur/Venus
Talent puternic pentru scrisul de poezii, compusul de versuri, expresii verbale plăcute şi
șarm personal. Majoritatea persoanelor născute cu acest plasament au abilitate artistică şi un simt
al frumuseții. Urâțenia şi orice este neplăcut pot avea un efect foarte negativ şi de durată asupra
lor, destul de similar a celora cu aspectele Mercur/Neptun şi Venus/Neptun. Acest aspect este
bun pentru cântăreți şi oferă o voce plăcută. Mulți compozitori şi scriitori de cântece au acest
aspect. Au abilitatea de a comunica lucruri neplăcute într-un mod pozitiv şi sunt intermediari
excelenți. Acest aspect face o persoană să fie sociabilă.

Mercur/Marte
Acești oameni sunt foarte sinceri. Adesea sunt sarcastici, au mintea ascuțită şi sunt
inteligenți. Umorul este adesea întunecat, sarcastic şi la obiect. Sunt excelenți în dezbateri şi în a
da argumente. Foarte deschiși, niciodată nu-şi pierd cuvintele şi adesea instigă cearta între
ceilalți. Oamenii cu acest aspect, în special conjuncția, cuadratura şi opoziția, au un dar de a
învârti cuțitul în rana altora şi când sunt provocați folosesc asta în confruntări verbale, indiferent
de persoana pe care o pot ofensa. Sunt fix la obiect, neciopliți şi adesea fără tact când vorbesc.
Acesta este un aspect excelent pentru reporteri, jurnaliști şi alții, deoarece oferă agresiune
verbală.

Mercur/Jupiter
Acești oameni adesea dobândesc o educație bună şi sunt studenți pe viață. Sunt vorbăreți
şi inteligenți, le place să călătorească şi au simțul umorului. Acest aspect poate face o persoană
să exagereze lucrurile, şi cei cu acest aspect au idei mărețe. Este posibil ca acești oameni să
studieze subiecte diferite în același timp, deoarece au o mare varietate de interese (cu excepția
cazului în care există alte aspecte în diagramă). Oamenii cu aspecte Mercur/Jupiter, în special
aspectele dificile, sunt foarte vorbăreți. Adesea sunt cei care le știu pe toate şi cred că au dreptate
în orice situație. Acest aspect oferă abilitatea de a vorbi, împreună cu un dar de a-i inspira pe alții
în a comunica. Aspectele dificile adesea aduc călătorit intens de-a lungul vieții.
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Mercur/Saturn
Acest plasament oferă o tendință spre pesimism, depresie şi îngrijorare. Adesea, educația
persoanei fie a fost terminată, fie nu a fost suficientă într-un fel sau altul. Acești oameni lucrează
din greu în ceea ce privește studiul şi învățatul. Au o fire sceptică şi adesea văd doar partea
negativă a vieții. În unele cazuri pot exista probleme cu auzul, văzul şi vorbitul, însă pentru a
verifica asta, trebuie luată în considerare întreaga diagramă. Din fire sunt îngrijorați şi au o
tendință spre a fi neliniștiți în legătură cu viitorul. Adesea există probleme cu lucrurile caselor
conduse de Gemeni şi Fecioară, de asemenea casa în care se află Mercur.

Mercur/Uranus
Am văzut acest aspect în diagramele geniilor, a celor cu IQ-ul peste 180 (inteligenta
extraordinară), unul la un milion. Într-un caz, aspectul Mercur/Uranus (mai exact o cuadratură),
se alinia pe același grad cu axa ascendentului/descendentului, iar în alt caz aspectul era exact,
fiind aliniat cu planeta din prima casă pe același grad. Uranus este nota mai sus de Mercur.
Există abilitate naturală pentru științe, cu matematica şi toate ariile avansate ale studiului. Ideile
sunt originale şi vin mai repede, înainte să fie necesare. Acest aspect aproape întotdeauna oferă
inteligenta superioară împreună cu o fire rebelă. Noul şi neobișnuitul îi fascinează pe acești
oameni. Tind să devină plictisiți cu ușurință şi au un temperament exaltat.

Mercur/Neptun
Acești oameni sunt mincinoși excelenți şi în cazuri rare, dacă Neptun este proeminent şi
alți factori din diagramă susțin asta, poate exista o incapacitate de a separa adevărul de minciuni
cu o tendință cronică de a minți (totuși, asta nu este des întâlnită). Uneori secretele sunt
dezvăluite din greșeală. Mintea este dezorganizată; persoana este împrăștiată şi predispusă la
visatul cu ochii deschiși, fără concentrare. Acest aspect oferă dificultatea de a se focaliza şi
concentra. Pot exista tendințe de incorectitudine şi acest aspect este adesea observat în
diagramele hoților. Acești oameni pot fi evazivi şi amăgitori, în special cu un Neptun
proeminent. Aspectele Mercur/Neptun oferă abilitate psihică şi un talent pentru comunicații
telepatice. Acești oameni au o nevoie şi o dragoste aparte pentru muzică. Au nevoie să asculte
muzica care le place pentru a-şi balansa psihicul şi a-şi calma nervii.

Mercur/Pluto
Acestor oameni le place să-şi bage nasul în treburile altora, deoarece sunt curioși din fire.
Aceste aspect oferă abilitatea de concentrare şi este excelent în lucrări magice. Acești oameni au
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minți ascuțite şi foarte puternice. Au talentul de a investiga şi le place să rezolve mistere şi alte
enigme. Din fire sunt puternic motivați şi pot avea abilitatea de a-i domina pe alții, doar prin
intermediul propriilor gânduri şi sentimente, în special dacă Mercur şi Pluto au un aspect dificil,
într-un unghi strâns. Acesta este unul dintre cele mai bune aspecte pentru magi/vrăjitori.
Venus: zodiile, casele și aspectele
Venus în semne (Venus dezvăluie multe despre preferințele sexuale/de dragoste.)

Berbec
Acestor oameni le place prada. Dacă lucrul pentru care simt afecțiune vine spre ei cu
ușurință, adesea își pierd interesul. Își doresc parteneri atletici cărora să le placă sa iasă în aer
liber, să poată tine pasul cu ei şi care le vor împărtășii interesele în mod activ. Odată ce sunt
conștienți de faptul că au cucerit complet un iubit, își pierd interesul şi îi pot lua de-a buna.
Dragostea este un concurs pentru acești oameni. Ei vor ca tu să faci prima mișcare, însă nu face
asta. Lasă-i pe ei să facă prima mișcare, pe care o vor face dacă sunt interesați de tine. Au nevoie
de supărare în dragoste, în special dacă Venus are aspecte dificile cu Marte. Când lucrurile merg
bine își pierd interesul, așa că încep certuri şi pot face alte lucruri pentru a zgâlțâii relația. Le
place să-şi vadă partenerul gelos, însă la rândul lor nu se pot descurca cu gelozia. Pot reacționa în
mod exagerat. Cei cu Venus în Berbec sunt iubiții egoiști. Sunt adesea preocupați doar de propria
plăcere. Dacă îți pui mâna în jurul gâtului lor, dacă le ciufulești părul, îi săruți pe urechi şi gât,
dacă îți plimbi degetul peste buzele lor, prin acestea îi ațâți. Unor femei cu acest aspect le place
ca bărbații să aibă un pic de barbă şi să o simtă pe fată atunci când sunt sărutate. Unora le place
sexul dur. Întoarce-le-o. Rezistă-le. Își pierd interesul când știu că te pot domina. Schimbă-te des
pentru a le păstra interesul, pentru că se plictisesc repede. Venus în Berbec poate fi foarte
enervant sau ostil, cu excepția cazului în care sunt multe planete în Pești, Rac sau alte semne de
apă.

Taur
Oamenii cu Venus în Taur au nevoie de atingere. Poartă materiale senzuale moi, cum
sunt mătasea, satinul, angora sau catifeaua; asta îi ațâță. Pot face sex în aceeași poziție, la aceeași
oră zilnic, varietatea nu este esențială, cu excepția cazului în care Uranus are un aspect cu Venus
în diagramă. Pot deveni foarte geloși şi posesivi. Taur este un semn foarte gelos; au nevoie de
siguranță într-o relație. Hrănește-i cu mâncarea pe care o iubeau când erau copii; mâncarea
propriei tari. Mâncarea bună este esențială bunăstării lor. Uitați-vă la un film şi faceți sex toată
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seara. Plăcerea ta sexuală este foarte importantă pentru ei. Mimează dacă trebuie. Îi ațâți dacă îi
săruți pe gât sau pe umeri. Le plac îmbrățișările. Fă-i să se simtă pe cât de sigur, confortabil şi
luxos posibil. Nu-i răni niciodată, pentru că astfel vor sta departe pentru totdeauna.
Angajamentul este foarte important pentru ei. Le place să facă sex acasă. Întotdeauna dă-ți silința
să ții pasul cu cererile lor sexuale, în special la început.

Gemeni
Acest aspect reprezintă persoana care poate avea două sau mai multe relații în același
timp şi pot iubii fiecare persoană pentru unicitatea fiecăruia. Cei cu Venus în Gemeni sunt
înclinați spre a înșela. Nu sunt consistenți în emoțiile lor. Buni pentru discuții, inteligenta, şi
multe conversații interesante îi vor menține interesați. Bărbații cu Venus în Gemeni iubesc
femeile intelectuale şi inteligente cu care pot comunica aproape despre orice. Acestor oameni le
place să se laude cu privire la viața sexuală (de obicei unui prieten apropiat); le place să
vorbească despre dragoste. Adesea își pot pierde interesul cu trecerea timpul, pentru că se
plictisesc cu ușurință. Le place să rămână prieteni cu foștii iubiți/iubite chiar şi lung timp după ce
relația s-a terminat. Le place să sărute. Continuă să îi săruți pasional în timp ce faceți sex. Devin
geloși, însă nu înțeleg și nu tolerează sentimentele de jaluzie din partea altora. Când interesul
sexual s-a evaporat, relația s-a terminat. Pot fi falși în dragoste, pentru că sentimentele lor nu
sunt prea profunde, (Gemeni este un semn zodiacal al inteligenței, fiind guvernat de elementul
aer), cu excepția cazului în care sunt mai multe semne de apă în diagramele acestora care să
contracareze acest lucru. Tine-i de mână, fă-i să ghicească, răsfață-i cu bârfa (o adoră). Le place
să experimenteze și apreciază varietatea în sex.

Rac
Nu fă mișto și nu face glume care să îi atace în mod personal pe cei cu Venus în Rac.
Aceste persoane sunt foarte sensibile. Bărbații adoră ca femeile cu care sunt să poarte haine
feminine. Doresc un partener care să îi facă să se simtă siguri și acasă. Nu le uita niciodată ziua
de naștere, aniversările sau alte zile personale importante. În esență, aceștia sunt nesiguri și le
este frică să fie respinși. Majoritatea persoanelor cu Venus în Rac sunt atrase de femei cu sâni
mari. Femeilor le place ca sânii să le fie sărutați blând și mângâiați. Fii prietenos cu familiile
acestora. Chiar dacă își critică membrii familiei, asigură-te că nu li te alături în această discuție.
Este în regula pentru aceștia să se plângă de propriile familii, însă nu le place ca alții să facă
acest lucru. Cel mai bine e să nu spui nimic. Acestor oameni le place să se sărute intens. Nu
discuta niciodată despre iubiți din trecut deoarece îi face să se simtă nesiguri. Trebuie să li se
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spună că sunt iubiți. Ține-i de mână, îmbrățișează-i și atinge-i în mod des. Bărbaților le plac
femeile cu calități materne și grijulii. Nu le surâd femeile care sunt concentrate pe propria carieră
sau cele care sunt foarte independente. La fel ca și cu Venus în Taur, oferă-le o cină gătită acasă
așa cum le plăcea când erau copii; mâncarea din țara în care s-au născut. Mâncarea bună
reprezintă dragoste pentru aceste persoane.

Leu
Flatarea te va aduce oriunde dorești cu aceste persoane, însă asigură-te ca este sinceră
deoarece aceștia pot detecta minciuna. Râzi la glume lor și fă-le complimente, însă din nou, fii
sincer. Trebuie să aibă întreaga ta atenție întotdeauna. Nu pot tolera să fie pe locul doi în viața ta
sau ca tu să pui nevoile altora (chiar și ale familiei) înaintea lor. Fă-le cunoscut cât de mult îi
iubești și te bucuri de compania lor, chiar daca nu par prea interesați de tine. Nu le cumpăra
niciodată cadouri ieftine și nu fii zgârcit. Adoră masajele; le iubesc la nebunie. Cei cu Venus în
Leu sunt romantici. Îmbracă-te bine, e important să ai maniere bune și comportament adecvat
deoarece acestor persoane le place să se mândrească cu partenerii lor. Nu fă niciodată ceva
degradant sau ceva ce îi va pune într-o lumină proastă.
Fecioară
Fii întotdeauna curat! Este important ca întotdeauna înainte sa faci sex cu aceștia, să fii
proaspăt ieșit din duș. Spală-te pe dinți și asigură-te că folosești o apă de gură decentă! Încearcă
să miroși proaspăt curat și prin asta nu mă refer la a duhni a parfum sau apă de colonie. Pur și
simplu nu mirosii niciodată urât și nu afișa o lipsa de igienă, deoarece aceasta reprezintă moartea
pasiunii pentru persoanele cu Venus în Fecioară. Adesea, acești oameni aleg o singură persoană
și se concentrează pe aceasta fie că este disponibilă sau nu. Acești oameni nu merg la întâlniri
doar pentru distracție, ci doar dacă sunt interesați cu adevărat. Unii au fetișuri neobișnuite și sunt
atrași de iubiți cu o sănătate șubredă sau probleme fizice. Fanteziile acestora au detalii complexe.
Sexul este văzut ca fiind esențial pentru sănătatea fizică. Sunt foarte selectivi în legătură cu
persoana căreia îi oferă dragoste. Siguranța emoțională este importantă în relațiile acestora. Nu
sunt prea romantici. Îți arată dragoste prin lucrurile pe care le fac pentru tine, având grijă de
nevoile tale și în alte feluri practice. Este important să ai bunele maniere.
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Balanță
Bunele maniere sunt extrem de importante. Nu folosi un limbaj obraznic, nu fii prea
zgomotos, nu întrerupe și nu fii crud în vreun fel. Fii întotdeauna rafinat. Acești oameni urăsc să
fie singuri iar relațiile sunt de o importanță extremă pentru aceștia. Viețile acestora sunt
incomplete fără un iubit. Sunt iubiți foarte grijulii, punând nevoile partenerilor deasupra propriile
nevoi și adesea își tratează partenerii foarte bine. Nu îi lăsa în-afara unei activități sau orice
altceva, aceștia simt nevoia să aparțină; faceți toate lucrurile împreună. Dacă îi lași pe dinafară se
pot simții nedoriți și respinși. O persoana cu Venus în Balanță poate avea un iubit/partener pe
care ceilalți îl pot considera neatractiv din punct de vedere fizic. Bărbaților le plac femeile care
se poartă ca o doamnă. Femeile foarte independente și care se pot întreține singure sunt
neinteresante pentru aceștia. Ambele sexe sunt mândre de propria înfățișare și ar face orice ca să
arate bine. Ambelor sexe le face plăcere ca fundurile să le fie mângâiate. Persoana cu Venus în
Balanță este extrem de romantică. Sunt foarte îngrijorați dacă ai un orgasm bun și dacă îți place
sexul cu ei.

Scorpion
Acești oameni pot avea niște fetișuri foarte ciudate. Sunt foarte sexuali, posesivi și geloși.
Le place să facă sex complet goi. Poate trece mult timp între relații, deoarece pentru aceștia
dragostea este extrem de serioasă și reprezintă totul sau nimic. De asemenea, pot fi singuratici.
Nu discuta niciodată despre viața lor sexuală, secretele lor sau viețile personale; li se pare fără
gust. Sunt secretoși din fire și trădarea încrederii acestora este de neiertat. Loialitatea este de o
importanță excepțională și aceștia își fac parteneri pe viață. Sentimentele acestora sunt profunde
și își doresc sufletul pereche; o relație intensă, suflet la suflet, în special dacă în astrogramă se
găsesc alte semne de apă care să susțină asta. Ca iubiți, aceștia pot deveni obsedați. Ambelor
sexe le place sexul oral. Organele genitale reprezintă zone erogene iar atenția specială acordată
acestora te poate aduce oriunde dorești cu persoana care are Venus în Scorpion. Pentru a-i
acapara, ar fi o idee să devii un expert al sexului oral. Ia-l cu tine în duș și oferă-i un masaj erotic
cu gel de duș. Adoră apa și masajul sexual. Acești oameni pot deveni violenți și răzbunători
atunci când o relație este ruptă, așa că ai grijă. Nu glumi niciodată și nu te juca cu firea lor
geloasă deoarece aceștia pot deveni violenți și explozivi. Aspectul Venus în Scorpion este
obsesiv, în special în dragoste. Gelozia acestora poate fi foarte periculoasă, chiar și ucigătoare.
Este posibil ca aceștia să își ascundă gelozia, în special cu un Marte în a 12-a casă sau cu un
Marte retrograd, însă această gelozie este întotdeauna prezentă. Dacă există o predominanță a
semnelor de apă, aspecte Pluto/Venus sau o influență puternică a Scorpionului în astrogramă,
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nici-o dragoste nu este de-ajuns de intensă pentru aceștia. Exact ca zicala: ”dacă te-ai putea
apropia mai mult de mine.. ai ajunge înapoia mea.” ”Te iubesc până la moarte”.
Săgetător
Sexul în natură poate fi o experiență palpitantă și excitantă pentru aceștia. Libertatea
personală este foarte importantă. Nu le place posesivitatea și manifestările de gelozie. Sunt brutal
de onești, nu le place minciuna și ocolitul. Te vor respecta pentru onestitate. Romanticismul este
superficial și adoră să flirteze. Sărută-le și masează-le interiorul coapselor, aproape de organele
genitale. Se plictisesc cu ușurință și adesea sunt primii când vine vorba de încercatul de poziții
sau metode noi de făcut sex. Bărbații adesea au fetișuri pentru picioare sau fund. Le plac femeile
care poartă dres și tocuri în timp ce fac sex. Le place să le facă pe persoanele iubite să creadă și
să gândească la fel ca ei înșiși și vor încerca să te convingă.

Capricorn
Nu le arăta afecțiune fizică în public, nu le place. Nu îi apuca niciodată în fața asociaților
din firmă sau în fața asociaților sociali, dar în privat nu te dezlipii de ei. Puterea individuală și
statusul social îi atrag foarte mult. S-ar putea să încerce să te cumpere în vreun fel. Acești
oameni sunt prudenți, practici și tradiționali în relațiile amoroase. Nu fac angajamente cu
ușurință. Pot părea neinteresați, însă există șanse ca aceștia să fie de fapt foarte rușinoși.
Capricornul este semnul rezistenței, iar majoritatea bărbaților au o tendință enormă de a rămâne
cu cineva. Cei cu Venus în Capricorn sunt persistenți atunci când sunt interesați de persoana ta;
nu vor renunța niciodată din a te deranja până când te-au cucerit. Siguranța este foarte importantă
pentru aceștia într-o relație. Unii tind să fie dominanți și sadici, având anumite idei perverse în
legătură cu sexul. Orice femeie care ațâță sexual un bărbat cu Venus în Capricorn, are șanse să
fie violată.
Vărsător
Acești oameni nu sunt cei mai pasionali, deoarece Vărsătorul este un semn de aer și al
intelectului. Aceștia preferă să fie reci. Se plictisesc cu ușurință așa că încearcă să fii spontan. Le
place romantismul bazat pe scânteia momentului și a neprevăzutului. Le surâde sexul în locuri
publice unde există riscul de a fi descoperiți. Le face plăcere să fie cu cineva dintr-o
religie/status/cultură complet diferită, atâta timp cât timp persoana este complet diferită,
individuală și originală. Nu le prea pasă de ce zic ceilalți. Le face plăcere să șocheze. Nu încerca
niciodată să îi domini sau să îi controlezi, deoarece au nevoie de mult spațiu și libertate personală
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într-o relație. Fi-le atât un prieten cât și un iubit. Femeile sunt independente și valorează
individualitatea, refuzând să fie dominate de bărbați. Ambele sexe pun valoare pe inteligența,
independența cât și neconformitatea partenerilor. Persoana cu Venus în Vărsător poate fi rece în
relația amoroasă.
Pești
Acestor oameni le place să iasă la întâlniri doar de distracție. Întotdeauna caută iubitul
ideal și nimic nu va fi suficient pentru aceștia. Se mint singuri și sunt extrem de sensibili, emotivi
și romantici. Aceștia doresc perechea sufletească perfectă, o uniune spirituală unde se pot
contopi complet cu persoana iubită, suflet la suflet. Sunt înțelegători și miloși, cu excepția
cazului în care Soarele este în Berbec – care poate contracara acest lucru. Sunt vrăjiți de orice
poveste trișă și adesea le place să încerce să joace drept salvatorul celor cu dependență de
droguri, a celor ce se auto-distrug și a altora care sunt victime profesioniste și care refuză să
caute ajutor. Bărbaților cu acest aspect le plac femeile care sunt feminine, fragile, sensibile și
delicate. Spune-le întotdeauna că îi iubești și fii sincer când spui asta, căci altfel se vor simți
răniți, supărați și nu vor mai vorbi. Au o tentă de masochism și pot sacrifica multe pentru
dragoste.

Venus în case
Prima casă
Acești oameni sunt adesea atractivi fizic, cu o aură carismatică puternică și au șarm. Se
îmbracă cu stil și atractiv. Sunt sociabili din fire, au maniere și sunt artistici. Nu le plac
confruntările și sunt diplomați.
A doua casă
Banii sunt cheltuiți pe artă, cosmetice și/sau alte lucruri de frumusețe. Acești oameni sunt
atrași de lucruri fine și luxoase. Multora le este greu să păstreze banii și să îi strângă. Este posibil
ca banii să fie obținuți prin intermediul artei. Venus în a doua casă este o poziție frecventă în
cazul artiștilor care își câștigă banii prin intermediul propriei munci. Femeile sunt extravagante
iar bărbații pot cheltui mult prea mulți bani pentru a distra femeile. Există o dragoste pronunțată
de bani și de lucrurile pe care le pot obține.
A treia casă
Oamenii cu acest plasament au un talent pentru poezie și pot scrie citate superbe. Se
exprimă verbal într-un fel foarte plăcut și foarte mulți au un talent în cele scrise. Drept regulă,
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acești oameni displac complet comportamentul și comunicarea într-un fel crud și zgomotos.
Limbajul obscen li se pare fără gust. E posibil ca o rudă să aibă o accentuare puternică
Taur/Balanță în astrogramă și/sau un Venus care iese în evidență. Relațiile cu rudele sunt de
obicei plăcute cu excepția cazului în care Venus este într-un aspect greu, malefic sau într-un grad
prost.
A patra casă
Adesea există un atașament emoțional puternic legat de casă și mediul domestic. Acești
oameni își decorează casele așa cum le face plăcere drept locuri de confort și frumusețe. Prietenii
și iubiții sunt distrați în casa acestora. Este posibil ca mama să aibă o accentuare puternică
Taur/Balanță în astrogramă sau un Venus ce iese în evidență. Acești oameni trebuie să aibă
împrejurimi armonioase în viețile domestice. O viață domestică zgomotoasă, stresantă și ostilă
este foarte dăunătoare acestora. Au o nevoie puternică pentru siguranță în viața de zi cu zi. Acest
plasament indică un mediu și o situație confortabilă până la sfârșitul vieții.
A cincea casă
Oamenii cu acest plasament sunt foarte romantici din fire, iar dragoste este foarte
importantă pentru bunăstarea emoțională și psihologică. Venus în a cincea casă oferă talent
creativ și artistic împreună cu un bun-gust. Primul născut poate avea o accentuare puternică
Taur/Balanță în astrogramă sau un Venus ce iese în evidență. Acești oameni sunt în general
foarte populari și plăcuți și iubesc copiii. Este foarte probabil ca copii acestora să fie frumoși și
talentați.
A șasea casă
Munca acestei persoane poate implica artele într-un fel, cum ar fi teatrul, pictatul,
sculptatul, desenatul, cosmetica și/sau muzica. Alte posibilități cu acest plasament includ lucratul
în sănătate, recreerea și/sau industria fitness-ului. În general, sănătatea nu este viguroasă însă
este posibil să se îmbunătățească cu vârsta. Există o predispunere la probleme ale gâtului și
gâtlejului și la probleme cu mâncatul de prea multe mâncăruri grase și dulciuri, care pot cauza
probleme acestor oameni. Este un lucru obișnuit pentru persoana cu Venus în casa a șasea să se
mărite cu un coleg de la servici sau să întâlnească dragostea prin intermediul serviciului. Venus
în a șasea casă reprezintă condiții plăcute la servici, cu excepția cazului în care există alți factori
în astrogramă care să contrazică acest lucru.
A șaptea casă
Cei cu acest aspect au nevoie de o relație/căsătorie amoroasă semnificativă și sigură
pentru a fi fericiți și împliniți. Mai degrabă ar lucra cu alții decât singuri. Nu le place singurătatea
și sunt sociabili din fire. Ca regulă, le displace orice confruntări deschise și doresc relații calme
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cu ceilalți. Cei cu acest aspect adesea pun dorințele celorlalți înaintea celor personale; sunt
sensibili, chibzuiți și grijulii. Partenerul de căsătorie poate avea o accentuare puternică
Taur/Balanță în astrogramă sau un Venus ce iese în evidență. Acest plasament poate oferi o
căsătorie fericită și plăcută cu excepția cazului în care există alți factori care să contrazică acest
lucru. Venus în a șaptea casă este benefic pentru cei care sunt în relații publice, iar succesul
poate veni prin intermediul sprijinului și bunăvoinței altora.
A opta casă
Cei cu Venus în a opta casă au sentimente profunde și intense, o fire geloasă și sunt
foarte sexuali. Acești oameni doresc relații de dragoste profunde, suflet la suflet. Câștigul
financiar împreună cu statutul social pot veni prin intermediul căsătoriei sau a unei moșteniri.
Moartea este calmă cu excepția cazului în care există alte aspecte în astrogramă care să
contrazică asta.
A noua casă
Călătorii pentru plăcere, o dragoste pentru filozofie, cultură, religie și educație. Partenerii
de căsătorie pot fi cunoscuți în țări străine sau să vină din medii și culturi complet diferite. Acești
oameni încearcă să îi convingă pe alții de propriile concepții. Acest plasament oferă talent și
dragoste pentru scris și predat. Există o dorință puternică pentru justiție și corectitudine. Venus
în casa a noua aduce relații profitabile și armonioase cu rudele prin alianță. Există o mare
apreciere a artei și a muzicii.
A zecea casă
La fel ca Venus în a șasea casă, cariera poate implica artele, distracția, teatrul, pictatul,
sculptatul, desenatul, cosmetica și/sau muzica sau lucratul cu înfrumusețarea într-un fel sau altul.
Acest plasament aduce relații bune și prietenii cu cei aflați la putere și un mediu plăcut la muncă.
Este posibil ca tatăl să aibă o accentuare puternică Taur/Balanță în astrogramă sau un Venus ce
iese în evidență. Acestor oameni le face plăcere să fie înaintea publicului, cu excepția cazului în
care există alte aspecte care contrazic acest lucru.
A unsprezecea casă
Aceștia pot fi prieteni ai sexului opus, iar iubiții/partenerii lor sunt adesea întâlniți prin
asocieri sau activități în grup. Iubitul acestora trebuie să le fie prieten și o căsătorie adesea începe
prin intermediul unei prietenii. Prietenii pot fi artiști sau muzicieni sau oameni care lucrează cu
înfrumusețarea într-un fel sau altul. Relațiile de grup sau de echipă, la fel ca și prieteniile, sunt
adesea calde și armonioase. Acești oameni sunt sociali și le face plăcere să aparțină unui grup
și/sau să fie parte dintr-o echipă.
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A doisprezecea casă
Acești oameni sunt predispuși la a avea relații de dragoste secrete. Adesea rușinoși,
singuratici și cu probleme în dragoste. Au o fire foarte sensibilă și înțelegătoare. Dacă relația cu
aceștia este ruptă, este probabil ca aceștia să amenințe cu suicid. Când viața amoroasă este
nesatisfăcătoare, aceștia se retrag în propriile lumi. Își doresc sufletul pereche perfect. În multe
cazuri, acest plasament poate aduce talent creativ, muzical și artistic extraordinar.

Aspecte cu Venus

Venus/Marte
Acești oameni pot avea sentimente intense și o fire pasională. Au atitudini gen ”totul sau
nimic”, fie iubesc ceva, fie îl urăsc; nu există cale de mijloc. Pot fi foarte solicitanți în relațiile de
dragoste, insistând ca partenerul să le ofere destulă atenție. Acest aspect, cu excepția trigonului
sau sextilului, reprezintă o relație de dragoste nu prea calmă. Dacă au existat relații proaste cu
părintele de sex opus în creșterea acestora, acest lucru poate afecta partenerii doriți. În unele
cazuri, în special cu aspectele grele, poate exista violență fizică. Dacă alți factori din astrogramă
susțin aceste tendințe, individul poate avea un comportament crud, în special cu aspectele grele.

Venus/Jupiter
Această conjuncție aduce noroc în ariile conduse de casa în care este găsită. Acești
oameni au șarm, sunt plăcuți, indulgenți cu propria persoană, iubitori, sociali și optimiști din fire.
Acesta este un aspect benefic deoarece ceilalți vor fi de ajutor în viață. Acest aspect nu aduce
auto-disciplină deoarece tinde să fie leneș și aduce o dragoste de lux și confort. Cei cu un aspect
puternic Venus/Jupiter pot avea mai multe kilograme decât greutatea normală deoarece mănâncă
prea mult. Adesea sunt oameni foarte iubitori.

Venus/Saturn
Acești oameni au sentimente inhibate pe care adesea le mențin sub control. Pot părea
foarte distanți, reci și rezervați. În multe cazuri unul sau ambii părinți au fost dificili și/sau
neiubitori. Adesea există timiditate, însoțită de ghinion în dragoste și uneori sărăcie. Oameni cu
Venus în Saturn vor rămâne într-o relație proastă din cauza datoriei. Pot simți că nu merită
dragoste și fericire. Le poate fi greu să se lumineze și să se distreze, în special dacă Saturn e în
Leu.
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Venus/Uranus
Acești oameni sunt independenți și au nevoie de libertate în relațiile de dragoste. Sunt
atrași de parteneri neobișnuiți și este posibil să le facă plăcere să experimenteze din punct de
vedere sexual. Relațiile pot începe și se pot termina foarte repede și fără avertizare. Acest aspect
nu oferă relații stabile și calme. Adesea sunt atrași de cei diferiți, originali și unici.

Venus/Neptun
Acesta este cel mai creativ aspect, de asemenea găsit în astrograma compozitorilor,
muzicienilor și a artiștilor de toate felurile și cei care au talente creative excepționale de orice fel.
Acești oameni sunt extrem de sensibil și cu imaginații foarte bogate, fiind idealiști din fire. Își
doresc partenerul perfect și sunt foarte romantici. Orice lucru extrem de neplăcut sau urât îi
afectează profund și lasă o impresie negativă de durată. Sunt perfecționiști în viețile amoroase,
socotindu-și partenerul ca fiind perfect, lucru care le poate cauza dezamăgiri când partenerul nu
le atinge așteptările. Sunt predispuși la fantezii, în general în jurul dragostei. Sunt înțelegători
însă au spirit sacrificator. În unele cazuri, poate exista dragoste cu persoană care nu este
disponibilă sau de neobținut, cum ar fi un actor sau un muzician faimos.

Venus/Pluto
Acest aspect poate aduce necaz. Adesea, firea este obsesivă și emoțiile sunt foarte
puternice, intense iar, cu aspectele grele, această fire poate fi chiar în-afara controlului. Acești
oameni nu se pot sătura niciodată de dragoste. Când se îndrăgostesc, adesea pierd controlul
emoțiilor. Acesta este aspectul ”atracțiilor fatale”. Dacă dragostea este neîmpărtășită, se poate
dezvolta o obsesie nesănătoasă. În unele cazuri, dragostea intensă se poate transforma în ură
intensă. Acești oameni sunt geloși, posesivi și le place să controleze. Pot fi sufocanți și nu ar
trebui să se amestece niciodată cu semnele care sunt iubitoare de libertate. Își doresc posesie
totală a iubiților. Când acest aspect este activat de un tranzit, de o progresie sau – mai rău –
atunci când planeta Venus a unei persoane face un aspect de progresie spre planeta Pluto a
persoanei care are acest aspect, se pot manifesta atracțiile fatale.
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Marte: zodiile, casele și aspectele
Marte în zodii

În Berbec
Cei cu Marte în Berbec sunt încrezători, foarte competitivi, agresivi, curajoși, entuziaști,
sinceri, direcți și nu le e frică niciodată să ia atitudine. Ca regulă, nu se dau niciodată înapoi, sunt
repeziți și adesea iritați cu privire la ceva. Chiar dacă temperamentul lor este ușor de declanșat,
mânia acestora nu durează mult. Marte în Berbec poate compensa aspectele ce oferă o stimă de
sine joasă sau timiditate. De asemenea, acest aspect oferă sănătate, multă energie și o vitalitate
puternică, însă este ceva obișnuit ca aceștia să aibă dureri de cap. Dacă sunt alte planete în
Berbec în astrogramă și/sau o accentuare a semnelor de foc, poate exista foarte multă concentrare
pe propria persoană și o lipsă de informare a nevoilor celorlalți. Acești oameni sunt luptători și le
place lupta și conflictul. Sunt lideri înnăscuți. Marte în Berbec este un aspect autoritar și agresiv,
adesea cu o gură mare în special dacă plasamentul iese în evidență. O accentuare a semnelor de
apă poate echilibra aceste tendințe.

În Taur
Cei cu Marte în Taur sunt senzuali și au o sexualitate puternică. Acest plasament oferă
hotărâre și rezistență. La fel ca și cu Marte în a doua casă (aceasta este condusă în mod firesc de
Taur), energiile sunt concentrate pe dobândirea bunurilor materiale și averii. Acest aspect poate
aduce talent artistic împreună cu un gust fin, dacă există alte plasamente și aspecte în astrogramă
care să susțină asta. Firea este persistentă și încăpățânată. Marte în Taur oferă o structură fizică
puternică și o abilitate de recuperare excelentă. Acești oameni sunt capabili să efectueze muncă
fizică dificilă și solicitantă, cu excepția cazului în care sunt alți factori în astrogramă care să
contrazică acest aspect. Sunt cunoscuți pentru abordarea meticuloasă, înceată, concentrați pe
detalii. Cei cu Marte în Taur sunt o fire geloasă și posesivă în dragoste.

În Gemeni
Acestora le place să vorbească. Adoră să vorbească și să se exprime. Nu au stare și se
plictisesc cu ușurință, fiind înflăcărați și având o abundență de energie nervoasă. Femeile cu
acest aspect sunt atrase de iubiți care sunt foarte inteligenți și comunicativi. Pot fi înclinați să
înșele când sunt într-o relație amoroasă, în special dacă se simt că nu sunt tratați bine sau dacă se
plictisiți, cam la fel ca bărbații care au Venus în Gemeni. Mintea este activă și există o plăcere
pentru jocurile de cuvinte și jocuri similare care implică gândirea. Cei cu Marte în Gemeni sunt
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buni la discuții. Aceștia pot fi indeciși și adesea își schimbă opinia și poziția pe care o au legat de
anumite subiecte, în special dacă există o accentuare a semnelor mutabile în astrogramă.
Energiile acestora sunt concentrate pe comunicații și activități intelectuale. Marte în Gemeni nu
este favorabil pentru poziții de putere deoarece cei cu acest plasament adesea încep proiecte de
care se plictisesc și întotdeauna vor ceva nou; terminând foarte puțin. Acest plasament oferă
precizie și coordonare fizică, în special dacă există alte plasament în astrogramă care să susțină
asta.

În Rac
Acești oameni sunt născuți neliniștiți, adesea își țin mânia în ei înșiși și pot avea
probleme stomacale cum ar fi ulcerul. Când își exprimă mânia, adesea o fac acasă, între membrii
familiei. Siguranța este foarte importantă pentru aceștia. Energia lor este direcționată spre
lucrurile domestice și viața familială. Adesea le este greu să se afirme și vor fi vagi când nevoile
nu le sunt îndeplinite. Pot avea stări de spirit care se schimbă ușor, iritabili, ușor de supărat și
nestatornici. Bărbați au adesea probleme cu exprimatul emoțiilor blânde. Ambele sexe sunt
înclinate să țină ciudă. În unele cazuri, ca și cu Marte în casa a 4-a, poate exista violență
domestică.

În Leu
Acești oameni posedă o cantitate enormă de mândrie personală. Au un talent înnăscut de
a se da mare și știu cum să-i impresioneze pe ceilalți. Sunt lideri naturali, sunt creativi și au o
voință puternică. Există în ei o nevoie pentru independență și autonomie. În dragoste așteaptă un
devotament complet și total. Oricine e într-o relație cu o persoană ce are Marte în Leu, ar trebui
să-i acorde acesteia atât de multă atenție pe cât e cu putință, pentru ca relația să fie fericită.
Există multă energie, putere a voinței și creativitate. Marte în Leu conferă abilitate teatrală. Și la
fel ca orice semn de foc, aceste persoane pot fi centrate pe ele însele, ducând lipsă de
conștientizare pentru nevoile celorlalți. Acest plasament conferă încredere de sine și poate
contracara aspectele care altfel ar conferi o stimă de sine scăzută. Poate exista un talent
excepțional în domeniul artelor și a muzicii, în special dacă acest lucru e susținut și de alți factori
din astrogramă.
În Fecioară
Energiile sunt concentrate pe servici. Aceștia sunt competitivi la lucru și sunt muncitori
excelenți. Sunt atenți la detalii și sunt meticuloși. Din fire, sunt curați, îngrijiți și organizați. Cei
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cu Marte în Fecioară pot fi cicălitori și pot critica la nesfârșit. Pot remarca și observa defecte
legate de lucruri și oameni pe care alți adesea le omit și le scapă din vedere. De asemenea, un
interes puternic legat de igienă și sănătate. Dacă alți factori în astrogramă susțin acest aspect,
poate exista o tendință către ipohondrie. Persoana cu Marte în Fecioară este perfecționistă, poate
fi foarte exactă și poate pescui după defecte. Sistemul digestiv este sensibil și pot exista
probleme cu stomacul din cauza grijilor. Temperamentul este adesea neliniștit și iritabil. Aceștia
au impresia ca cei care sunt leneși nu sunt de tolerat. Sunt responsabili, de încredere și muncesc
din greu.
În Balanță
Energiile sunt concentrate pe relații. Acești oameni sunt iubitori de pace. Marte este în
detriment în Balanță și firea agresivă și certăreață este foarte echilibrată. Au un simț foarte
puternic al dreptății și onestității. Deoarece tendințele pozitive ale lui Marte sunt neutralizate, în
special dacă în astrogramă există o accentuare a semnelor de pământ și apă, acestor oameni le
este greu să fie direcți. Pot da indicii cu referire la ce vor și pot acționa într-un anumit fel care
poate fi interpretat și citit de cei ce îi cunosc. Preferă să-și țină furia în interior, decât să aibă o
confruntare deschisă. La fel ca Marte în Gemeni, pot fi indeciși și adesea își pot schimbă opinia
împreună cu punctul de vedere. Cel mai bine se descurcă când sunt într-o relație iubitoare și
susținătoare. Cooperarea din partea celorlalți este importantă, aceștia sunt făcători de pace.

În Scorpion
Marte în Scorpion oferă dorință puternică și intensitate personală. Acești oameni pot
vedea prin slăbiciunile celorlalți. Pot fi inamici fatali și au un simț puternic al dreptății. Sunt
răzbunători și dacă cineva le greșește lor sau unei persoane pe care o iubesc, se vor răzbuna chiar
dacă asta durează ani întregi. Nu uită nedreptatea. Nu își exprimă mânia în mod direct, ci o
păstrează în ei înșiși. Acest aspect oferă talent de concentrare, atenție și abilități deosebite pentru
meditație. Aceștia sunt vrăjitori din fire și mulți au un talent înnăscut pentru magia neagră, care
provine din viețile lor anterioare. Impulsul sexual este foarte puternic și pronunțat. Energiile le
sunt concentrate pe sex, spiritualitate și subiecte ce implică ocultul. Când sunt ațâțați, mânia
acestora poate fi ca precum un cuib de viespii care este răsturnat. Când sunt afectivi sunt posesivi
și geloși. Într-o relație amoroasă, aceștia cer devotament total și loialitate. Dacă acestea sunt
trădate, pot deveni fatali. Arareori sunt neutri în legătură cu ceva anume, au opinii puternice: fie
iubesc un anumit lucru, fie îl urăsc. Emoțiile sunt profunde și intense.
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În Săgetător
Marte în Săgetător conferă o fire onestă. Acești oameni sunt aventuroși, iubesc să
călătorească, aerul liber, nu au odihnă și sunt energetici. La fel ca și Marte în Gemeni, pot fi
neastâmpărați, ușor de plictisit și nu le place să stea jos prea mult. Adesea se simt ca și cum sunt
invincibili și își asumă riscuri mari, deoarece Săgetătorul este semnul banilor riscați. Optimismul
și încrederea acestora adesea îi ajută să ocolească primejdiile chiar și în situații drastice. Poate
exista o problemă cu jocurile de noroc și lucrurile nepractice, în sensul că aceleași greșeli sunt
repetate și nu se învață nimic din experiențele anterioare. În mod ideal, energiile acestora sunt
concentrate pe educația avansată și învățat. Acești oameni pot fi studenți pe viață. Marte în
Săgetător oferă abilitate atletică și dragoste pentru sport, în special când există și alte aspecte în
astrogramă care susțin acest lucru. Sunt direcți, fără menajamente, subiectivi și au opinii
puternice.

În Capricorn
Energiile sunt concentrate pe carieră și ambiții profesionale. Pot începe de jos însă pot
ajunge în poziții foarte înalte. Marte în Capricorn oferă o fire metodică, împreună cu multă
perseverență și rezistență. Acest plasament poate echilibra energiile împrăștiate și lipsa
concentrării oferite de planetele aflate în semne mutabile. Pot exista tendințe de muncă excesivă
împreună cu un talent în business. Este posibil ca aceștia să depună foarte mult efort pentru a
obține o poziție cu status înalt. Sunt eficienți, practici, responsabili, disciplinați și de încredere.
La fel ca Marte în Fecioară, nu au prea multă răbdare cu cei care sunt moi și leneși. Pot fi reci,
calculați, cămătari și egoiști dacă energiile acestui plasament nu sunt ideale, sau dacă alți factori
din astrogramă încurajează asta. Pot exista probleme cu oasele, pielea sau dinții.
În Vărsător
Energiile sunt concentrate pe prieteni și activități de grup. Acești oameni preferă munca
în echipă decât să lucreze singuri. Sunt foarte speciali și valorează unicitatea și excentricul.
Dreptatea și corectitudinea sunt foarte importante. Își prețuiesc independența și libertatea. Dacă
alții încearcă să îi controleze, vor reacționa și se vor răzvrăti. Sunt atrași de concepții umanitare
și adesea lucrează pentru a face reforme pozitive care ajută societatea. Acest plasament oferă
abilitate științifică cu un interes puternic în viitor, tehnologie și avansarea omenirii. Nu au
răbdare cu structurile și modelele vechi și uzate de a face ceva, ci le face plăcere să le schimbe cu
altele noi și mai bune.
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În Pești
Cei cu Marte în Pești adesea sunt timizi, retrași și rușinoși. La fel ca cei cu Marte în
Balanța, le este greu să-și exprime mânia. Tendințele agresive și pozitive ale planetei Marte sunt
înmuiate de semnul Pești. Adesea există o lipsă de încredere de sine și în abilitățile de apărare.
Vioiciunea este adesea joasă. Pot fi izolați și retrași, cu excepția cazului în care există alte
aspecte care să echilibreze asta. În cazuri extreme, pot trăi în celibat sau într-o negare a plăcerilor
trupești. Sensibilitatea este adesea pronunțată. Acești oameni sunt predispuși la a fi folosiți de
alții cu caractere mai dominate. Sunt emotivi și miloși față de suferința altora. Adesea energiile
sunt concentrate pe fantezii și reverii. Acest plasament oferă talent artistic, un simț puternic al
idealismului și gusturi rafinate în muzică și arte. Marte în Pești slăbește firea unei persoane, în
special dacă există o accentuare a semnelor mutabile în astrogramă.

Marte în Case
Prima casă
Acești oameni au energie din abundență. Vitalitate puternică, existând multă activitate
fizică. Marte în prima casă poate echilibra alte aspecte planetare care slăbesc sănătatea și puterea
fizică. Marte în prima casă oferă sănătate fizică și rezistență și în aceiași măsură oferă și putere
ridicată de recuperare. Marte este puternic în prima casă. Acești oameni sunt foarte competitivi și
adesea au un talent înnăscut pentru sport. Sunt îndrăzneți, curajoși, pionieri și nu au răbdare.
Tenul poate fi roșiatic iar cicatricile nu sunt neobișnuite. Firea acestora corespunde cu aspectul
Marte în Berbec în multe feluri. Acest plasament poate echilibra stima de sine scăzută și
timiditatea, deoarece persoana cu Marte în prima casă este sociabilă și încrezătoare. Există talent
militar, o abilitate și o dragoste pentru luptă și ocupații marțiale.
A doua casă
Acești oameni preferă să își conducă propriile companii decât să lucreze pentru altcineva.
Adesea, banii sunt cheltuiți rapid, deoarece acești oameni sunt predispuși la a cumpăra lucruri
din impuls. Sunt foarte posesivi și le place să controleze ceea ce posedă într-un sens material. Nu
sunt genul de persoane care să împrumute bunurile cuiva, și dacă cineva le strică sau distruge
ceva ce aceștia posedă, pot deveni violenți. Pentru obținerea bunurilor materiale pot exista
certuri, furturi și incorectitudine. Adesea, banii sunt cheltuiți pe sport, arte marțiale și atletism.
Turneele de box, wrestlingul și alte sporturi competitive îi atrag pe acești oameni. Energiile sunt
concentrate pe finanțe și materialism. Pot fi foarte neliniștiți în legătură cu ceea ce doresc din
punct de vedere material. Când văd ceva nou, îl vor imediat.
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A treia casă
Acești oameni excelează în discuții. Au mintea activă și spun totul pe față. Există talent
pentru comunicații de toate felurile. Simțul umorului este adesea sarcastic și sinceritatea
limbajului poate fi ofensivă pentru ceilalți. În multe cazuri le plac certurile doar de dragul de a se
certa. Certurile și râca cu frații și surorile sunt foarte obișnuite cu acest plasament, în special în
primii ani de viață. Există foarte multă energie și activitate mentală. În unele cazuri, persoana cu
acest plasament poate trăi într-o zonă periculoasă de-a lungul vieții, un loc al violenței și crimei,
deoarece a treia casă conduce mediul din jur și vecinătatea. Poate exista râcă și alte probleme cu
vecinii. Energiile sunt concentrate pe multe activități pe mediul din imediata apropiere, pe
comunicații, activități zilnice și călătorii pe scurtă distanță; aceștia sunt ”plecați cu treburi”.
Poate exista o soră/frate cu o accentuare a planetei Marte sau a Berbecului în astrogramă.
A patra casă
Dacă alți factori susțin asta, este posibil ca viața și mediul domestic să fie violente și
abuzive, în special în primii ani de viață. Asta poate fi pasat și în viața adultă, persoana poate fi
mânioasă chiar și violentă și agresivă acasă și cu familia. Este posibil ca unul dintre părinți sau
ambii să fii fost abuzivi. Mânia este adesea reprimată și iese la suprafață mai târziu în viață, prin
intermediul izbucnirilor neașteptate. Deoarece casa a patra este cea a bătrâneții și a sfârșitului
vieții, Marte oferă destulă vitalitate și energie care durează până la sfârșit.
A cincea casă
Acești oameni au o nevoie puternică de a se exprima, recrea și de a se distra. Persoanele
cu acest aspect au o fire atletică și le place sportul. E posibil ca copilul acestora să aibă o
accentuare Berbec/Marte în astrogramă, împreună cu un caracter foarte independent. Acești
oameni pot fi antrenori foarte buni ai unei echipe mici și au talentul de a lucra în atletism și cu
copii. Adesea, energiile sunt concentrate pe sport, atletism și activități care implică copiii. Spirit
foarte competitiv. Acest plasament oferă creativitate și un simț teatral. Adesea fac prima mișcare
atunci când găsesc un potențial amoros. Pot fi dominanți și le face plăcere să doctoricească copiii
din grija lor.
A șasea casă
Energiile sunt concentrate pe servici. Există o tendință de a avea migrene, febră și boli
inflamatorii. Munca poate implica unelte și instrumente de tăiat, mașinării, și/sau arme. Chirurgii
au adesea acest plasament. Acești oameni nu au răbdare cu cei care sunt leneși. Pot fi obsedați cu
munca și este posibil să aibă accidente la muncă. Acest plasament poate aduce competiție,
conflict, certuri și neînțelegeri cu colegii de muncă. Există talentul și o aptitudine pentru o
carieră militară sau orice servici care implică ocupații de război.
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A șaptea casă
Partenerul de căsnicie poate fi violent sau chiar abuziv. Acest plasament nu oferă fericire
sau armonie în căsătorie. Este probabil ca partenerul de căsnicie să aibă un aspect Berbec/Marte
puternic și/sau o fire agresivă, violentă. Marte în a șaptea casă este adesea observat în
astrogramele celor care îndură abuz fizic. Fiind în casa din detriment, celor cu aspectul acesta în
astrogramă le este greu să se apere.
A opta casă
Există posibilitatea unei morți violente și subite. Impulsul sexual este foarte dezvoltat și
puternic, având nevoie de o cale de descărcare. Oamenii care au acest plasament adesea visează
la sex. Sexul este extrem de important și sunt preocupați cu asta mai mult decât omul de rând.
Dorințele sunt foarte puternice. Există un talent firesc pentru magia sexuală, împreună cu un
interes în ocultism, spiritualism și viața de apoi. Pot exista neînțelegeri și certuri interminabile pe
tema finanțelor, proprietăților, moștenirilor, taxelor și datoriilor.
A noua casă
Adesea, acești oameni își forțează convingerile asupra celor din jurul lor. Acest
plasament este găsit destul de des în astrogramele fanaticilor religioși și a altor zeloși. Atunci
când sunt concentrate, energiile sunt orientate pe învățământul superior și educație în general.
Marte în casa a noua oferă un interes puternic pentru călătorii și o fascinație aparte pentru
culturile și tărâmurile străine. În unele cazuri, poate exista violență din partea celor cu o cultură
diferită sau cu un fundament rasial diferit. În timpul călătoriilor de lungă distanță pot exista
pericole, accidente și violență. Relațiile cu rudele prin alianța pot fi pline de conflicte, dușmănie
și stres. Acești oameni pot fi foarte prejudecați, închiși la minte și limitați în opiniile lor, crezând
că sunt singurii care știu totul și care au întotdeauna dreptate.
A zecea casă
Adesea există foarte multă ambiție și o nevoie de a fi observat. Este posibil ca tatăl să fi
avut o accentuare puternică Berbec/Marte în astrogramă și/sau în unele cazuri să fie de o fire
violentă. La fel ca și cu Marte în a șasea casă, pot exista neînțelegeri și conflicte cu serviciul și
cariera. Acești oameni sunt fericiți când lucrează pentru ei deoarece nu se înțeleg prea bine cu cei
din poziții autoritare. Acest plasament favorizează carierele militare, politica și managementul
corporativ și oferă un talent de conducător, în special în mediul de muncă. În unele cazuri poate
exista o obsesie cu puterea. Cei cu acest aspectul lucrează mai bine de unii singuri, preferând să
lucreze pentru propria persoană decât pentru alții. Munca poate deveni o obsesie și își pot neglija
familiile și partenerii.
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A unsprezecea casă
Acești oameni sunt liderii din grupuri și echipe. Prietenii lor pot fi concentrați ei înșiși,
pot fi autoritari și dominanți și/sau pot avea o accentuare puternică Berbec/Marte în astrograme.
Energiile sunt orientate pe prieteni și pe activitățile de grup. Pot avea calitate de membru al
grupurilor sportive, atletism și/sau de interes războinic. În prietenii pot exista certuri și conflicte.
A doisprezecea casă
În unele cazuri, acest plasament poate aduce un atac de violență în copilărie. În multe
cazuri este bătut fizic, lucru care adesea lasă o cicatrice permanentă în psihic. De cele mai multe
ori, acestor oameni nu le-a fost permis să își exprime mânia când erau copii, iar ca adulți le este
greu să își menajeze furia și tind să-și înăbușe mânia, reprimând-o. Poate exista un talent în
meditații și sunt spirituali. Aceștia acționează mai bine atunci când lucrează din spatele cortinei.
Nu sunt foarte competitivi și le displace orice fel de confruntare. Acest plasament poate submina
încrederea și stima de sine.

Aspectele lui Marte

Marte/Jupiter
Jupiter amplifică tendințele marțiene înspre luatul de riscuri, agresivitate, afirmare,
nerăbdare, în special cu aspectele grele. Marte/Jupiter poate echilibra alte aspecte care tind spre o
stimă de sine scăzută, timiditate și o lipsă de confidență. Acest aspect oferă abilitate atletică,
poate oferi energie, vitalitate și sănătate. Există o tendință spre impulsivitate și spre a acționa
înainte de a gândi. În special aspectele dificile Marte/Jupiter oferă talent și aptitudine militară.

Marte/Saturn
Când acest aspect se găsește în astrograma bărbaților, în special cu aspectele grele, pot
exista îngrădiri ale masculinității, adică aceștia nu se simt niciodată destul de masculini. În cazuri
extreme, poate exista impotență. Aspectele dure Marte/Saturn sunt văzute des în astrogramele
celor cu cariere militare și de un grad înalt, deoarece oferă un talent puternic în această arie.
Acești oameni pot fi răutăcioși, stricți și duri. Aspectele de trigon/sextil oferă răbdare și un simț
bun al planificării. Aspectele de cuadratura/opoziție/injuncție pot oferi o tendință de a avea
accidente. Există un talent pentru orice lucru războinic, cum ar fi manevrarea armelor,
explozibilelor, un talent în artele marțiale și sport. Pot exista neînțelegeri și chiar violență cu tatăl
și alte figuri autoritare. Toate aspectele Marte/Saturn oferă un simț puternic al disciplinei de sine.
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Marte/Uranus
Libertatea este foarte importantă pentru cei care au acest aspect. Pot fi încordați, rebeli și
foarte revoluționari. Există un talent pentru electricitate și mecanică. Acest aspect de asemenea
oferă carismă și magnetism personal. Poate exista o predispoziție la accidente. Acești oameni au
o foarte mare nevoie de lucruri care să-i țină entuziasmați deoarece se plictisesc cu ușurință. În
multe cazuri, cei cu aceste aspecte sunt impulsivi și nu se gândesc la consecințele acțiunilor lor.
Se aruncă în situații fără să gândească sau să plănuiască dinainte. Acest aspect poate plasa o
tensiune asupra sistemului nervos, unde nervii pot fi întinși la maxim dacă aceștia sunt împinși
prea mult.

Marte/Neptun
Acest aspect tinde la o lipsă de energie și vitalitate. Pot exista alergii, sănătate proastă și o
lipsă de energie. Acești oameni sunt adesea nepractici și au scopuri ireale. Sunt ușor de
impresionat și deschiși la înșelătorii. Acest aspect adesea oferă un talent către spiritualitate. Firea
psihică poate fi bine dezvoltată și există multă sensibilitate. Destul de des, acești oameni sunt
pesimiști și se reped să accepte o învingere. Sunt ușor de descurajat și sunt evazivi, renunțând cu
ușurință. Marte/Neptun slăbește dorința și caracterul.

Marte/Pluto
Există un aspect extrem de puternic al personalității; o voință de tipul ”fă sau mori”.
Aceștia ar muri decât să fie dezonorați. Nu au frică, sunt intenși și vor folosi o forță excesivă. Cu
aspectul de conjuncție, o energie enormă poate fi direcționată spre treburile casei în care este
poziționat. Cei care au acest plasament sunt inamici extrem de periculoși. Vor aștepta ani întregi
pentru a se răzbuna. Mânia explodează în violență și asta poate fi chiar și fizică. Voința le este
foarte intensă și dezvoltată. Dacă alți factori din astrogramă susțin asta, pot exista probleme cu
bărbații. Acest aspect oferă o dorință foarte puternică și încăpățânată și multă autodisciplină.
Jupiter: zodiile, casele și aspectele
Jupiter în Semne

Berbec
Acești oameni pot fi extrem de absorbiți de sine. Cei cu Jupiter în Berbec, în special dacă
aspectul este evidențiat, sunt zgomotoși, extravaganți, pretențioși și fără răbdare. Adoră să se
laude, să riște și adesea atrag mai mulți inamici decât prieteni. Sunt indiferenți față de tradiții și
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urăsc să respecte regulile. Adesea au un ego enorm și un simț exagerat al importanței de sine.
Acest plasament poate echilibra o stimă de sine scăzută, timiditatea și lipsa încrederii, în cazul în
care acestea apar în astrogramă. Dacă semnele de foc predomină în diagrama astrologică sau
dacă există alte planete în Berbec, trăsăturile negative ale acestui plasament sunt amplificate
până la punctul în care individul nu este prea conștient de nevoile altora și este nechibzuit,
punându-se pe primul loc și mereu în fața celorlalți.

Taur
Banii îi fac fericiți. Adoră să facă daruri și să primească. Luxul este esențial chiar dacă
aceștia sunt săraci. Li se pare necesar să îi facă pe alții confortabili și să aibă grijă de cei bolnavi.
Acest plasament oferă sănătate și, în unele cazuri, daruri fizice excepționale. Sunt sensibili și pot
fi hedoniști. Adesea banii sunt cheltuiți pe călătorit și/sau educație, fie formală sau de unul
singur.

Gemeni
Aici avem creierii zodiacului, intelectualii. Mulți care au acest plasament posedă o
educație extinsă și excelează în comunicații. Sunt foarte vorbăreți și au abilitatea de a preda și de
a scrie. Acești oameni sunt schimbători și se plictisesc cu ușurință. Datorită naturii dualiste a
semnului Gemeni, nativii își pot schimba gândurile în mod frecvent și suferă de indecizie. Dacă
vrei să impresionezi acești oameni, arată-le că ești ingenios. Mulți dintre aceștia au darul
mâinilor. Sunt studenți întreaga viața, au mintea activă și le place învățatul.

Rac
Cei care au Jupiter în Rac sunt foarte iubitori de cămin. Familia este foarte importantă și
pot deveni părinți indulgenți, protectori și grijulii. Adesea, acești oameni sunt patrioți și au valori
tradiționale, cu un interes și o fascinație asupra anumitor ere în trecut. Drept regulă, iubesc și se
înțeleg bine cu copiii. Sărbătorile și celebrările sunt importante și sunt petrecute în familie. Le
plac mesele pregătite acasă și mâncarea este adesea echivalată cu dragostea. Au o nevoie
puternică de siguranță și sunt o fire foarte sensibilă și protectoare. De obicei sunt bucătari buni,
casnici și personalitățile acestora au un aspect grijuliu.

Leu
Acest plasament oferă un simț puternic al mândriei de sine. Este foarte important pentru
aceștia să fie capabili să se exprime liber. Au talent creativ. Nativul are abilitatea de a conduce,
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în special dacă există alți factori în astrogramă care să susțină acest lucru. Dacă nu există alte
plasamente ce contrazic acest aspect, cei cu Jupiter în Leu adoră să fie în centrul atenției. Sunt
romantici și adesea personalitățile acestora au un aspect teatral. Iubesc distracția și le place să se
recreeze.
Fecioară
Acești oameni sunt foarte muncitori, critici, analitici și organizați. Adesea se pot pierde în
detalii și pot rata esența unui mesaj. Curățenia, buna igienă și atenția asupra dietei și sănătății
sunt importante. Pot fi obsedați de muncă, dacă există alte aspecte în astrogramă care susțin acest
lucru. Munca lor este importantă pentru ei înșiși și obțin satisfacție personală de la o muncă
făcută bine. Sunt excelenți în orice carieră ce aduce servicii altora. Pot fi asistenți medicali
excelenți, doctori și muncitori în profesia medicală. Sunt perfecționiști și îngrijorați.
Balanță
Relațiile și dragostea sunt de o importanță extremă pentru aceștia, deoarece nu le place să
fie singuri. Nu sunt pretențioși cu partenerii deoarece văd cele mai bune calități în alții. Cei cu
Jupiter în Balanță iubesc pacea și armonia și pot face prieteni din inamici; sunt intermediari
excelenți. Nativii acestui aspect își pot neglija propriile nevoi, punând nevoile celorlalți pe
primul loc. Au simțul justiției și dreptății și nu pot tolera să-i vadă pe alții fiind tratați nedrept.
Acest plasament oferă talent artistic și un simț al frumuseții.

Scorpion
Există un interes puternic pentru ocult și spiritualitate. Nativii cu Jupiter în Scorpion au o
energie sexuală puternică și o preocupare cu sexul. Sunt bănuitori din fire, în special dacă au un
aspect dificil Saturn/Pluto în astrogramă. Problemele cu puterea și controlul sunt factori
dominanți în viețile acestora. Jupiter în Scorpion oferă intensitate în emoții. Acești oameni pot fi
foarte geloși și posesivi în relațiile amoroase. Arareori sunt neutrii legat de ceva anume și fie
adoră ceva fie îl urăsc, cu excepția cazului în care există o accentuare a semnelor de aer în
astrogramă.
Săgetător
Acești oameni sunt studenți întreaga viață. Mulți sunt implicați direct și/sau au cariere la
universități, în special dacă Jupiter în Săgetător este într-o poziție proeminentă. Le place să
călătorească și adesea sunt interesați de oamenii și culturile din străine. Ca și Jupiter în Gemeni,
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se plictisesc cu ușurință și preferă să fie activi și cu experiențe noi. Jupiter în Săgetător reprezintă
sinceritate la cel mai înalt nivel, în sensul că aceștia găsesc ipocrizia intolerabilă și caută
adevărul. Odată ce nativul cu Jupiter în Săgetător găsește ceea ce crede că este adevărul, adesea
încearcă să îi convertească și pe alții la ceea ce cred. Pentru acești oameni, minciuna este de
netolerat. Pot fi foarte direcți și deschiși. În unele cazuri, este posibil să existe un optimism
exagerat și un refuz de a învăța din greșelile din trecut. Libertatea personală este de o importanță
extremă. Multor oameni cu acest plasament le face plăcere să fie în natură și să participe în
sporturi și atletism. Există o tendință de exagerare, exces și indulgență.

Capricorn
Acești nativi sunt buni manageri și le este în fire să ocupe poziții de autoritate. Statusul
social este important pentru aceștia deoarece au o nevoie puternică de a fi respectați și
recunoscuți de către cei din jur. Adoră puterea și nu sunt deranjați să facă sacrificiile necesare
pentru a o obține. Extrem de ambițioși, pot fii reci și calculați în legătură cu ceilalți. Respectă
tradițiile și preferă să rămână cu cele deja încercate și adeverite. Practici, orientați spre siguranță
și nativi în a se ocupa de bani, aceștia pot deveni obsedați cu munca. Acest plasament apare
frecvent în diagrama astrologică a celor care lucrează din greu. Nativii cu Jupiter în Capricorn
detestă slăbiciunea. Aceștia lucrează cu sârguință pentru a rezolva orice slăbiciune personală de
care sunt conștienți. Sunt duri cu ei înșiși și cu ceilalți. Acest plasament oferă o fire serioasă.
Vărsător
Acești oameni sunt ce mai fericiți când fac parte dintr-un grup și/sau sunt cu prietenii.
Majoritatea își tratează prietenii în mod egal și le displace să aibă favoriți. Sunt puternic
interesați de reformele sociale și îmbunătățirea omenirii. Le place să fie diferiți și sunt atrași de
excentric și neobișnuit. Au o opinie puternică și pot fi fără tact atunci când se exprimă. Lipsa
justiției îi deranjează cumplit. Sunt progresivi și au un interes puternic legat de viitor. Tehnologia
îi fascinează și urmăresc să aducă îmbunătățiri căilor existente de a face lucrurile. Sunt rebeli din
fire și le face plăcere să nu respecte regulile și tabuurile îndrăznețe. Puternic individualiști,
libertatea personală și libertatea în general sunt de o importanță excepțională pentru aceștia. Nu
pot tolera să fie suprimați sau să trebuiască să dea răspunsuri în fața celor care sunt posesivi în
relațiile cu aceștia.
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Pești
Miloși până în punctul în care devine un defect, acești oameni pot fi adesea duși de nas.
Nativul cu Jupiter în Pești poate simții durerea și suferința celorlalți. Pot fi leneși, indeciși și le
lipsește concentrarea. Visători și idealiști, aceștia au o tendință de a-și lăsa imaginația bogată să
le iasă de sub control, uneori rezultând în paranoia sau să aibă dificultăți în a separa realitatea de
fantezie. Acești oameni sunt sensibili lumii spiritelor și propriile credințele spirituale sunt adesea
importante. Unii chiar își pot devota viața căutărilor spirituale. Dacă alți factori din astrogramă
susțin acest aspect, este posibil să existe abilitate psihică.

Jupiter în case
Jupiter în prima casă
Acest aspect oferă un corp mare, cum ar fi oase mari, înălțime și adesea o tendință de a
lua în greutate foarte ușor. Oamenii cu acest plasament adesea vor călătorii peste mări și țări.
Optimiști, sociabili și veseli, aceștia pot deveni figuri autoritare în filozofie, educație,
spiritualitate și drept. Jupiter în prima casă oferă încredere de sine, abilități de lider, o fire căreia
îi face plăcere să iasă, și o tendință de indulgență cu propria persoană. Întotdeauna există un simț
al protecției și mult noroc ce vine dintr-o viață anterioară, care îi ajută pe aceștia. Tind să
exagereze și să aducă unele lucruri la extreme.
Jupiter în a 2-a casă
Adesea, banii dispar la fel de repede cum vin. Acești oameni iau totul drept sigur legat de
propriile finanțe și cât pot cheltui. Dacă Jupiter are un aspect bun și într-un grad favorabil, poate
exista noroc la bani. Acești oameni cheltuiesc banii pe călătorit și/sau educație avansată. Adesea,
finanțele sunt conectate cu propria credință într-un fel, și este posibil să facă bani promovând-o.
În unele cazuri, nativul cu Jupiter în casa a 2-a poate cheltui o sumă imensă pentru a cumpăra
ceva, fără să se gândească la consecințe.
Jupiter în a 3-a casă
Adesea, acești oameni sunt foarte inteligenți. Au un talent impresionant pentru vorbit,
scris și tot ceea ce este legat de comunicare. Adoră să vorbească. Există o dragoste pentru cărți și
citit, jocuri de cuvinte și jocuri care provoacă mintea. La fel ca și Jupiter în Gemeni și Săgetător,
acești oameni sunt studenți pe viață și le face plăcere să învețe. În unele cazuri pot exista multe
surori și frați cu o accentuare Jupiter/Săgetător în astrogramă. Jupiter în a treia casă oferă o
concepție generală optimistă și în general relații pozitive cu frații și surorile, rudele și vecinii. În
unele cazuri este posibil să existe o rudă care este atașată de religie sau care lucrează la facultate
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sau care este direct implicată în educație. Adesea există multă activitate în mediul apropiat, cu
destul de multe călătorii de scurtă distanță, adică în zona în care trăiesc.
Jupiter în a 4-a casă
Este posibil ca mama să aibă o accentuare Jupiter/Săgetător în astrogramă și/sau să fie
implicată direct cu educația sau religia într-un fel sau altul. Adesea, norocul vine în jumătatea a
doua a vieții. Acest plasament poate oferi o copilărie fericită și este posibil ca familia să aibă
siguranță materială. Familia poate influența puternic principiile religioase/morale. În unele
cazuri, părinții pot fi foarte influențabili, având credințe puternice și idei ce le impun asupra celor
cu acest plasament, în special în perioada de creștere a acestora; lucru care poate include o
influență puternică legată de educație. Acest aspect poate oferi o familie numeroasă.
Jupiter în a 5-a casă
Jupiter în a 5-a poate reprezenta o influență puternică legată de jocurile de noroc și uneori
este văzut în astrogramele celor dependenți de acestea. Pot exista pierderi financiare, în timp ce
acești oameni pot fi mult prea optimiști și pot exagera. Este posibil să aibă un copil cu o
accentuare puternică Jupiter/Săgetător. Persoana cu Jupiter în a 5-a iubește distracția, este
călduroasă și grijulie cu copiii. Oamenii cu acest plasament pot influența nevoia pentru educație
și/sau religie asupra copiilor lor. Adesea există foarte mult talent creativ cu o nevoie puternică de
a se elibera prin exprimare. Acești oameni pot fi de asemenea foarte încântați de sport și pot avea
o abilitate atletica înnăscută. Recreatul, hobbyurile și distracția sunt foarte importante pentru
aceștia.
Jupiter în a 6-a casă
Munca este foarte importantă pentru acești nativi și satisfacția personală derivă din
aceasta. Jupiter în a 6-a casă oferă interes legat de însănătoșirea minții și a corpului. Poate exista
o tendința către probleme de sănătate în legătură cu nivelul zahărului în sânge. Acestora le stă în
fire să lucreze în câmpuri medicale sau de însănătoșire. Serviciul acestora poate implica călătorii
de mari distanțe, interacțiune cu culturile și oamenii străini; este posibilă munca în universități
sau în alte locuri de educație avansată sau religioase. Relațiile cu colegii de servici sunt adesea
prietenoase. Se prea poate ca cei cu acest plasament să lucreze într-o altă țară, departe de locul
natal.
Jupiter în a 7-a casă
Partenerul de căsătorie poate avea o accentuare puternică a planetei Jupiter/Săgetător în
astrogramă. Există o nevoie de libertate și independență în relațiile acestora, însă, în același timp,
nativii doresc siguranță. Căsătoria poate fii cu cineva înstărit și/sau cu status înalt in societate.
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Partenerul de viață poate fi direct implicat in educație sau religie. Mult ajutor si bună voie poate
veni de la alții, inclusiv de la partener. Acești oameni valorifică dreptatea și egalitatea.
Jupiter în a 8-a casă
Este posibil ca partenerul de căsătorie să fie înstărit. Pot exista beneficii prin intermediul
moștenirilor și alți bani care vin de la alții. Adesea există un interes puternic în viața după moarte
și aceștia de regulă mor la bătrânețe, în pace și datorită cauzelor naturale. Acești oameni au
adesea puteri recuperatorii remarcabile și o abilitate de regenerare în multe arii ale vieții. Dorința
sexuală este foarte puternică și există un interes peste nivelul mediu în sex. Acest plasament
poate oferi un interes puternic în cele spirituale si ocult, împreuna cu abilitate psihică.
Jupiter în a 9-a casă
Există un respect enorm pentru cunoaștere și acești oameni adesea lucrează să obțină cât
mai multă educație posibil, fie la școală fie prin alte studii independente. Jupiter este puternic în
casa lui firească, iar trăsăturile lui Jupiter sunt pronunțate în viață. Acest plasament oferă
călătorii și un interes în oamenii și culturile străine. Beneficiile pot veni prin intermediul
universităților sau prin intermediul cercetărilor spirituale. Există un simț puternic pentru
onestitate și o ură pentru ipocrizie. În multe cazuri, oamenii cu acest aspect își dezvoltă propriile
crezuri și filozofii și acestea pot fi legi care și le impun. Există un talent pentru a preda, a scrie și
pentru a influența credințele celorlalți. Dacă Jupiter face conjuncție cu mijlocul cerului (MC),
poate exista faimă și apariții în fața publicului.
Jupiter în a 10-a casă
Adesea există succes profesional și îndepliniri majore în partea târzie a vieții. În general
acești oameni au reputații bune și sunt respectați cu tărie de către alții. Cariera se poate concentra
pe educație, religie, călătorie, oameni străini și culturi străine, politică și/sau angajare la o
universitate, lucrând în mod direct în educație. Tatăl poate avea o accentuare puternică
Jupiter/Săgetător în astrogramă și/sau poate fi implicat direct în educație și/sau religie. Destul de
des, oamenii cu acest plasament ies în evidența celor în poziții de conducere și autoritate și prin
intermediul acestor contacte se pot ridica.
Jupiter în a 11-a casă
Multă fericire este adusă de prieteni, grupuri și asocieri. Adesea există numere mari de
prieteni. Scopurile pot fi atinse prin intermediul lucrului cu alții, acest plasament fiind excelent
pentru lucratul in echipă. Interesele de grup pot implica direct educația în felul fraternităților și
grupurilor de studiu și/sau pot avea un focus spiritual sau religios. În unele cazuri, interesele de
grup pot implica munca cu idealuri umanitare. Uneori, aceștia își cred prietenii pe cuvânt. Poate
exista mult idealism, împreuna cu o lipsă a realismului în legătură cu stabilirea scopurilor.
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Prietenii pot avea o accentuare puternică Jupiter și/sau Săgetător în astrogramă. În unele cazuri
pot exista prietenii cu oameni din străinătate sau oameni din alte culturi.
Jupiter în a 12-a casă
Acești oameni pot avea probleme cu ținutul secretelor, în special dacă Mercur face aspect
cu Neptun. Extinsul Jupiter în a 12-a casă a secretelor aduce bârfă. Acesta este un plasament
excelent pentru meditație, studii psihice și metapsihice și aplicațiile acestora. În unele cazuri
poate exista abilitate psihică firească. Poate exista muncă sau implicare în spitale, instituții și
închisori. În unele cazuri, credințele religioase și personale ale acestui nativ pot fi ascunse de cei
din jur. Imaginația le este bine dezvoltată și poate exista o tendință pentru fantezie. Poate exista o
nevoie de perioade de singurătate. Adesea există un interes în psihologie și în felul în care
lucrează mintea. Acest plasament este adesea găsit în astrogramele consilierilor, psihiatrilor si
psihologilor.

Aspectele cu Jupiter

Jupiter/Saturn
Adesea există o impresie serioasă asupra vieții. Pot exista responsabilități grele și multă
muncă grea, însă cu răbdare, acești oameni pot construi lucruri de durată. La fel ca și Jupiter în
prima casă, acest aspect oferă protecție în situații dificile. Poate exista o lipsă de apreciere de
sine, în special când cei cu acest plasament se compară cu alții. Există mult potențial pentru
succes major, însă doar cu ajutorul disciplinei și muncii din greu. Ariile conduse de casa ce
conține semnul Capricorn vor beneficia din acest aspect. Invers, lucrurile conduse de casa care
conține Săgetător poate avea probleme și/sau întârzieri în manifestare. Acești oameni pot deveni
dependenți de muncă, cu o tendință de a exagera lucrurile.
Jupiter/Uranus
Libertatea personală este de o importanță excepțională pentru acești oameni; sunt rebeli
din fire și nu pot suporta să fie controlați de alții. Adesea sunt excentrici și sunt dispuși la
izbucniri emoționale care pot apărea din senin și fără nici-o indicație. Acestor oameni le place să
găsească soluții noi și neobișnuite în a rezolva problemele. Aspectele între Jupiter și Uranus
cauzează lipsa unei firi practice, aducând o fire impulsivă și în unele cazuri o personalitate
enervantă. Poate exista abilitate pentru tehnologie, științe și matematică. Acestor oameni nu le
place să se conformeze și adesea sunt foarte motivați. Lucrurile conduse de casa în care se află
Vărsător, adesea vor beneficia de la acest aspect.
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Jupiter/Neptun
Când Jupiter face aspect cu Neptun, oferă o imaginație puternică și bine dezvoltată.
Timpul poate fi pierdut cu reveria și fantezia. Jupiter/Neptun oferă mult talent artistic și
creativitate, cu gusturi rafinate și o apreciere a frumuseții. Există multă compasiune pentru acești
nativi, împreună cu abilitate psihică și abilitatea de a simții sentimentele și suferințele celorlalți.
Există o tendință de a fi ușor de impresionat, fiind și naivi. Acest aspect oferă foarte multă
sensibilitate. Lucrurile conduse de casa cu Pești adesea beneficiază de la acest aspect.

Jupiter/Pluto
Acest aspect oferă o dorință puternică și o fire intensă. Acești oameni au idei puternice și
se identifică puternic cu credințele lor, până la punctul fanatismului. Foarte rar sunt neutri legat
de ceva; fie iubesc un lucru, fie îl urăsc. Pot exista transformări drastice și puncte care schimbă
direcția în viață, legat de religie și credințe spirituale. Treburile conduse de casa cu Scorpion
adesea beneficiază de la acest aspect.
Saturn: zodiile, casele și aspectele
Saturn în semne (Saturn este ghinionul din diagramele noastre astrologice, locul în care
experimentăm pierderi, suferință și probleme în viață.)

Berbec
Oamenii cu Saturn în Berbec întâmpină dificultăți în a se afirma pe ei înșiși și pot avea o
natură pesimistă și timidă. De multe ori, aceștia tind să țină mânia în ei. Pot fi extrem de precauți
și plini de teamă de aventură. Alte planete în Berbec (în special dacă acestea nu sunt în
conjuncție cu Saturn), un Marte puternic plasat și planeta Jupiter pot dilua aceste tendințe. Acest
plasament poate conferi o lipsă de încredere de sine și o stimă de sine scăzută. Spre deosebire de
cazul în care alți factori contrazic acest lucru, Saturn în Berbec poate secătui vitalitatea și energia
celor cu acest plasament. Adesea, prima jumătate a vieții este mult mai dificilă decât a doua
jumătate.

Taur
Cel mai adesea există probleme în viață care se învârt în jurul posesiunilor materiale și a
banilor, mai mult decât în cazul persoanelor obișnuite. Sărăcia îi poate afecta profund pe acești
oameni, lăsând cicatrice de durată, până acolo încât chiar dacă ajung să aibă un venit confortabil
mai târziu în viață, aceștia pot continua să fie lacomi, ieftini și strângăreți în ceea ce ține de bani.
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Aceia care au crescut în sărăcie, întotdeauna se pot simți inferiori în fața celor care dețin mai
multe resurse financiare. Poate exista o obsesie cu banii și cu averea. Cei mai mulți oameni cu
acest plasament trebuie să lucreze din greu pentru a dobândi o siguranță financiară în viață. În
cazuri rare, în special dacă Neptun este proeminent, poate exista o renunțare totală a lucrurilor
materiale. De cealaltă extremă stau copiii extrem de bogați care au acest plasament și sunt aceia
care cel mai probabil au fost cumpărați de părinții lor, în sensul că au fost răsfățați cu bani și
posesiuni materiale, însă le-a fost arătată foarte puțină atenție și dragoste. Pot exista tendințe
egoiste pronunțate și refuzul de a împărții ceva cu ceilalți.

Gemeni
Oamenii cu acest plasament adesea se simt inferiori altora din punct de vedere intelectual
și, de multe ori, le e teamă că ceilalți vor gândi despre ei că sunt proști. În unele cazuri, se pot
afla pe banda mai înceată în ceea ce privește inteligența și/sau poate fi prezentă o lipsă de
educație. Probleme în comunicare sunt de asemenea obișnuite cu Saturn în Gemeni. Pot exista
dizabilități de învățare, dislexie, probleme în vorbire și scris și, în cazuri mai rare, pot fi prezente
probleme care țin de simțuri, bâlbâială, probleme de auz și/sau cu vederea sau mâinile. Pot exista
și probleme cu frații și surorile.

Rac
Adesea, viața căminului este foarte tulburată. Mulți oameni cu acest plasament se muta în
mod frecvent de-a lungul vieții. Pot exista responsabilități exagerate și cerințe legate de familie.
Acestea pot fi orice, de la poveri financiare la îngrijirea membrilor familiei care nu se pot îngriji
singuri. Problemele majore în viață se învârt în jurul casei și familiei. Siguranța și stabilitatea pot
fi foarte dificil de obținut, soarta creându-le întotdeauna situații în care schimbările care se
întâmplă previn orice permanență din a întemeia un cămin fericit, sigur și liniștit.

Leu
Acești oameni pot fi mult prea serioși. Sunt obsedați de muncă și nu se distrează prea
mult în viață. ”Doar muncă, fără distracții”. Pot avea așteptări irațional de ridicate din partea lor
și a celorlalți. Destul de des există probleme ce implică copiii. În unele cazuri, cei cu acest
plasament nu au niciun copil. Ca părinte, nativul poate fi prea autoritar, strict și chiar abuziv ca
părinte. Pot exista alte probleme ce implică copii, cum ar fi să nu aibă custodia unuia, sau
responsabilități enorme legate de copii. Le lipsește simțul umorului, cu excepția cazului în care
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există alți factori din astrogramă care echilibrează acest aspect. Nativii sunt mult prea
responsabili și în unele cazuri se pot simți ca și cum sunt de neiubit.
Fecioară
Mulți oameni cu Saturn în Fecioară au probleme de sănătate pe durata întregii vieți.
Sănătatea fragilă este obișnuită în copilărie și poate avea ca rezultat o stimă de sine scăzută.
Problemele de sănătate sunt cronice, pot fi severe și în unele cazuri chiar și mutilante. Pot fi prea
critici cu propria persoană cât și cu alții. Există alte probleme ce implică munca, cum ar fi
perioade de șomaj, munca sub nivelul abilităților sau alte probleme.
Balanță
Acest plasament cauzează cele mai multe persoane singure/nemăritate. Aproape niciodată
nu au noroc legat de o viață amoroasă. Saturn adesea aduce partenerii greșiți; cei abuzivi și pur și
simplu putreziți în viețile acestora. În unele cazuri, dacă există dragoste adevărată și profundă,
anumite situații pot interveni să distrugă această relație prin moarte, separare forțată sau alte
interferențe drastice. Unii oameni cu acest plasament pot avea o problemă fizica/handicap care îi
împiedică din a forma orice relație de dragoste. Responsabilitățile familiale îi pot împiedica pe
nativii aceștia din a se căsători, și/sau părinții mult prea autoritari pot interveni, prevenind orice
fel de dragoste în viață. Prima relație de dragoste este adesea cea mai negativă. Poate exista
dragoste neîmpărtășită și suferință în dragoste.

Scorpion
Adesea există probleme majore într-un fel sau altul care implică datoriile, taxele și
finanțele. Drept rezultat, aceștia pot rezista schimbărilor, încercând să controleze totul și pe
oricine în viața lor pentru a crea un fals simț al siguranței. În unele cazuri este posibil să existe
moraluri extrem de ridicate, inhibiții sexuale și rigiditate sexuală. Pot exista probleme cu
exagerarea și/sau un comportament obsesiv.
Săgetător
Probleme în viață se pot învârti în jurul dogmei și credințelor religioase. În unele cazuri,
nativii sunt săturați până peste cap cu dogma, până la punctul în care resping orice lucru spiritual
și vor crede doar cu dovadă materială. Părinții, familia și alții pot fi nesusținători și chiar ostili cu
cei ce au acest plasament legat de credințele spirituale. Acest aspect este adesea observat în
astrogramele profesorilor de facultate și a celor care lucrează într-un asemenea mediu sau alte
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locuri de educație. Cei cu acest plasament călătoresc des, însă pot exista probleme pe pământuri
străine. Le este mai bine dacă își dezvoltă propriile principii și credințe spirituale, decât să
încerce să înțeleagă dogmele altora. Libertatea personală este foarte importantă și nu le place să
se simtă controlați sau legați de ceva.

Capricorn
Adesea, succesul pe plan profesional apare după multă muncă grea și efort personal.
Acești oameni pot fi obsedați cu munca, unii simțindu-se mai comod la servici decât acasă.
Excelează în a plănui și organiza. Preferând să rămână în fundal, sunt rezervați și grijulii,
urmând căile care au fost deja încercate și care s-au dovedit bune. Acest plasament oferă destulă
rezistență. Siguranța este importantă și au o fire practică. Sunt de cuvânt, de încredere și foarte
responsabili. Le pasă despre propria reputație și prima impresie pe care o lasă celorlalți. Acest
plasament oferă talent pentru afaceri.
Vărsător
Acești oameni, în special odată cu vârsta, pot deveni singuratici din propria alegere. Firea
emoțională a acestui plasament poate să fie rece, detașată și controlată, cu excepția cazului în
care există o evidențiere a semnului Scorpion în astrograma acestora. În unele cazuri pot exista
responsabilități majore ce implică grupuri și organizații. Este posibil ca prietenii să îi fi lăsat
baltă devreme în viață și târziu în viață pot simți că funcționează mai bine atunci când lucrează
singuri. Problemele în viață se pot învârti în jurul libertăților personale și libertatea în general.
Oamenii cu acest plasament își pot lăsa baltă prietenii sau pur și simplu să nu fie acolo pentru
aceștia.
Pești
Acești oameni pot avea o tendință auto-distructivă. Adesea pun nevoile celorlalți înaintea
propriilor nevoi. De asemenea fac munca altora, în special când aceia nu își fac munca cum
trebuie; acceptând orice fel de abuz. Pot exista probleme cu picioarele. Acest plasament oferă o
tendință către perfecționism și autocritică.
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Saturn în case
Prima casă
Acest plasament oferă o fire serioasă, împreună cu un caracter rușinos, cu excepția
cazului în care alți factori din astrograma echilibrează acest aspect. Pot exista probleme fizice
într-un fel sau altul. Acești oameni sunt foarte muncitori și iau responsabilitatea în mod serios.
Adesea, în copilărie au existat greutăți și mulți dintre aceia care au acest plasament au fost forțați
să crească prea repede. Mai mult ca sigur, chestiunile casei care conține semnul Capricorn vor
reprezenta o concentrare majoră în viață. Saturn în prima casă oferă un simț puternic al
rezistenței și al disciplinei de sine.
A doua casă
Probleme în viață se învârt în jurul banilor, posesiunilor materiale și a finanțelor. Adesea,
orice siguranță materială în viață vine prin foarte multă muncă, însă acest plasament apare de
asemenea și în astrogramele milionarilor. Acești oameni considera banii un subiect foarte serios.
Sunt ofensați de orice daruri ieftine și plasează valoarea darului deasupra oricărui alt lucru. La
fel ca și cu Saturn în Taur, sărăcia îi afectează în mod profund, lăsând cicatrici pe termen lung.
Banii sunt legați simțului stimei de sine.
A treia casă
Acest plasament poate oferi o problemă foarte serioasă legat de o soră/frate. În unele
cazuri, o sora/ un frate este preferat de părinți și de ceilalți membrii ai familiei, făcând ca aceia
care au acest aspect să se simtă neiubiți. În cazuri extreme, sora/fratele poate fi abuziv și pot
profita de cei cu Saturn în a 3-a casă. Aceasta reprezintă o problemă foarte serioasă și poate dura
până la moarte, cu excepția cazului în care persoana cu acest Saturn este destul de puternică încât
să se rupă de situație. Nativul acestui aspect poate simți că ajută sora/fratele, însă sora/fratele de
obicei refuză să întoarcă favoarea ci, mai degrabă profită și se folosește în mod brutal de acesta.
De asemenea pot exista probleme cu învățatul și procesul gândirii. În unele cazuri pot exista
dizabilități de învățare, lipsa inteligenței sau alte probleme cum ar fi defecte de vorbire, auz și
precizia manuală. Oamenii cu acest aspect se pot simți inferiori și pot avea o frică de a fi
considerați stupizi.
A patra casă
Acest plasament oferă una dintre cele mai nefericite copilării. Mama poate fi distantă,
indisponibilă din punct de vedere emoțional și chiar abuzivă și rece. În unele cazuri mama este
complet absentă din viața copilului. Adesea, cei cu Saturn în casa a 4-a se simt neiubiți; nevoile
emoționale nu le-au fost îndeplinite în copilărie. În unele cazuri pot exista responsabilități majore
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legat de familie, care i-au împiedicat pe cei cu acest plasament să aibă propria lor viață.
Problemele din viața lor se învârt în jurul problemelor neplăcute din trecut cum ar fi trauma
emoțională, abuzul, depravarea emoțională și probleme severe din familie. Saturn în a 4-a casă
este adesea văzut în astrogramele orfanilor.
A cincea casă
Mulți cu Saturn în a 5-a casă nu au copii. Acest plasament oferă un procent foarte mare
de persoane care nu sunt fertile și incapabile să aibă copii. Dacă aceștia sunt copii, pot exista
probleme cum ar fi un handicap sau alte lucruri care necesită responsabilități majore. Cel mai
des, există foarte mare ghinion într-un fel sau altul, legat de copii.
A șasea casă
Acești oameni pot fi obsedați de muncă. Serviciul poate fi un element important în viețile
acestora, și în multe cazuri lucrează în locuri care sunt sub abilitățile acestora. Pot exista
probleme cronice de sănătate și perioade de neangajare. Linia muncii poate fi opresivă, cu
cerințe mari și foarte consumantă, lăsându-i acestuia puțin timp pentru orice altceva. Am
observat Saturn în a 6-a casă în astrograma celora care erau forțați să lucreze ore întregi pentru o
afacere în familie. Dacă munca nu este concentrarea majoră, atunci adesea există probleme
serioase de sănătate.
A șaptea casă
Saturn în a 7-a casă adesea aduce o diferență de vârstă cu partenerul de viață. În unele
cazuri, partenerul poate avea o atitudine parentală mai mult decât o atitudine de soț/soție, iar
aspectele de dragoste ale relației pot avea lipsuri și pot fi reci. Acest plasament aduce întârzieri și
uneori la fel ca și Saturn în Balanță, chiar și negarea unei căsătorii/parteneriat, care aduce
nefericire în acest aspect al vieții. Partenerul de viață poate fi abuziv, ieftin, rece și nesusținător
pe plan emoțional. În plus, fiind casa care îi reprezintă pe cei din jur în viață (platonic); cei cu
acest plasament sunt tratați prost și cu foarte mult abuz. În unele cazuri, partenerul de viață poate
avea un Capricorn puternic și/sau o evidențiere a planetei Saturn în astrograma sa.
A opta casă
Multe persoane cu acest plasament sunt sărace întreaga viața și sărăcia poate să fie
extremă. În unele cazuri, există datorii care durează o viață, lucru care îi împiedică pe aceștia din
a avea proprietăți sau să obțină o siguranță financiară. Cei cu acest plasament ar trebui să evite
datoriile cât de mult posibil. Acestor oameni nu le place să fie datori altora, referitor la a face
ceva anume. Mai degrabă ar face imposibilul decât să ceară ajutor. Celor cu acest plasament le
displace să depindă de cineva; trebuie să se simtă independenți. Saturn în casa a opta poate oferi
o viață lungă și o moarte din cauze naturale. În unele cazuri pot exista probleme sexuale, sau alte
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probleme legate de sex. Pot exista perioade lungi fără sex, urmate de perioade de indulgență
sexuală extremă. Adesea tânjesc o uniune suflet la suflet cu persoana iubită, însă soarta
împiedică acest lucru.
A noua casă
Este posibil să existe o lipsă de educație sau educația poate fi incompletă. Poate exista
ghinion în călătorii, probleme ce vin de la oameni care sunt de o cultură diferită și/sau mediu
rasial străin, dar și probleme legate de credințele spirituale și educație. Cei cu această poziție pot
fi dogmatici și înguști la minte. Adesea sunt precauți și nu își asumă riscuri, cu excepția cazului
în care există alți factori în astrogramă ce dezechilibrează acest aspect. Prin muncă grea, poate
exista avansare prin intermediul universităților și altor locuri de studiu avansat.
A zecea casă
Este posibil ca tatăl să fie extrem de strict și chiar abuziv. Munca grea și perseverența pot
conduce spre poziții de statut înalt și conducere. În unele cazuri este posibil ca reputația să
sufere. Acest plasament oferă un talent pentru management, autoritate și simțul unui business de
succes. Acești oameni sunt lideri înnăscuți. Acest plasament oferă voință puternică și o fire
responsabilă.
A unsprezecea casă
Cei cu acest plasament pot fi dezamăgiți de prieteni și/sau au doar câțiva prieteni
apropriați. În multe cazuri, pot exista responsabilități legate de grupuri și organizații. Scopurile
personale pot fi limitate într-un fel sau altul. Prieteniile sunt adesea stabilite cu cei care sunt mult
mai maturi și în cazuri similare, în poziții de autoritate și putere. Prietenii și/sau grupările pot
impune cerințe dificile asupra acestora.
A doisprezecea casă
Aceștia sunt înclinați către depresie. Mulți cred că secretele lor sunt mult mai grave decât
ale altora. Pot exista sentimente de izolare emoțională și singurătate. Spitalele, instituțiile și alte
locuri de reținere pot reprezenta o concentrare majoră în viață, adesea prin intermediul locului de
muncă. Pot exista frici inexplicabile și o imaginație mult prea activă. Adesea, chestiunile
dominate de casa ce conține semnul Capricorn pot fi nefericite într-un fel.

Aspecte cu Saturn

Saturn/Uranus
Cu cât mai strâns este aspectul, cu atât mai mult aceștia vor fi forțați să urmeze ce le este
impus. În multe cazuri, în timpul creșterii părinții erau foarte stricți și nu permiteau pic de
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individualitate, sau libertatea exprimării. Acești oameni află că sunt acceptați de alți prin a urma
standardele de comportament acceptate. De obicei au control de sine.

Saturn/Neptun
Adesea, cei cu acest aspect se auto compătimesc, în special în copilărie. În unele cazuri
aceștia sunt indiferenți cu banii și în cazuri extreme pot renunța la materialism în mod complet;
în ambele cazuri, ajungând săraci. Cu alte cuvinte, banii și bunăstarea materială nu sunt luate în
serios așa cum ar trebui. Imaginația este foarte dezvoltată și poate fi nesănătoasă. Adesea, se tem
de ceea ce se poate întâmpla mai rău și așteptările legate de viitor și problemele nerezolvate. În
unele cazuri ca și aspectele Neptun/Soare, dacă alți factori din astrogramă susțin acest aspect,
este posibil ca tatăl să victimizeze copilul cu aspectul Saturn/Neptun într-un fel sau altul, chiar și
neintenționat.

Saturn/Pluto
Aici observăm aspectul unei persoane cinice. Acești oameni pot avea o viață dificilă și
pot învăța de-a lungul vieții că pot avea încredere în foarte puține persoane. Adesea au fost
învățați cu greul de mici copii și au învățat să supraviețuiască. Acest aspect oferă o dorință
puternică, împreună cu o fire rece și chiar neîndurătoare. Pot exista confruntări serioase cu cei
aflați în poziții de autoritate și putere. Aceștia se pot simți persecutați și este posibil să
reacționeze violent.
Uranus: zodiile, casele și aspectele
Uranus este o planeta de generație. Când planetele care se mișca mai încet: Uranus,
Neptun și Pluto, se află în semne, acestea influențează generații întregi, nu trăsăturile personale
si individuale. Influențele personale se află în casele pe care le ocupă și nu prea mult în semne,
cu excepția cazului în care Uranus este conducătorul astrogramei (se află în prima casă) sau coconducătorul și/sau face conjuncție la un unghi important; acesta fiind interpretat diferit.

Uranus în Semne

Berbec
Generația cu Uranus în Berbec oferă noi cunoștințe legat de știință, industrie, tehnologie
și armată, avansări în cercetare; pionierat în științe și tehnologii, și lucrează să aducă îmbunătățiri
și să introducă feluri noi de a executa lucrurile în aceste arii. Alexander Graham Bell și Thomas
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Alva Edison au fost născuți când Uranus se afla în Berbec. De asemenea, oamenii care sunt
născuți cu Uranus în Berbec aduc schimbări în armată, în tehnicile de luptă și arme. Ca întreg,
această generație separă trecutul de prezent într-un fel sau altul. Uranus în Berbec eliberează
agresivitate. Am observat că mulți din generațiile născute cu acest plasament au fost adesea
implicați într-un război major. Cei născuți între 1573-1600; războiul de 30 de ani a început în
1618, atunci când cei cu aspectul respectiv erau adulți. Mulți dintre cei născuți între 1759-1767;
viețile le-au fost direct afectate de Războiul Revoluționar din SUA, și Revoluția Franceză (17891799) în Europa. Cei născuți între 1843-1850 au fost afectați de către Războiul Civil din SUA
(1861-1865), iar cei născuți între 1927-1934 au fost direct afectați de Cel de-al 2-lea Război
Mondial.

Taur
Legat de acest plasament am observat că generațiile care au Uranus în Taur au crescut
după consecințele schimbărilor economice majore, cum ar fi Cel de-al 2-lea Război Mondial și
după Declarația de Independență. Multe familii s-au mutat în noua Americă, ce le-a schimbat
rădăcinile (Taur) și finanțele ca urmare a stabilirii unei noi țări. Din nou, pentru cei născuți cu
Taur în Uranus (1850-1858), Războiul Civil în SUA a creat o schimbare economică și această
generație născută chiar înainte de asta a crescut în consecință. Când generația cu Uranus în Taur
ajunge la maturitate, aceștia lucrează pentru a face schimbări financiare care adesea înlocuiesc
căile deja stabilite de conducere a economiei. Adesea există probleme legate de proprietăți și
pământuri când Uranus e în Taur. Uranus a fost în Taur între 1600 și 1607, iar generația
respectivă a progresat foarte mult în stabilirea coloniilor în ”Lumea Nouă”. Uranus este planeta
răscoalelor și schimbărilor și când această planetă face tranzit cu Taur, există schimbări legate de
proprietăți, pământuri și finanțe. Generațiile care au acest plasament adesea devin implicate în
aceste probleme. Nativii prețuiesc independența financiară.

Gemeni
Adesea, această generație schimbă felul deja stabilit de a gândi și comunica. Această
generație prețuiește gândirea liberă. Cu noile colonii fiind stabilite în America la începutul
secolului 17, comunicarea s-a schimbat, datorită distanței foarte mari. De asemenea, noi
informații și idei au venit din America în această perioadă. Cei născuți între 1858-1866 au fost
primi care au avut accesul la noile invenții ca picupul și telefonul, atunci când au ajuns adulți.
Există originalitate în felul de a gândi și în idei. Generația 1941-1948 s-a manifestat în mișcarea
hippie împreună cu alte grupuri care erau în opoziție felurilor de gândire deja stabilite.
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Rac
Această generație, dintre care mulți erau hippie, trăia în comune. Uranus în Rac aduce
idei netradiționale în legătură cu familia și viața căminului. Adesea acești oameni fug de
autoritatea parentală și o detestă, la fel ca și autoritatea în general. Influența lui Uranus în Rac
poate de asemenea să aducă separare în familii. Mulți oameni s-au mutat în USA din toate părțile
lumii, lăsându-și familiile în urmă în alte țări.

Leu
Această generație prețuiește libertatea legată de dragoste și sex; de asemenea libertatea de
a avea copii fără să fie căsătoriți. Uranus în Leu schimbă ideile și principiile morale tradiționale.
Noi genuri și schimbări legate de teatru, arte și manifestări creative.
Fecioară
Această generație produce metode noi și alternative ale însănătoșirii și medicinei. Adesea
există mai multă informare legată de sănătatea comunității, obiceiuri ale regimului alimentar și
noi metode de exerciții pentru o viață mai sănătoasă. Adesea, noi remedii și leacuri sunt
descoperite de membrii acestei generații. Cei care au fost născuți între 1961-1968 au adus clubul
industriei sănătății și o informare asupra nevoi pentru exercițiile fizice și atenție asupra dietei și a
sănătății.
Balanță
Există o nevoie puternică pentru libertate în relații. Această generație face schimbări
legate de obiceiurile deja stabilite de căsătorie și relații formale, de asemenea și legal în legătură
cu egalitatea socială.

Scorpion
Această generație aducă cunoaștere nouă împreună cu o conștientizare a spiritualului și
ocultului. Adesea, conspirațiile și alte secrete ținute pe termen lung sunt aduse la suprafață și
expuse. Acest plasament oferă un interes puternic în psihologie și în felul în care lucrează
mintea. Această generație este revoluționară în transformarea lumii. Mulți cu Uranus în Scorpion
(1723-1730) au fost implicați în plănuirea și lupta în Revoluția Americană. Mulți lideri ai țărilor
direct implicate în al 2-lea Război Mondial au fost născuți între 1890-1897.
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Săgetător
Idei neconvenționale și concepții religioase. Această generație se îndepărtează de la
concepțiile religioase ortodoxe și aduce schimbări în aceste arii, înlocuind dogma cu
spiritualitatea. Cei care au un plasament Uranus în Săgetător evidențiat în astrogramă, sunt
adesea pionieri în domeniul călătoritului, cum ar fi astronauții și exploratorii. Acești oameni
valorifică libertatea religioasă și gândirea liberă.

Capricorn
Acești oameni vor aduce schimbări importante în guvernul stabilit și în structurile
afacerilor. Uranus în Capricorn doboară structurile rigide ale puterii.
Vărsător
Această generație aduce schimbări care avansează omenirea. Uranus în Vărsător
covârșesc restricțiile și aduc noi idei legat de tehnologie, știință, călătorit în spațiu și invenții.
Independență și libertate.
Pești
Adesea există idei noi legate de misticism și această generație produce inovatori ai artei
noi și a muzicii. Adesea, acești oameni sunt idealiști.

Uranus în case
Prima casă
Adesea, personalitatea este neobișnuită, fiind chiar excentrică într-un fel. Aceștia iubesc
libertatea și să se revolte. Pot exista evenimente neașteptate sau drastice în viața acestora. Uranus
în prima casă oferă o personalitate foarte individualistă, adesea cu abilitate științifică și intuitivă.
Prieteniile sunt importante deoarece adesea există o dorință pentru poziții de lider în
grupuri/organizații. Adesea se implică în invențiile noi și neîncercate. Un interes puternic legat
de viitor.
A doua casă
Finanțe instabile. Banii pot venii și pleca în mod neașteptat. Adesea, oamenii cu acest
plasament au talente neobișnuite/metode de a face bani. Banii pot fi făcuți prin intermediul
invențiilor, electronicelor sau prin metode științifice. Valorile sunt neconvenționale. Celor cu
Uranus în a 2-a casă le place să cheltuiască banii pe software-uri pentru calculator, electronice,
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gadgeturi științifice destinate pentru viitor și lucruri care sunt unice, ciudate și/sau neobișnuite.
Adesea banii sunt cheltuiți pe prieteni și/sau grupuri, organizații, cauze umanitare și asociații.
A treia casă
Acest plasament este foarte comun pentru o gândire liberă și originalitate. Uranus în a 3-a
casă este comun astrogramelor celor fără frați și surori. De asemenea poate exista o separare de
frați/surori. Acest plasament poate oferi inteligență superioară sau să producă un geniu. Pot
exista sentimente de alienare de-a lungul anilor școlari. În multe cazuri, cei care scriu despre
astrologie, spiritualitate și ocult au Uranus în a 3-a casă.
A patra casă
Pot exista schimbări frecvente și/sau neașteptate de rezidență și schimbări în familie de-a
lungul vieții celor cu acest plasament. Este posibil ca mama să fie neobișnuită într-un fel anume.
Devreme în copilărie poate exista separare de mamă, adesea prin intermediul divorțului. Prietenii
apropiați pot fi priviți ca familie și aceștia pot chiar sa locuiască împreuna cu familiile acestora.
Oamenii cu acest plasament au nevoie de libertate în mediul căminului și nu tolerează amestecul
membrilor familiei în viețile personale. Este posibil ca mama acestora să aibă un plasament
puternic a planetei Uranus în diagrama astrologică și/sau o accentuare în Vărsător.
A cincea casă
Acest plasament este adesea găsit în astrogramele multor staruri rock și altor muzicieni.
În aceasta casă, Uranus oferă originalitate, creativitate și abilitate creativă unică. Jocurile de
noroc pot aduce schimbări drastice spre bine sau spre rău. Copiii acestora pot fi excepționali întrun fel anume, adesea genii. Uranus în a 5-a este găsit în astrograma celor care sunt mai mult
prieteni copiilor lor decât figuri autoritative, și care le oferă foarte multă libertate. Copilul
acestora poate avea un Uranus puternic și/sau o accentuare în Vărsător.
A șasea casă
Acest plasament este excelent pentru cei care lucrează cu calculatoarele, tehnologia
avansată, ingineria electronică, cei care sunt tehnicieni, cei care lucrează cu ceva ce implică
matematica, fiind prezent și în astrogramele inventatorilor. Aceștia au nevoie de libertate la locul
de muncă. Pot exista schimbări subite la servici sau legat de slujbă. E posibil ca nativul să își
schimbe locul/tipul de muncă în mod frecvent. Poate exista ură în unele cazuri pentru tipul
tradițional de muncă. Problemele de sănătate pot apărea în mod neașteptat și la fel de neașteptat
pot să și dispară. Acest plasament al lui Uranus este obișnuit pentru cei care lucrează pentru ei
înșiși și adesea este văzut în astrogramele astrologilor profesioniști și al mediumilor.
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A șaptea casă
Relațiile încep și se termină brusc și neașteptat. Adesea se pune problema divorțului. Cei
cu acest plasament au o nevoie majoră de libertate în relații. Este posibil ca partenerul să aibă un
plasament al lui Uranus ce iese în evidență și/sau o accentuare în Vărsător. Partenerul trebuie să
le fie și prieten și iubit. Este posibil ca partenerul să fie foarte individualist, unic, chiar excentric
într-un fel și în cazuri rare poate fi un geniu.
A opta casă
Moartea poate fi subită sau în circumstanțe neobișnuite, de obicei printr-un accident
neașteptat. Pot exista schimbări financiare subite, cum ar fi o moștenire neașteptată sau altă
schimbare drastică legată de bani care vin din alte surse decât salariul. Este nevoie de libertate în
relațiile sexuale. Pot exista fetișuri neobișnuite sau o dorință de a experimenta sexual. Adesea
acest plasament oferă un interes puternic în ocultism, spiritualism, viața după moarte împreună
cu un talent firesc de a avea abilități psihice și intuitive.
A noua casă
Acești oameni au nevoie de libertate legat de propriile credințe. Adesea, principiile
spirituale și religioase sunt neconvenționale și contrare felului în care au fost crescuți. Adesea
există interes în astrologie și metafizică. Nativii tind să se revolte împotriva dogmei religioase și
restricțiilor impuse. Spiritualitatea trebuie să fie deschisă și liberă. La fel ca și Uranus în a 3-a,
acest plasament se poate afla și în astrograma geniilor. Adesea, acești oameni aduc noi idei
conceptelor educaționale. Pot exista călătorii subite. Adesea îi atrag locurile îndepărtate care sunt
exotice sau foarte neobișnuite. Există darul de a observa perspective viitoare. Educația avansată
cum ar fi facultatea se poate termina subit sau neașteptat, fiind întreruptă sau incompletă datorită
circumstanțelor.
A zecea casă
Cariera se poate învârți în jurul lucratului cu electronicele, tehnologiei, calculatoarelor
și/sau invențiilor noi. La fel ca și Uranus în a 6-a, Uranus în a 10-a este adesea observat în
astrograma inventatorilor, astrologilor, psihicilor și a celor care lucrează cu cele ce țin de
spiritualitate și ocultism. Drept regulă, le displace autoritatea și se revoltă împotriva restricțiilor,
în special în mediul unde lucrează și legat de carieră. Adesea lucrează cel mai bine când lucrează
pentru ei înșiși. Pot exista schimbări drastice și neașteptate care le pot afecta cariera și direcția în
viață. Cei cu acest plasament pot fi implicați în procese umanitare.
A unsprezecea casă
Adesea, cei cu acest plasament au un interes în avansarea și îmbunătățirea omenirii.
Prietenii pot avea aspecte proeminente ale lui Uranus și/sau Vărsător în astrogramă și/sau pot fi
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foarte unici și neobișnuiți. Adesea, prietenii acestora sunt nonconformiști și pot fi rebeli. De
obicei, prieteniile și implicările în grupuri care au un interes comun sunt foarte importante în
viețile celor cu acest plasament. Pot exista schimbări subite și drastice legate de scopurile în
viață. Prieteniile pot începe și se pot termina la fel de subit.
A doisprezecea casă
Uranus în a 12-a casă oferă abilități intuitive și clarviziune. Adesea, nativii sunt psihici și
au sclipiri intuitive care vin atunci când sunt trezi sau când visează. Poate exista implicare
directă în organizații secrete. Aceștia pot fi predispuși insomniei și/sau somnului la ore ciudate.
În unele cazuri pot exista activități clandestine/ilegale cu prietenii, grupurile sau organizațiile.

Aspecte cu alte planete
Acestea reprezintă influențe asupra generațiilor, cu excepția cazului în care Uranus este
conducătorul sau co-dominantul în astrogramă sau este plasat într-un grad proeminent.

Uranus/Neptun
Mulți din generația hippie care a experimentat drogurile psihedelice au fost născuți în
timpul unei cuadraturi Uranus/Neptun. De asemenea, această generație a adus un interes asupra
meditației și alterarea stărilor mentale. Pot exista reacții neașteptate la droguri, deoarece Neptun
domină asupra drogurilor de orice fel, a alergiilor și a senzitivității. De asemenea, această
generație a adus ocultismul, astrologia și alte discipline spirituale în interesul public.

Uranus/Pluto
Cei născuți sub acest aspect, în special aspectele dificile, sunt adesea afectați în mod
direct de influențe puternice, cum ar fi guvernul, războiul atomic și tehnologia nucleară. Există
cunoaștere legată de tehnologia care poate ucide și posibilele consecințe ale acesteia. Mulți
oameni care au fost prinși la mijloc în cel de-al doilea război mondial aveau Uranus în
cuadratură cu Pluto.
Neptun: zodiile, casele și aspectele
În zodii, Neptun acoperă generații întregi, manifestându-se în evenimente ce se petrec în
lume, cu excepția cazului în care se află în astrogramă drept o planetă co-guvernantă și/sau iese
în evidență.

611
Berbec
Neptun domină asupra celor defavorizați. Când Neptun se afla în Berbec, s-au luat măsuri
pentru ca cei mai puțini norocoși și cei defavorizați din punct de vedere financiar, să fie ajutați.
Armata Salvării a fost fondată atunci când Neptun se afla în Berbec. Berbec conduce Marte, iar
Marte domină asupra războiului. Războiul civil a avut loc în SUA. Neptun domină asupra
chimiei, lichidelor, mărilor și oceanelor. În 1866, prima torpilă subacvatică a fost inventată.

Taur
Taur domină asupra pământului, iar Neptun slăbește, subminează și dizolvă. În anul 1878
în China, recolta a avut eșec răspândit, rezultând în foamete. Mai mult de 10 milioane de oameni
au murit de foame în China. Taur domină asupra banilor, de asemenea a existat depresiune
economică.

Gemeni
Neptun domină filmele, actoria, muzica și artele. Gemeni conduce asupra comunicării.
Mașinăriile pentru proiecția filmelor au fost inventate. Și picupul a fost inventat, iar oamenii ce
au aparținut acestei generații au făcut multe progrese în tehnologia comunicațiilor.

Rac
Patriotismul era foarte ridicat în al Doilea Război Mondial. Familia era idealizată. De-a
lungul acestui timp au fost construite conace enorme și ornate. Multe familii ale oamenilor
născuți în această generație au fost distruse și dezbinate de către cel de-al Doilea Război
Mondial.

Leu
Leul domină asupra monarhiei. Regimul țarist în Rusia împreună cu Imperiul Otoman sau prăbușit. De asemenea, Leul domină asupra plăcerii în timp ce Neptun subminează. Au fost
impuse prohibițiile.
Fecioară
Fecioara domină asupra forței de muncă și prosperității. Depresiune economică și mulți
oameni neangajați. Foametea a împins Ucraina sub Stalin și milioane de oameni au murit de
foame. În 1932, 34 de milioane de Americani nu aveau nici-un venit. Fecioara este un semn de
pământ iar Neptun de apă, o secetă severă a măturat o mare parte din SUA.
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Balanță
Balanța este un semn al păcii; Neptun subminează. Al doilea război mondial, inventarea
bombei atomice, războiul rece și războiul coreean au avut loc atunci când Neptun se afla în
Balanță.

Scorpion
Neptun domină asupra drogurilor și Scorpionul conduce orice este ascuns. Drogurile
psihedelice au devenit o cale de a investiga subconștientul. Munca detectivilor și a spionilor a
fost adusă în atracția publicului prin filmele cu James Bond. Neptun domină asupra compasiunii
iar Scorpion care este condus de Pluto domină asupra morții. De-a lungul acestei perioade au fost
create ospicii și locuri speciale pentru cei bolnavi în ultimele stadii.
Săgetător
Neptun conduce spiritualitate și psihicul. Când Neptun a fost în Săgetător a crescut
interesul asupra religiilor orientale. În plus, multe culte religioase au prosperat în această
perioadă. Neptun conduce și înșelăciunea.

Capricorn
Capricorn conduce structura, Saturn condus de către Capricorn domină asupra restricției.
Uniunea Sovietică s-a prăbușit, zidul Berlinului a fost dat jos și Germania a fost reunită. Europa
a fost restructurată. Totalitarismul a fost descompus.
Vărsător
Vărsător domină asupra tehnologiei. Neptun subminează. Neptun în Vărsător poate
submina libertatea și libertățile individuale. Neptun a fost în Vărsător în 1348 când marea plagă a
distrus ¾ din Europa și a distrus multe alte părți în lume.
Pești
Neptun este acasă în Pești. Neptun s-a aflat în Pești în ultimele zile ale Romei. După ce
Roma a căzut, lumea a intrat în Epoca Întunecată. Asta s-a întâmplat în Pești. Acum intrăm în
Vărsător. După orice secol, adesea există o mare catastrofă și mari pierderi de vieți omenești.
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Neptun în case
Prima casă
Adesea, influența lui Neptun creează o persoană slabă, de neîncredere, înclinată spre abuz
de alcool/droguri și în cazuri extreme pot exista boli mentale sau alte anormalități. Acestea sunt
amplificate în mod special dacă Neptun este într-un grad prost. Cei cu acest plasament sunt
foarte sensibili, ușor de impresionat, creduli și cu o tendință de a trece prin viață fără vreun scop
anume.
A doua casă
Cei cu acest plasament sunt adesea nepractici în ceea ce ține de bani. Banii sunt adesea
cheltuiți pe muzică, teatru și/sau arte și ocupări spirituale. Acești oameni pot fi păcăliți cu
ușurință. Poate exista evaziune financiară. Uneori depind de alții pentru suport financiar și
invers. Potențial puternic de a da faliment și/sau eroziune de active. În unele cazuri, persoana cu
acest aspect poate considera banii și finanțele neimportante ca cei care jură să trăiască săraci în
anumite programe ”religioase”.
A treia casă
Adesea au frați sau surori vitrege. Este posibil ca aceștia să aibă unul sau mai multe nume
și aliase diferite. Acest plasament oferă o mentalitate slabă, însă de asemenea și abilitate psihică,
împreună cu o imaginație însuflețită și un dar pentru vizualizare. La fel ca cei cu Uranus în a
treia casă, cei ce au acest aspect adesea scriu și/sau comunică despre astrologie și alte discipline
spirituale. În unele cazuri pot exista handicapuri de învățare, dislexie și chiar boli mentale.
A patra casă
Uneori mama este idealizată. Poate fi o fanatică religioasă. Poate exista depravare și/sau
abandonare în copilărie; opusul acestui lucru poate avea loc atunci când părinții sunt mult prea
protectivi. Poate exista înșelăciune legat de proprietarii casei și/sau în legătură cu proprietatea
imobiliară. Adesea există o dorință de a trăi lângă apă sau ocean. Este posibil ca această persoană
să-și încheie viața într-o instituție. În unele cazuri, mama poate fi dependentă de droguri și/sau
alcool. Poate fi slabă și în cazuri rare, bolnavă mintal. Cei cu acest plasament se pot îndepărta în
mod gradual de familiile lor, odată cu vârsta.
A cincea casă
Adesea există situații secrete legate de copiii celor care au acest plasament. Poate exista
avort, pierderi de sarcină și situații ascunse legate de celălalt părinte al copilului. Nativii acestui
aspect adesea au aventuri amoroase ascunse, chiar mai mult de un singur partener sexual în
același timp. Acești oameni își idealizează copii, însă în mod neintenționat îi pot neglija. Relația

614
copil/părinte poate fi îndepărtată atunci când copilul ajunge adult. Există multă creativitate,
abilitate artistică și actorie. Copiii acestuia sunt adesea înzestrați psihic, sensibili și intuitivi.
A șasea casă
Pot exista perioade fără loc de muncă. Uneori aceștia pot fi de neîncredere când vine
vorba de muncă. Problemele de sănătate adesea sunt vagi și greu de diagnosticat, și poate exista
ipohondrie, alergii, astm și alte sensibilități. Adesea caută serviciul ideal și drept rezultat, pot
rămâne neangajați. Este posibil să lucreze în chimie, biologie marină, servicii sociale, spitale,
instituții și închisori.
A șaptea casă
Adesea, partenerul nu este de încredere, este evaziv și chiar mincinos. El/ea poate face
abuz de droguri și/sau alcool. Există cazuri în care ei înșiși pot aduce ce este mai rău în cei din
jur. Este posibil ca partenerul să aibă un Neptun puternic și/sau o accentuare a semnului Pești în
astrogramă. Neptun în a șaptea adesea aduce înșelăciune în relații. Poate exista o atitudine
idealistă legată de dragoste și căsătorie. În cazuri foarte rare, sexul fizic poate fi exclus în
căsătorie, deoarece Neptun domină asupra celibatarilor și relațiilor platonice. Pot exista
comunicații telepatice cu partenerul și posibil o uniune la nivelul sufletului. Partenerul poate fi
implicat în actorie, artă, teatru, muzică și dans.
A opta casă
Venitul comun poate fi nenorocos. Aceștia pot fi înșelați legat de resursele financiare. Pot
fi păcăliți și chiar excluși dintr-o moștenire sau bani. Pot exista încercări de evaziune a taxelor și
alte escrocherii. Aceasta este o poziție puternică pentru celibatari. Adesea moartea survine în
situații neobișnuite. Dacă această energie este sublimată, poate exista un interes puternic în ocult.
Sexul poate aduce extaz și chiar să ajungă la un nivel spiritual. Este comun cu acest plasament să
existe un talent pentru vrăjitorie și avansarea sufletului, dacă energiile sunt direcționate cum
trebuie. Cei cu acest plasament pot fi experți din fire la magie neagră.
A noua casă
Există interes în religiile orientale. Aceștia pot fi vulnerabili legat de apartenența la culte
religioase, cum sunt Moonies și în aderarea la grupuri ca Guyana, unde oamenii s-au sinucis în
masă. Aceștia pot avea impresia că sunt aleși într-un fel sau altul sau că sunt niște lideri spirituali
minunați. Poate exista înșelăciune și pierderi într-o țară străină și prin intermediul călătoritului de
lungă distanță. Este posibil să călătorească pentru motive spirituale unde învață foarte multe.
Când este sublimată, energia lui Neptun în a noua poate oferi abilități spirituale și abilitatea de a
medita. Poate exista ineficacitate și chiar confuzie legat de educația avansată. În unele cazuri
poate exista confuzie religioasă și spirituală.
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A zecea casă
În unele cazuri, cariera poate fi văzută cu apatie. Acest plasament este excelent pentru
biologi marini și oceanografi (Jacques Cousteau are Neptun în cea de-a 10-a casă). Mulți
dansatori, actori, prezentatori, balerine, cei care lucrează în teatru, arte, muzicienii, astrologii,
psihici profesionali și misticii, cu toții au Neptun în a 10-a. Tatăl poate fi dependent de droguri
sau alcool. Este posibil ca tatăl să aibă un Neptun puternic sau o accentuare a semnului Pești în
astrogramă. Rar, este posibil ca tatăl să fie bolnav mintal.
A unsprezecea casă
Adesea cei cu acest plasament au prieteni care abuzează drogurile și/sau alcoolul.
Prietenii pot fi mincinoși de neîncredere și în general o influență proastă. Pot fi membrii ai
grupurilor cu obiective spirituale și/sau umanitare.
A doisprezecea casă
Acest plasament oferă clarviziune, abilitate psihică, intuiție remarcabilă și abilitate
artistică și poetică. Poate exista izolare, paranoia și nevroză. Acești oameni sunt adesea foarte
sensibili și orice lucru urât poate avea un impact foarte negativ și de durată. Firea lor arată foarte
multă compasiune și grijă față de alții. Suferințele altora îi afectează profund. Acești oameni
empatizează și își dau seama cu ușurință de gândurile și starea generala a mediului în care se
află, prin psihicul lor deschis. Ar trebui să stea departe de oameni și situații negative. Este posibil
să lucreze în instituții unde au grijă de cei neprivilegiați și/sau cei cu nevoi. Există un interes
puternic cu privire la minte, psihic și spiritualitate.
Pluto: zodiile, casele și aspectele
În semne, Pluto reprezintă generația, manifestându-se în evenimente care se întâmplă în
jurul lumii, cu excepția cazului în care Pluto este conducătorul sau co-dominantul astrogramei,
și/sau este plasat în mod proeminent. Pluto aduce schimbări drastice și permanente legat de
evenimente.

Berbec 1823-1853
Mulți dintre cei născuți cu Pluto în Berbec erau pionieri; exploratori; cei care au colonizat
America, în timp ce în Europa și alte părți din lume a avut loc revoluția industrială.

Taur 1853-1884
Economiile au trecut prin schimbări de durată prin capitalism și creșterea industriei și a
finanțelor. Imperii ale bogăției (monopoluri și carteluri) au fost stabilite și au crescut de-a lungul
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revoluției industriale. Vanderbilt, Rockefeller, Carnergie și alții extrem de bogații au apărut în
scenă. Taur domină asupra pământurilor, finanțelor și proprietăților.

Gemeni 1994-1914
Generația cu Pluto în Gemeni a făcut progrese nemaivăzute în tehnologie și comunicații,
cum ar fi telefoanele, aparatele de zbor, fonograful, mașinile, radioul și multe altele. Călătoriile
și comunicația au făcut un enorm pas înainte.

Rac 1914-1938
Prăbușirea pieței stocurilor, revoluția bolșevică, cel de-al doilea război mondial, marea
depresie și intrarea în cel de-al doilea război mondial. Acestea au restructurat casa și familia.
Femeile au început să lucreze în fabrici și familiile au fost despărțite. Racul domină asupra Lunii,
iar Luna conduce femeile. Fustele au devenit mai scurte decât până la gleznă și cel de-al 19-lea
amendament le-a dat femeilor dreptul de a vota. Le-a fost dată multă libertate cât și drepturi
femeilor acestei generații. Pluto domină asupra morții și mulți cu Pluto în Rac și-au avut casele și
familiile distruse de război. Aproape toate lucrurile ce țin de casă și familie au fost schimbate în
mod drastic în această perioadă.

Leu 1938-1956
Pluto în Leu este generația exploziei temporare în natalitate. Cei ce ne-au adus generația
hippie. Leul domină asupra plăcerii. Atitudinile legate de sex au fost schimbate și revoluția
sexuală a avut loc; drogurile recreaționale au devenit populare. Leul domină asupra copiilor;
mamele singure au început să nu mai fie tratate fără respect, ca în timpurile înaintate. De
asemenea, Leul domină asupra dragostei și dragostea a fost eliberată. Leul de asemenea domină
asupra autorității și mândriei. Oamenii acestei generații au fost fie hippie fie activiști.
Fecioară 1956-1971
Această generație ne-a adus cluburile de sănătate, promovarea medicinei alternative cât și
a unei diete ”sănătoase”. Oamenii acestei generații sunt în căutarea fizicului perfect. De
asemenea, aceștia au o tehnologie medicală avansată nemaiîntâlnită. Fecioara domină asupra
sănătății și a muncii de zi cu zi. Munca s-a schimbat în mod drastic odată cu intrarea în scenă a
tehnologiei, computerelor și a internetului.
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Balanță 1971-1983
Această generație va schimba legile sistemului juridic (sperăm spre bine). În plus, vor
exista schimbări legat de căsătorie și divorț.

Scorpion 1736-1748; 1983-1995
Aici avem generația luptătorilor pentru libertate și a revoluționarilor. Mulți născuți cu
acest aspect au luptat în războiul revoluționar din America și în Revoluția Franceză. Prăbușirea
comunismului și a Uniunii Sovietice și finalul zidului Berlinului, cât și reunificarea Germaniei;
toate s-au întâmplat când Pluto se afla în Scorpion. Cei născuți cu acest aspect au schimbat
lumea și vor face asta din nou pentru a materializa Era Vărsătorului. Când Pluto se afla în
Scorpion între 1490 și 1502, a fost descoperită ”Lumea Nouă” și din acel moment totul s-a
schimbat pentru totdeauna. Pluto a intrat în Scorpion la începutul cât și sfârșitul Cruciadele 9961008, 1243-1255. Asta a sfârșit Evul Mediu și a adus Epoca Renașterii.
Săgetător 1995-2008
Ultima oară când Pluto se afla în Săgetător (1748 – 1762), au fost făcute progrese în a
face ca educația să fie disponibilă pentru toți. Când Pluto se afla la jumătatea perioadei în
Săgetător, în 2002 și după (de asemenea acest semn domină asupra religiei), biserica creștină a
fost expusă în sfârșit (Saturn se apropia și strângea unghiul și în același timp se plasa în partea
opusă a planetei Pluto, aflată în acea perioadă în Gemeni), semnul mass-mediei și al
comunicațiilor; nu au mai putut să își ascundă crimele împotriva umanității. Când generația cu
Pluto în Săgetător ajunge la maturitate (de obicei după primul retur al lui Saturn, în jurul vârstei
28-30), este posibil ca aceștia să sfârșească în mod permanent ce a rămas din acea instituție
odioasă.

Capricorn 1762-1778, 2008-2023/24
Revoluție și doborârea tiraniei. Peste tot în lume, guvernele represive cât și puterile
acestora vor fi eliminate cu forța. Declarația Independenței a fost semnată.
Vărsător 1778-1798, 2024-2043
Vărsător domină asupra persoanei de rând. America a stabilită o noua formă de guvernare
în care monarhii și dinastiile nu mai conduceau. Oamenii de rând aveau o voce în guvern.
Următorul tranzit Pluto în Vărsător ar trebui să semnifice realitate Erei lui Vărsător. Acum ne
aflăm în ultimele zile ale perioadei în Pești. Vărsător este semnul libertății și iluminării.
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Pești 1798-1823, 2043
Primul submarin a fost construit; Pești domină asupra oceanelor și apei. Au existat multe
călătorii de-a lungul Oceanului Atlantic, cu imigranți venind în America și în Lumea Nouă.

Pluto în case
Prima casă
Acești oameni au o dorință puternică. Sunt intenși. Au abilitate fizică din fire și anii
copilăriei sunt adesea umpluți de greutăți ce lasă cicatrici emoționale de durată. Copilăria a fost
marcată de eforturi pentru a supraviețui. Familiile acestora au fost adesea în sărăcie extremă.
Acești oameni tind să fie singuratici și își păstrează profunzimea propriei identități distantă de
ceilalți. Sentimentele acestora sunt profunde și poate fi dificil să devină cunoscuți la un nivel
personal.
A doua casă
Adesea există o obsesie pentru bunăstarea materială și bani. Aceștia pot fi lacomi.
Concentrarea pe obținerea unui lucru poate deveni obsesie. Pot exista secrete legat de bunuri și
chiar schimbări drastice legat de finanțe.
A treia casă
Acești oameni vor continua să se repete, deoarece destul de des cu acest plasament,
persoana nu s-a simțit ascultată în copilărie. El/ea a fost adesea ignorat/ă, în special de adulți. Își
exprimă gândurile și opiniile în mod intens. Adesea există o obsesie cu cunoașterea și cercetarea.
O cădere nervoasă poate avea loc cândva de-a lungul vieții (în special dacă Soarele se unește cu
acest Pluto prin progresie), ducând la o regenerare a minții. Cei cu acest aspect au opinii foarte
puternice și comunică cu intensitate. Pot fi responsabili pentru informații secrete de o importanță
extremă. De asemenea poate exista o rudă cu o accentuare Scorpion/Pluto în astrogramă, sau
într-o poziție de putere. Poate exista activitate intensă în mediul înconjurător. Aceștia sunt
întotdeauna ocupați și adesea au mai multe lucruri de făcut decât pot duce. Timpul liniștit este
adesea petrecut prin studiu și învățare.
A patra casă
Adesea, mama și/sau tatăl este controlant, dominând și amestecându-se în viața adultă.
De exemplu, tipul de mamă care își suna copiii adulți în fiecare zi, ținându-le evidența legat de
unde se află și ce fac chiar și când sunt adulți. Într-un fel sau altul, destul de des, cei cu acest
plasament au probleme cu mamele, bune sau rele. În cazuri rare este posibil ca un părinte să
moară destul de devreme. Pot exista legături apropiate cu pământul, un talent pentru a căuta cu
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ansa și geologie. Poate exista implicare în minat și lucratul în subteran. Poate exista o luptă cu
părinții sau alți membri din familie legat de putere. Pot exista traume sau abuzuri fizice în
copilărie, lăsându-i pe cei cu acest plasament să se simtă ca și cum nu au nici un control asupra
propriei vieți. În unele cazuri, este posibil să ajungă într-o poziție de putere mai târziu în viață.
A cincea casă
Pot exista pierderi enorme în jocuri de noroc. Pluto în a cincea casă poate aduce o
dependență de jocurile de noroc. Acești oameni pot avea un istoric al unor părinți dominanți,
extrem de stricți sau chiar și abuzivi. Există foarte multă putere creativă cu acest plasament.
Aventurile de dragoste sunt adesea profunde și pline de pasiune. Puterea este cel mai puternic
afrodisiac pentru aceste persoane. Existența unor aventuri în afara mariajului sunt foarte comune
cu prezența lui Pluto în a cincea casă.
A șasea casă
Antreprenorii de pompe funebre, patologii, minerii, cei care lucrează în industriile pentru
salvare și în proiecte atomice pentru guvern sunt susceptibili să aibă acest plasament în a șasea
casă. Pot exista secrete legat de servici. Și cei care vindecă spiritual sunt cunoscuți în a avea
acest plasament. Poate exista atât putere fizică și rezistență extremă, cât și puteri enorme de
regenerare și recuperare. Acest plasament poate să aducă și probleme sexuale și/sau cu sistemul
reproductiv, dar și boli cu transmitere sexuală.
A șaptea casă
Partenerul de mariaj poate fi mult prea gelos, dorind control și chiar poate fi abuziv fizic.
Acesta este un plasament pe care adesea îl observ cu soțiile bătute. Viețile le pot fi schimbate
drastic de căsătorii și parteneriate sau chiar și relațiile cu alți oameni. Cei cu acest plasament
trebuie să aibă multă grijă cu cine se asociază. Partenerul este mult mai probabil să domine
asupra acestei persoane; deținând controlul într-un mod greșit. Asta merge în ambele sensuri
(ambele sexe). În cazuri extreme, persoana cu acest plasament poate fi găsită moartă. Ucigașa
Susan Atkins cu Saturn, Pluto și Marte în casa a șaptea era puternic atrasă de Charles Manson.
Inutil de menționat, el a adus la viață răul din ea și împreună cu asocierile din viața ei, acestea au
schimbat-o într-un mod foarte urât.
A opta casă
Acest plasament oferă putere și rezistență formidabilă, împreună cu a forță vitală
remarcabilă. Adesea există un libido puternic. Viața este un business serios pentru aceștia și pot
avea o atitudine de ”fac sau mor”. Darurile oculte, clarauzul, clarvederea și telepatia sunt
pronunțate și foarte comune cu cei care dețin Pluto în a opta casă. Aceștia au un talent firesc
pentru cercetare și investigație. Pot exista secrete legate de datorii ascunse și în cazuri extreme
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pot exista altercații cu cămătarii și bani ce implica legături cu mafia. Adesea, aceștia au fetișuri
sexuale secrete. Sunt înclinați în implicarea în situații drastice între viață și moarte. Multe
activități sunt efectuate în secret și se manifestă doar în stadiile finale ale dezvoltării. Cei cu
acest plasament trebuie să aibă scăpări sexuale pentru sănătatea fizică și mentală, deoarece
libidoul le este mult mai puternic decât al majorității și se pot transforma în alte lucruri de natură
neplăcută dacă nu sunt rezolvate. Cineva a observat o persoană cu Pluto în conjuncție cu Neptun
în a 8-a casă care a terminat Magnum Opus.
A noua casă
Poate exista fanatism religios, adesea cu schimbări drastice în credințele spirituale mai
târziu în viață. Aceștia iubesc misterul, jocurile puzzle și cele de inteligență. Rudele prin alianță
pot deține controlul și/sau pot fi manipulante; pot fi oameni cu putere și influență. Al doilea
partener de căsătorie poate fi ca o persoană cu Pluto în a șaptea casă (vezi cele de mai sus).
Adesea poate exista o ambiție puternică de a fi recunoscut în arii de educație avansată și/sau
realizări spirituale. Aceștia pot avea dogme morale rigide cât și fanatice, având o toleranță
limitată cu alții, împingându-și crezurile asupra altora. De asemenea, acest plasament poate
indica un ateu activist. Orice acest individ crede, sau nu, există o tendință puternică către
fanatism.
A zecea casă
Tatăl (condus de a 10-a casă) este adesea dominant și cu o fire care controlează. Poate fi
într-o poziție de putere și influență. Cei cu acest plasament pot avea talent în a se ocupa de cei în
poziții de putere și autoritate. Cariera sau scopurile acestor indivizi pot deveni o obsesie, cu o
puternică tendință de a deveni obsedat de muncă. Dacă aceștia nu ajung să dețină putere sau
statut, este mult mai probabil să atragă atenția celor care fac asta. Pot exista circumstanțe pline
de secret ce se învârt în jurul carierei.
A unsprezecea casă
Cei cu acest plasament adesea au prieteni cu putere și prietenii competitive. Prietenii pot
avea o fire geloasă cât și posesivă, controlând și dominând. Poate exista o implicare în grupuri
oculte, cât și poziția de conducător, și/sau putere în grupuri/asociații. Grupurile de care aceștia
aparțin pot fi secrete și uneori foarte serioase. Aceștia pot fi dominați și manipulați într-un fel sau
altul de grupurile în care intră, implicând chiar și viața și moartea.
A doisprezecea casă
Cei cu Pluto în a 12-a adesea sunt extrem de singuratici. Există abilitate psihică cât și
talent spiritual. În unele cazuri aceștia pot fi extrem de privați și au nevoie de timp în care să fie
singuri. Pot exista inamici puternici cât și fatali. Cei cu acest plasament sunt capabili de
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meditație profund, înțelegere intuitivă și sunt adepți ai magiei negre. Din fire, sunt foarte
telepatici. Acest plasament poate oferi protecție, distrugând inamicii și prevenind pierderile
personale.

Guvernatorul astrogramei
Planeta guvernatoare este planeta zodiei din ascendent. În cazurile în care este un semn
interceptat în prima casă sau un semn ca Scorpion ♏ – care este dominat și de Pluto ♇
(guvernatorul principal) și de Marte ♂ (co-guvernator), împreună cu orice alte planete din prima
casă, acestea sunt co-guvernatoare. Însă cea mai importantă planetă guvernatoare, este planeta
principală a ascendentului: această planetă te reprezintă. Guvernatorul astrogramei este cea mai
importantă planetă, nefiind secundară niciunei alteia.
Conjuncțiile guvernatorului astrogramei cu alte planete și influențele care rezultă din
acestea:
 Conjuncție cu Soarele ☉ = aduce sănătate, putere fizică, vitalitate. Aceasta este
una dintre cele mai norocoase poziții, tinzând către o viață lungă și putere chiar și
la bătrânețe. Putere de recuperare foarte avansată, o dispoziție optimistă și foarte
multă energie. Chiar și într-un horoscop cu aspecte „rele”, acesta ajută prin
compensarea oricărui lucru negativ. De asemenea, acest plasament oferă carismă
și face ca o persoană să fie foarte plăcută de ceilalți.
 Conjuncție cu Luna ☾ = acest aspect este bun pentru gătit, abilitați domestice,
familie. Sensibilitate și emoționalitate. Abilitate psihică, acești oameni sunt
schimbători (emoțional) și foarte adesea iubesc locurile din apropierea apelor.
Sunt materni. Casa și familia sunt foarte importante pentru aceștia. Foarte adesea
există o abilitate aparte de a se schimba, adoptând identități și aliasuri diferite.
Schimbări ale înfățișării. Uneori se poate întâmpla ca aceștia să-și schimbe
culoarea parului în mod frecvent.
 Conjuncție cu Mercur ☿ = intelectual, vorbăreț și cu o minte activă; acest
plasament aduce istețime și rapiditate în gândire și acțiune. În mod frecvent, acest
plasament oferă inteligență. Mai mult ca sigur, persoana va rămâne „tânără” chiar
și la bătrânețe. Indică o abilitate în ale scrisului. Acești oameni pot excela în
cariere specifice comunicării, cum ar fi: media, jurnalismul, locurile de munca în
care se interacționează cu ceilalți și așa mai departe.
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 Conjuncție cu Venus ♀ = face persoana atractivă, încântătoare, oferă frumusețe,
talent artistic și un simț al bunului gust. Acești oameni au carismă. Dacă Marte nu
e puternic, aceste persoane sunt în general rafinate și bine manierați, cu o
puternică antipatie împotriva asprimii și comportamentului crud al celorlalți.
 Conjuncție cu Marte ♂ = extrovert, energic, bun pentru sănătate, nu are răbdare.
Aduce competivitate și abilitate atletică și spiritul neînfricat al pionieratului. Lider
înnăscut. Foarte mulți lideri militari au această conjuncție. Ofițeri, generali și cei
care au cariere extinse în militărie.
 Conjuncție cu Jupiter ♃ = protejează, oferă încredere și noroc. Optimism; acești
oameni își extind limitele și scapă fără cusur. Foarte îngăduitori și le place să
călătorească. Aceasta oferă o atmosferă plăcută și sunt în general bine văzuți de
ceilalți. Există întotdeauna o tendință de a fii „mare” într-un fel, fie având oase
grele, fie înalt sau gras.
 Conjuncție cu Saturn ♄ = acest aspect este rău. Cu cât este mai strânsă conjuncția
cu atât mai malefică este turbulența. Pesimism, ghinion, viață grea, foarte multă
seriozitate. Totuși, trebuie luate în considerare și alte aspecte din astrogramă care
să susțină asta.
 Conjuncție cu Uranus ♅ = răzvrătire, iubire de libertate, originalitate, neobișnuit.
Poate oferii talent și abilitate în ale electronicelor, inventivitate și matematică
avansată. Izbucnirile nervoase sunt obișnuite. Este probabil ca persoana cu acest
plasament să fie excepțională într-un fel sau altul.
 Conjuncție cu Neptun ♆ = poate fi malefic în conjuncție cu o planetă
conducătoare. Adesea găsit în astrogramele persoanelor bolnave mental, cei
dependenți de droguri, alcoolici, anormali, persoane care sunt anormal de
sensibile și de neîncrezătoare. (Aceasta se întâmplă doar în conjuncție cu alte
planete). Pe de altă parte, zodia în conjuncție cu Neptun este găsită în
horoscoapele multor compozitori și muzicieni faimoși. Neptun este octava
superioară a planetei Venus în abilitatea de a crea frumusețe. Poeți, artiști și
dansatori au adesea această conjuncție.
 Conjuncție cu Pluto ♇ = intensitate extremă, acordă abilitate în practica magică,
sentimente puternice, multă putere interioară, atitudine de tipul “fac sau mor”;
mai degrabă moare decât să-și piardă onoarea; totul sau nimic. Foarte frecvent
observat în horoscoapele celor născuți să fie vrăjitori. Acești oameni tind să-i
schimbe pe cei cu care intră în contact.
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Opozițiile și cvadraturile sunt un pic diferite de conjuncții, în aceea că ambele au tendința
de a exagera și accentua trăsăturile negative. Trigoanele și sextilele sunt mai slabe, în general cu
trăsăturile pozitive ale planetei.

Casele Zodiacului
Prima casă: Unghiulară. Casa Vieții
Prima și cea mai importantă din cele patru unghiuri; prima casă domină asupra sinelui și
îl reprezintă; tipul corporal, potențialul pentru a deveni un lider, personalitatea, viziunea asupra
lumii, fizicul, înfățișarea, sănătatea fizică, începuturile în viață, imaginea de sine, concepția
generală și cum suntem văzuți de alții. Aceasta este cea mai importantă casă în astrograma
natală.
A doua casă: Succesoare. Casa materială
Domină banii, posesiunile materiale, dorințele materiale, câștigurile materiale și
financiare sau pierderile venitului cât și capacitățile de câștig și cheltuit. A doua casă de
asemenea arată valorile materiale ale unei persoane, felul în care le cheltuie și atrage.
A treia casă: Cadentă. Casa relațiilor
Domină: frații, surorile, rudele, vecinii, comunicațiile, școala la început, călătoria de
scurtă durată, mediul înconjurător/vecinătatea, automobilele, autobuzele, trenurile, abilitatea de a
învăța, radiourile, televizoarele, ziarele, gândurile, maniera în care comunici, acțiunile fizice,
abilitățile, discursul și văzul, auzul și dexteritatea manuală.
A patra casă: Unghiulară
Domină: casa, mama, familia, copilăria, condițiile bătrâneții, toate chestiunile domestice
și bazele psihologice ale individului. A patra casă domină asupra locului de naștere, proprietatea
domestică, proprietăți imobiliare, pământuri, cele subterane, minele și alte locuri subterane.
A cincea casă: Succesoare. Casa vieții
Domină asupra: copiilor individului, primului copil (al doilea copil este dominat de a 7-a
casă, al treilea de a 9-a casă, al patrulea de a 11 casă și așa mai departe, fiecare trecând peste o
casă), felului în care acea persoană se distrează, atleților, atletismului, actoriei, recreerii,
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aventurilor de dragoste, teatrelor, jocurilor de noroc, asumarea de riscuri, jocurilor și sportului și
asupra potențialului creativ al unei persoane.
A șasea casă: Cadentă. Casa substanței
Domină asupra: sănătății, munca și serviciul de zi cu zi, ceea ce oferi, animalelor de talie
mică, curățeniei, igienei, preferințelor de mâncare, celor care sunt sub supravegherea individului
la muncă și atitudinea acestuia asupra lor, îmbrăcăminții, servitorilor, climei/vremii și impactul
asupra sănătății, responsabilitățile de rutină și activitățile zilnice cât și tipul de muncă.
A șaptea casă:Unghiulară. Casa relațiilor
Domină asupra: căsătoriei/partenerului, celui de-al doilea copil, altor oameni din viață,
legea, proceselor legale, felului în care te tratează ceilalți, oamenilor pe care îi atragi ca parteneri,
contractelor, înțelegerilor, inamicilor, rivalilor, bunicilor din partea mamei, partenerilor de
afaceri, a ceea ce atragi legat de un partener și asupra interacțiunii cu oamenii în general.
A opta casă: Succesoare. Casa sfârșiturilor
Domină asupra: sexului, morții, taxelor, moștenirilor, banilor datorați cuiva, finanțelor
partenerului, ceea ce este primit de la alții, felului în care individul va muri, persoanelor de
contact considerate suflete pereche, schimbărilor produse de o criză majoră, moștenirilor și
testamentelor, felului în care o persoană trece prin suferințe. Casa a opta este casa ocultului,
spiritualului și este o casă a puterii. Dacă planetele din a opta casă conduc orice casă a relațiilor,
oamenii care sunt conduși de acea casă pot muri. De exemplu – Săgetător în a treia casă (casa
fraților/surorilor); cu Jupiter în casa a opta un frate sau sora poate muri prematur. Aceasta
reprezintă doar o posibilitatea. A opta casă este de asemenea o casă de o putere enormă. Dacă
dominantul căsătoriei este plasat în a opta casă (dominantul casei a șaptea se află și în a opta),
partenerul poate fi excepțional de important și puternic. Eva Braun care s-a căsătorit cu Adolf
Hitler avea dominantul căsătoriei în a opta casă.
A noua casă: Cadentă. Casa vieții
Domină asupra: celei de-a doua soții, celui de-al treilea copil, nepoților, rudelor prin
alianță cât și concepțiilor religioase și spirituale, călătoriilor de lungă distanță, universităților și
educației avansate și asupra potențialul de a scrie. Domină asupra publicațiilor, țărilor străine cât
și culturilor, oamenilor de alte nații, străinilor, oricăror lucruri internaționale, antrenamentelor
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avansate, proceselor (împreună cu casa a șaptea), deciziilor legale, juriilor cât și principilor și
filozofiilor generale.
A zecea casă: Cardinală. Casa substanței
Domină asupra: carierei, faimei, prezentării în fața publicului, tatălui, reputației,
statutului, oamenilor în poziții de putere – cum ar fi șefii cât și guvernul, împreună cu atitudinea
persoanei cu privire la figurile de autoritate.
A unsprezecea casă: Succesoare. Casa relațiilor
Domină asupra: prietenilor, scopurilor, asociaților, organizațiilor, speranțelor și
dorințelor, activităților sociale, celui de-al treilea soț și asupra copiilor vitregi.
A doisprezecea casă: Cadentă. Casa sfârșiturilor
A doisprezecea casă este casa necazurilor. Într-un fel pozitiv, aceasta este casa abilității
psihice. Domină și reprezintă psihicul, inconștientul, inamicii secreți, critica de sine, secretele
(schelele din dulap). Aceasta este casa reținerilor, bolilor, izolării, instituțiilor, spitalelor,
animalelor de talie mare, a secretelor și a emoțiilor cele mai profunde și ascunse. Domină asupra
încarcerării și închisorilor. Aceasta este casa secretelor. Lucrurile specifice caselor dominate de
planetele din casa a 12-a (dacă există), sunt expuse la ghinion. Victimizarea, resentimentul,
pierderile, dezamăgirile cât și nenorocirile pot avea loc legat de treburile caselor care au
planetele conducătoare în casa a 12-a. A 12-a casă este centrul abilității și energiei psihice atunci
când este sublimată.

Planetele în retrograd
Dacă o persoană are patru sau mai multe planete în retrograd în astrograma natală, indică
faptul că a doua jumătate a vieții va avea mai multe evenimente și că, dacă succesul apare, acesta
va fi târziu în viață. Casa/casele dominate de planete în retrograd indică chestiunile care se vor
manifesta mai târziu în viață. De exemplu, în casa căsătoriei: căsătoria sau dragostea poate
apărea după vârsta de 30 de ani sau chiar și mai târziu. În plus, multe planete în retrograd pot
face ca o persoana să fie închisă și timidă. Cei care au patru sau mai multe planete în retrograd în
astrograma natală, sunt numiți ”flori târzii”. Dacă guvernatorul astrogramei (planeta ce domină
prima casă) este în retrograd, atunci cele de mai sus se aplică, deoarece guvernatorul astrogramei
are cea mai mare influență și importanță în determinarea sorții unei persoane.
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Dacă co-guvernatorul/ii sunt în retrograd și guvernatorul principal nu este, viața tot va fi
influențată însă nu la fel de mult ca atunci când guvernatorul principal este retrograd.
Guvernatorul principal este planeta care guvernează semnul zodiacal din prima casă. De
exemplu, dacă ai Berbec ♈ ca ascendent ASC (ascendentul e întotdeauna în prima casă),
guvernatorul principal este Marte ♂. Soarele ☉ și Luna ☾ nu sunt niciodată în retrograd.
Cei care au Mercur ☿ în retrograd pot fi uneori mai înceți decât cei născuți atunci când
această planetă este în tranzit direct, în ceea ce ține de abilitatea de a înțelege sau învăța. Aceștia
se pot pierde în detalii și pot avea probleme în a vedea întreaga situație, însă pot fi excelenți în
cercetare sau într-un servici în care pot lucra cu detalii. Mintea poate fi foarte activă și gândurile
pot fi profunde. Gândurile și ideile se pot repeta până când persoana se simte ”arsă” mental.
Aceștia percep informația și comunicarea un pic diferit. Ironic sau nu, cei născuți cu Mercur
retrograd funcționează mult mai bine în perioadele în care Mercur, mai târziu în viață, intră în
mișcare retrogradă. Mercur în retrograd adesea indică probleme în una sau mai multe chestiuni
ale vieții, dominate de această planetă: atât vorbitul, scrisul, cititul, cât și simțurile: vederea și
auzul, creierul în percepția informației și a expresiei verbale. În unele cazuri, cei care au acest
aspect pot fi retrași, timizi și tăcuți. În plus, una sau mai multe chestiuni conduse de casa în care
se află acest Mercur, împreună cu casele ce conțin Gemeni ♊ și Fecioară ♍ pot uneori
experimenta întârzieri sau alte probleme. De multe ori, cu Venus ♀ în retrograd, dragostea apare
mai târziu în viață. Aceștia pot fi foarte timizi când vine vorba de relațiile amoroase și întâmpină
probleme în exprimarea dragostei. În unele cazuri, pot exista probleme fizice sau alte situații ce
previn realizarea unei relații de dragoste. Aceștia se pot simții nedemni de dragoste. Orice
siguranță financiară adesea apare târziu în viață. Cu Venus retrograd, relațiile de dragoste pot fi
foarte ne-convenționale. În plus, una sau mai multe chestiuni dominate de casa în care Venus în
retrograd este poziționat, împreună cu casele care conțin Balanță ♎ și Taur ♉ pot experimenta
întârzieri sau alte probleme.
Marte ♂ retrograd menține mânia în interior. Cel mai adesea, această persoană a fost
pedepsită în mod sever pentru exprimarea mâniei. Acestora le displac și evită confruntările
directe. Pot fierbe în interior cu furie, însă de obicei nu o vor exprima. Cei care sunt în relații
apropiate cu cei ce au Marte retrograd, adesea învață cum să ”îi citească”, deoarece persoana cu
Marte în retrograd își ascunde mânia. Aceștia nu cunosc cum să își exprime mânia într-un mod
acceptabil. Dacă sunt împinși până în punctul în care nu se mai pot controla, adesea pot exagera
și pot deveni explozivi. Deoarece Marte domină asupra dorinței sexuale, în unele cazuri, bărbații
care au Marte în retrograd pot suferi de impotență. Pentru a determina asta, trebuie să privești și
la ceilalți factori din astrograma natală. Un Marte direct, poziționat în a 12-a casă poate avea
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aceeași efecte ca și un Marte retrograd. Dacă Marte retrograd este în Pești ♓, Balanță ♎ sau
orice aspect dificil al lui Saturn ♄, atunci efectul asupra exprimării este și mai restricționat. Am
văzut cazuri în care Marte era în același timp și retrograd și în a 12-a casă. Persoana în cauză
avea probleme serioase de natură psihologică și sexuală, însă de asemenea existau și alte aspecte
care susțineau asta în astrograma sa natală. Pe lângă asta, una sau mai multe chestiuni dominate
de casa în care se află Marte retrograd, împreună cu casele în care se află Berbec ♈ și Scorpion
♏ pot experimenta întârzieri sau alte probleme.
Legat de planetele transpersonale, trebuie privită întreaga astrogramă natală cât și poziția
planetei în retrograd pentru a determina puterea și influența acesteia. Influența planetelor
personale aflate în retrograd, este mult mai mare decât influența planetelor transpersonale, cu
excepția cazului în care sunt plasate în aspecte extrem de evidente în astrogramă. ”Evident”
înseamnă pe un unghi proeminent (face conjuncție cu ascendentul, descendentul, MC-ul sau ICul), sau în cazul în care este însuși guvernatorul sau co-guvernatorul astrogramei sau face
aspectele strâmte cu acesta. Jupiter ♃ în retrograd oferă un simț al împlinirii, păcii și mulțumirii
interioare. Când se află în retrograd, Jupiter se îndreaptă spre interior. Cuprins de el însuși,
Jupiter în retrograd nu este prea mult preocupat de aspectele materiale ale vieții. Acești oameni
(cu excepția cazului în care în astrogramă există influențe care contrazic asta), sunt mai
preocupați cu confortul spiritual și cu pacea minții și a sufletului. Mai degrabă preferă să caută
cunoștințe spirituale de unii singuri și să-și formeze propriile credințe, decât să fie îndoctrinați de
alții. Pot gândi pentru ei și adesea caută răspunsurile spirituale în interiorul lor, decât să accepte
dogma religioasă. În plus, una sau mai multe chestiuni dominate de casa în care este poziționat
Jupiter retrograd, împreună cu casele în care se află Săgetător ♐ și Pești ♓, pot uneori
experimenta întârzieri sau alte probleme.
Cei cu Saturn ♄ în retrograd nu au un simț al limitei, ca cei cu un Saturn direct. Aceștia
își pot lua prea multe angajamente și responsabilități și pot ajunge să facă mult prea multe pentru
alții. Aceștia au propriul set de principii. Disciplina, cerințele și severitatea sunt îndreptate spre
interior, asupra sinelui. Aceștia sunt foarte critici cu privire la propria persoană. Pot avea
așteptări foarte mari pentru propria persoană în ceea ce ține de realizările personale. În exterior
pot părea ca și cum acceptă cu ușurință ordini, sarcini sau responsabilități în plus din partea
celorlalți, însă în interior, este o cu totul altă poveste. Saturn în retrograd adesea detestă prea
multe cerințe și pot reacționa împotriva acestora prin căi indirecte. De unul singur, acest aspect
nu dorește faimă sau publicitate: succesul este personal. Ei întâmpină dificultăți atunci când vine
vorba de a fi autoritari cu ceilalți, atunci când situația o cere. Le este greu să spună ”nu”. Aceștia
sunt severi în ceea ce ține de stima de sine, însă asigură-te că te uiți și la alte aspecte legat de
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această tendință. În plus, una sau mai multe chestiuni conduse de casa în care se află acest
Saturn, împreună cu casele ce conțin Capricorn ♑ și Vărsător ♒ pot uneori experimenta
întârzieri sau alte probleme.
Uranus ♅ în retrograd indică nevoia de libertate și rebeliunea este foarte pronunțată. În
retrograd, Uranus oferă un simț puternic al intuiției, în special dacă există alte plasamente în
diagrama astrologică care să susțină asta. Oamenii cu Uranus în retrogradă pot părea ca se
conformează, însă sunt foarte originali și ne-convenționali la un nivel personal. Aceștia sunt
adesea ușor agitați și foarte nervoși. Vor ține stresul în interior până când deodată vor exploda și
vor exagera, ajungând la extreme emoționale. Există o tendință puternică de a exagera lucrurile.
Acest aspect influențează persoana ca mai degrabă să caute ghidare din interior decât să caute
răspunsurile din afară, însă caută să reformeze și să doboare lucrurile stabilite deja în exterior.
Aceștia se pot simți înstrăinați de ceilalți și adesea nu își găsesc locul în societate. În copilărie,
aceștia s-au simțit întăriți în mod frecvent în exprimarea individualității și în timp ce se
maturizează, au o tendință de a aduce lucrurile la extreme. În aceiași măsură, una sau mai multe
chestiuni conduse de casa în care se află acest Uranus, împreună cu casa ce conține Vărsător ♒,
pot uneori experimenta întârzieri sau alte probleme.
Neptun ♆ retrograd oferă atât o imaginație bogată cât și o viață de fantezie. Poate exista
multă confuzie interioară. Abilitățile psihice cât și cele intuitive sunt foarte bine dezvoltate.
Aceștia pot avea tendințe evazive, cu o susceptibilitate puternică de abuz de droguri și alcool.
Când se află în retrograd, Neptun oferă sensibilitate extremă, împreună cu un simț al
idealismului. Atunci când planetele sunt în retrograd, energia acestora este îndreptată spre
interiorul persoanei. Acești oameni cu Neptun în retrograd adesea trăiesc în propriile lor lumi de
fantezie, fiind retrași din viața de afară. În plus, una sau mai multe chestiuni conduse de casa în
care se află acest Neptun, împreună cu casa care conține Pești ♓, pot uneori experimenta
întârzieri sau alte probleme. Neptun în retrograd se poate manifesta ca un Neptun foarte
pronunțat. La fel ca și cu celelalte planete transpersonale, trebuie privită întreaga astrogramă
pentru a determina puterea și influența retrogradului.
Pluto ♇ retrograd oferă o intensitate interioară pronunțată, împreună cu un simț al
distanței. Aceștia sunt de obicei foarte secretoși și foarte puțini – dacă este cazul – ajung să îi
cunoască la un nivel personal. Pot exista atât cazuri de represiune extremă cât și de emoții
extreme, împreună cu o natură vicioasă și sentimente de izolare. Acesta este individul căruia i se
potrivește atitudinea de tipul ”fac sau mor”. Ori iubesc ceva ori urăsc acel ceva, neexistând nicio
cale de mijloc. Totul sau nimic. Dacă alte plasamente sau aspecte în astrogramă susțin asta,
individul poate fi introvertit și/sau singuratic. La fel ca și cu celelalte planete îndepărtate, trebuie
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privită întreaga astrograma pentru a determina puterea și influența retrogradului. În plus, una sau
mai multe chestiuni conduse de casa în care se află acest Pluto, împreună cu casa care conține
Scorpion ♏, pot uneori experimenta întârzieri sau alte probleme.

Poziționări importante
Tabelul de mai jos reprezintă pozițiile notabile ale planetelor. Planetele exaltate și în
semnele de acasă sunt mai puternice în influența asupra personalității și vieții, decât când sunt în
semnele din detriment și cădere. De asemenea, asta include și planetele ce fac tranzit. În
diagramă natală, uită-te la subiectele dominate de către casa ce conține semnul dominat de către
planetă și subiectele casei în care planetă este poziționată.
De exemplu un Soare în Leu va fi mult mai puternic decât un Soare în Vărsător sau
Balanță (semne în detriment și cădere), sau dacă Soarele face un aspect cu Saturn și Neptun
deoarece ambele pot face ca stima de sine să fie joasă și la fel și vitalitatea. Un Soare puternic
funcționează mai bine în subiectele casei care are Leu și de asemenea, subiectele legate de casa
ce conține Soarele. În constrast, un Saturn puternic ca în Balanță poate fi mai malefic.
Amintește-ți întotdeauna, prin intermediul meditațiilor de împuternicire, aspectele și
plasamentele planetare pot fi sublimate și direcționate. Planetele în detriment sau cădere nu
funcționează la fel de bine ca atunci când sunt exaltate sau în semnul conducător.
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Gradele fixe
0-1 grade din toate semnele semnifică începutul unor evenimente importante în viață, în
astrologia predictivă (cum e revoluția solară)
29 grade din toate semnele marchează sfârșitul unor evenimente în viață, cum ar fi
relațiile, părăsirea locului de rezidență și așa mai departe, în astrologia predictivă (cum e
revoluția solară)
0-1 grade în Berbec ♈, Rac ♋, Balanță ♎ și Capricorn ♑ sunt grade extrem de critice,
atât în astrologia predictivă cât și în cea natală. Acestea sunt cele patru semne cardinale;
solstițiile Zodiacului. Lucrurile începute ar putea să dureze sau să nu dureze. Semnele cardinale
indică începuturi în forță, însă le lipsește stabilitatea semnelor fixe sau adaptabilitatea semnelor
mutabile. În multe cazuri, 0-1 grade în Balanță ♎semnifică începutul unei noi relații, în
astrologia predictivă. Lucrurile guvernate de planetele aflate în aceste grade, casele în care sunt
poziționate și cuspidele caselor împreună cu semnul care le guvernează în astrograma natală sunt
de regulă de o importanță semnificativă în viață.
0-1 grade în Taur ♉ este întotdeauna permanent în astrologia predictivă, fie că este de
bine, fie că este de rău.
0-1 grade din celelalte semnele fixe: Leu ♌, Scorpion ♏ și Vărsător ♒ sunt de durată.
Semnele fixe semnifică permanență, stabilitate și lucruri care durează. În astrologia predictivă,
lucrurile începute mai mult ca sigur vor fi de durată.
0-1 grade în Gemeni ♊, Fecioară ♍, Săgetător ♐ și Pești ♓ sunt începuturi predispuse
schimbărilor. Întotdeauna semnele mutabile semnifică adaptabilitatea, neliniștea și schimbarea.
Acestea pot fi ezitante și slabe. În astrologia predictivă, lucrurile începute sunt predispuse
schimbărilor.
29 grade în Pești ♓ semnifică sfârșituri permanente în astrologia predictivă, la fel ca și
29 grade în Taur ♉.
13 și 26 grade în Berbec ♈, Rac ♋, Balanță ♎ și Capricorn ♑ oferă o importanță
deosebită planetei/lor sau cuspidei casei care ocupa gradul. Chestiunile conduse de planete,
chestiunile conduse de casele dominate de acele planete sau de casele în care se afla aceste grade
se referă la ceva ieșit din comun ce are loc în viața persoanei cu acest aspect.
9 și 21 grade în Taur ♉, Leu ♌, Scorpion ♏ și Vărsător ♒ au o tendință spre ghinion.
21 grade în Scorpion ♏, cu siguranță este un grad al pierderii, atât în astrologia predictivă cât și
în cea natală, însă pierderea nu este întotdeauna negativă.
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4 și 17 grade în Gemeni ♊, Fecioară ♍, Săgetător ♐ și Pești ♓ sunt similare cu
gradele 13 și 26 din semnele cardinale.
15 grade în Leu ♌ este unul dintre cele mai grave semne din zodiac, atât în astrologia
natală cât și în cea predictivă. Proeminent în astrogramele ucigașilor în serie, a celor care servesc
sentințe întreaga viața, cât și în astrogramele celor care au extrem de mult ghinion. Hellen Keller,
oarbă și surdă de la o vârstă fragedă avea co-dominantul astrogramei, Marte, la 15 grade în Leu
♌ și nici-un semn de aer (semnele de aer reprezintă comunicarea). Stevie Wonder, orb, Pluto în
Leu ♌ la 15 grade, Ludwig van Beethoven, surd, Saturn în Leu ♌ la 15 grade.
25 de grade în Leu ♌ reprezintă violență și unii care au acest aspect se află în închisoare
pentru crime violente, în special cei care au dominanții (planetele conducătoare – prima casă)
astrogramei în acest grad. În plus, acesta nu este un grad bun pentru o planetă nici în diagrama
predictivă. Problemele care vor apărea ca rezultat al acestui plasament sunt legate de chestiunile
guvernate de casa respectivă. Acesta este și un grad foarte puternic al alcoolismului. Mulți
alcoolici au planete proeminente în Taur ♉, Leu ♌, Scorpion ♏ sau Vărsător ♒ la 25 de grade.
Influența este și mai puternică dacă Neptun este implicat.
15 grade în Taur ♉, Scorpion ♏ și Vărsător ♒ este de asemenea un aspect nefericit,
însă nu atât de grav cât este aspectul cu Leu ♌ în 15 grade, unul dintre cele mai grave grade ale
Zodiacului.
16, 17, 18, 19, 22 și 25 de grade în Taur ♉ sunt cu toate grade ale violenței.
9 grade în Gemeni ♊ și Săgetător ♐ sunt cu toate grade ale violenței.
17 grade în Gemeni ♊ este un grad al omuciderii.
6 grade în semnele cardinale Rac ♋, Balanță ♎, Capricorn ♑ și Berbec ♈ indică
posibilitatea unei dizabilități fizice, însă într-o măsură mai mică, în special dacă planeta ocupă
prima casă, este proeminentă și/sau alți factori din astrogramă susțin asta.
6 grade în Leu ♌ sau Vărsător ♒ sunt ambele aspecte foarte grave pentru văz.
12 grade în Leu ♌ este un aspect al frumuseții.
9 grade în Vărsător ♒ sau Pești ♓ sunt cunoscute ca grade fatale, gradul ce oferă un
picior deja în groapă, și grade ale suferinței. 9 grade în Pești ♓ este unul dintre cele mai grave
grade ale Zodiacului.
9 grade în Săgetător ♐ este gradul unui luptător, și de asemenea un grad al omuciderii.
Planete proeminente în acest grad sunt de asemenea observate în diagrama natală a
reformatorilor religioși și spirituali.
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22 grade în toate semnele, în special dacă semnele sunt fixe, e de rău, atât în astrologia
natală cât și în cea predictivă.

Configurații planetare
În foc
Acelora care au trigon în foc, de obicei le place să socializeze și sunt carismatici sau
absorbiți de propria persoană. În orice caz, se pune foarte mare accent pe propria persoană.
Acești oameni au ego-uri mari, cu un simț al importanței propriei persoane bine dezvoltat; pot fi
mândrii și egoiști. Au o abilitate creativă enormă. Preferă să fie activi. Uneori le place să aibă o
ocupație periculoasă în care se aruncă fără frică, pentru că sunt aventuroși. Urăsc să fie
subordonați. În schimb, sunt independenți și cu simț inițiativ, urăsc interferențele celorlalți.
Acești oameni pot avea prea multă încredere în sine. În legătură cu dragostea, focul, fiind un
element al regalității, îi face pe acești oameni să se aștepte la un devotament total, la atenție și
chiar servicii din partea partenerilor. Din nefericire, aceasta nu este un drum cu două sensuri. Cu
excepția faptului în care partenerii lor sunt foarte direcți în privința propriilor nevoi, persoana cu
trigon în foc îi va ignora adesea, deoarece le pasă prea mult de sine însuși. Elementul foc este
energic și vital. Acesta acordă un nivel ridicat al energiei și este binefăcător pentru sănătate. De
asemenea, oferă o rezistență aparte împotriva infecțiilor; vitalitate crescută.
În pământ
Banii, plăcerile fizice și senzualitatea sunt foarte importante pentru acești oameni, mai
mult decât pentru alte persoane. Sunt organizatori și planificatori. Securitatea este de importanță
primară și nu le place spontaneitatea, cu excepția situației în care au multe planete în semne
mutabile. Acești oameni pot fi foarte toleranți cu ei înșiși. Elementul pământ acordă rezistență
enormă, încăpățânare și determinare. Foarte mulți lucrează din greu și viețile lor se pot învârti în
jurul muncii și afacerii personale. Nu le place să riște și să facă pariuri. Au o sincronizare bună,
pentru că mulți gândesc dinainte și nu se grăbesc cu lucrurile. Acești oameni pot fi letargici și nu
sunt la fel de sociabili ca cei de foc, dar sunt de încredere și trăiesc vieți mult mai organizate.
Viețile lor pot rămâne blocate în aceleași rutine vechi. Munca și productivitatea sunt foarte
valorificate, adesea deasupra tuturor celorlalte lucruri.
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În aer
Aici avem intelectualitatea. Acești oameni pot trăi în propriile minți, ca să zicem așa.
Sunt idealiști, valorifică înțelepciunea și educația. Fiind idealiști, pot fi nepractici. Aerul, de unul
singur este un element rece, intelectual. Acestor oameni nu le plac relațiile în care li se cer multe.
Comunicarea și discuțiile cu alții sunt importante pentru ei. Sunt buni la dezbateri. Spre
deosebire de foc și apă, aerul nu este foarte pasionat, preferând să se lege de ceilalți în mod
intelectual. O discuție bună și o înțelegere comunicativă sunt mult mai importante pentru acești
oameni. Aceștia sunt nestatornici, putând fi lucruri diferite pentru oameni diferiți, deoarece se
adaptează. Sunt impersonali și pot privi lucrurile într-un mod detașat, văzând ambele fețe ale
unei probleme. Pot deveni scriitori și jurnaliști excelenți și au un bun talent în ale comunicării.
În apă
Apa este elementul emoției și a sentimentelor. Acesta este psihicul. Acești oameni adesea
pot simți lucrurile pe care le simt sau gândesc ceilalți. La fel ca și elementul de foc, apa oferă
creativitate. Indivizii cu trigoane în apă sunt extrem de sensibili. Apa este elementul fertilității și
poate aduce familii mari. Acești oameni pot fi evazivi. Vise și fantezii. Oamenii de apă sunt
adesea artiști. Au foarte multă înțelegere pentru ceilalți și au un simț puternic al dreptății.
Suferința celorlalți și a lumii îi afectează adânc. Dacă au mai multe planete în Rac sau Scorpion,
acești oameni pot purta pică și pot fi inamici periculoși.

Separarea trigonului mare
Dacă într-un trigon o planetă este deplasată, verifică elementul în care se află celelalte
două planete. Caracteristicile vor fi mai puțin puternice decât triunghiul elemental mare și pur.

Metode de prezicere
Prezicerea în astrologie. Înțelegerea bazelor astrologiei este de o importanță deosebită în
prezicere. Există o varietate de metode de prezicere.
1. Progresiile: o zi reprezintă un an din viață, folosind efemeridele.
2. Tranzițiile: poziția în care se află planetele la un anumit moment și felul în care
acestea afectează planetele din astrograma natală.
3. Rezoluția Soarelui: când Soarele ☉ se întoarce înapoi în gradele și minutele din
momentul nașterii, o nouă diagramă este creată pentru viitorul an.
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4. Rezoluția Lunii: când Luna ☾ se întoarce înapoi în gradele și minutele din
momentul nașterii, o nouă diagramă este creată pentru o lună întreagă.
5. Progresiile arcului solar: planetele sunt pe atât de progresate pe cât de departe a
progresat Soarele; o zi pentru un an, folosind efemeridele.
6. Ziua regresată pentru planetele anului: în loc să prezică în viitor, acestea merg
înapoi de la data nașterii.
Pentru a avea o idee clară și precisă a evenimentelor care se vor întâmpla în viață,
astrologul ar trebui sa folosească toate metodele de interpretare de mai sus. IA TOTUL în
considerare. Cu cât observi mai multe aspecte ce susțin anumite evenimente, cu atât prezicerile
vor fi mai sigure și mai precise. Când un eveniment important este pe punctul de a se manifesta
în viață, adesea poate fi observat prin toate metodele mai sus menționate.

O ZI PENTRU UN AN; PROGRESIILE:
Progresiile o zi pentru fiecare an sunt folosite pentru Soare ☉, Lună ☾, Mercur ☿,
Venus ♀, Marte ♂ și cele 4 unghiuri (ascendentul, MC, IC și descendentul). Planetele
îndepărtate se mișcă mult prea încet pentru această metodă. Data miezului nopții cât și datele de
după-amiază determină cele 6 luni ale anului în discuție; acesta este de ajutor în special în
interpretarea cursului Lunii, care se mișcă mult mai repede decât celelalte planete.O zi pentru un
an. De exemplu, dacă ai 25 de ani, numără înainte, de la data ta de naștere, începând cu o zi după
ziua ta de naștere, până la 25 de zile, folosind efemeridele. Dacă există alte planete la acea dată
care fac aspect cu planetele natale la un distanță de 1-2 grade, un eveniment va avea loc. De
exemplu, dacă Soarele natal (adică poziția lui la naștere) se află în 20 de grade în Fecioară ♍ și
tu tocmai ai împlinit 25 de ani, faci numărătoarea pană ajungi la 25 de zile după ziua de naștere
și să zicem că observi acum un Venus la 19 grade (aproape 20 de grade) în Fecioară, fii asigurat
că în acel an vei fi implicat într-o relație semnificativă de dragoste sau chiar și căsătorie. Prin
intermediul astrogramelor online, nu mai trebuie folosite calculele demodate. Cele de mai sus
sunt doar pentru informația ta, ca să știi cum se calculează.
Tranzițiile:
Tranzițiile sunt locurile în care se află planetele și aspectele (dacă există) pe care le fac cu
planetele din astrograma ta natală. Din nou, dacă apar aspecte semnificative, se vor întâmpla
evenimente legate de natura planetelor implicate. Tranzițiile acoperă și planetele care se mișcă
mai încet: Marte ♂ (în retrograd), Jupiter ♃, Saturn ♄, Uranus ♅, Neptun ♆ și Pluto ♇. În
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unele cazuri, Soarele ☉, Mercur ☿ și alte planete care se mișcă mai rapid acționează ca un
trăgaci, însă nu ca o influență majoră. Eclipsele și lunațiile sunt de asemenea importante aici.
În cazul tranzițiilor, intervalul în grade al orbitei este mai mare decât în cazul
progresiilor, care au un interval de 1-2 grade. Intervalul în grade al orbitei reprezintă fereastra în
care planetele au influență. În astrologia natală, intervalul în grade pentru orbitele planetelor care
fac tranzit, se află între 8 și 10 grade pentru aspectele majore: conjuncțiile, cuadraturile,
trigoanele și opozițiile. Cu aspectele mai puțin puternice, cum ar fi sextilurile, intervalul în grade
pentru orbite se află la 5-6 grade. Pentru semi-sextiluri, cvintaluri și semi-careuri, acestea au doar
1-2 grade de influență intervalul orbitelor lor. De exemplu, dacă cineva are Jupiter la 2 grade în
Fecioară și Pluto la 7 grade în Fecioară. Aceasta este o conjuncție deoarece planetele se află la
un interval de 5 grade. Există doar 5 grade care separă Jupiter ♃ de Pluto în această situație.
Acum, dacă Pluto se afla la 18 grade în Fecioară ♍, nu exista nici-o conjuncție, deoarece între
cele două planete există 16 grade diferență, făcând ca intervalul în grade între orbitele lor să fie
prea larg. Amintește faptul că pentru planete progresate, aceste intervale sunt înguste: de doar 12 grade. De exemplu, să zicem că Pluto face cuadratură cu Luna ☾, indicând o schimbare
domestică semnificativă. Luna se află la 11 grade în Pești ♓. Pluto este acum la 16 grade în
Săgetător ♐. Pluto tot mai are o influență însă am observat faptul că cu cât este mai strâns
aspectul, în MAJORITATEA cazurilor, acel eveniment va avea loc, însă au existat cazuri în care
evenimentul a avut loc chiar dacă planetele erau separate de 9-10 grade. Prin urmare, Pluto ♇va
avea influență asupra Lunii din exemplul de mai sus, până când trece de 21 de grade în
Săgetător, ieșind astfel din intervalul în care poate interacționa cu Luna.
De asemenea am mai observat că în majoritatea cazurilor, o planetă în tranzit ce se
apropie de o planetă natală între 2-4 grade, chiar și înainte să facă o conjuncție exactă cu o
planetă natală la 2-4 grade, poate porni un eveniment. Fii conștient de orice planetă care face
tranzit și se mișcă încet și care se apropie la 5 grade de orice planetă natală. Dacă nu se întâmplă
nimic, tot ai grijă, deoarece evenimentele se pot întâmpla la orice moment, atâta timp cât planeta
respectivă se află în acel interval cu planeta natală. De asemenea asta include și planetele în
retrograd. Când planeta în retrograd trece prin planeta natală, apoi staționează și face mișcarea în
retrograd, când se află într-un orb apropiat de planeta natală, poate începe un eveniment. Cu cât
se apropie mai mult de planeta natală în grade, cu atât este mai probabil ca ceva să se întâmple.
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Rezoluția Soarelui:
Acesta începe de ziua ta și reprezintă întregul an astrologic până la următoarea zi de
naștere. Timpul exact în care Soarele ☉ se întoarce în același grad, minut și secundă ca cel natal,
creează o noua diagramă astrologică pentru anul următor. Mai multă informație poate fi oferită
creând o astrogramă când Soarele în tranzit face cuadratură (90 grade) sau opoziție (180 de
grade) cu Soarele natal. Această metodă va împărți anul în câte 3 luni.
De exemplu, să zicem că Soarele tău natal este la 10’44’’16 în Gemeni ♊. Când Soarele
care face tranzit într-un anumit an ajunge la 10’44’16 grade în Fecioară ♍ (la 90 de grade
depărtare), o altă diagramă este creată și o numim ”rezoluția trimestrială”. Această rezoluție
solară are mai puțină influență decât rezoluția solară completă și acționează ca un cronometru
pentru evenimentele prezise în astrograma rezoluției solare. În această situație, când Soarele
ajunge la 10’44’’16 grade în Săgetător ♐ (la 180 de grade depărtare de Soarele din poziția
natală, care în exemplul de față este în Gemeni), lucru care marchează 6 luni de la ziua nașterii.
Am observat că în multe cazuri (nu toate), evenimentele care sunt prezise în rezoluția solară,
adesea se manifestă după ce Soarele din tranzit opune Soarele natal la 180 de grade.
Astrogramele solare pe 6 luni au mai multă influență decât cele trimestriale, însă asta nu este o
regulă. Când Soarele se află la 10’44’’16 grade în Pești ♓, ai ultimele trei luni din an. Într-o
rezoluție solară, gradele sunt FOARTE importante, însă majoritatea astrologilor faimoși care
scriu cărți despre astrologie, nu cunosc nici asta și nici multe alte lucruri legate de grade și de
interpretare. Rezoluția Soarelui trebuie să se interpreteze împreună cu progresiile, tranzițiile și
datele predictive. De exemplu, să zicem că într-o astrogramă a rezoluției soarelui, MC-ul tău se
află la 0 grade în Taur ♉, iar dominantul astrogramei este Soarele (pentru că Leul ♌ este
ascendent în RS), care face conjuncție cu Luna ☾ în a doua casă (a avuției). (Luna Nouă în RS
este foarte semnificativă și indică începuturi noi), împreună cu dominantul MC-ului în Rezoluția
Soarelui, Venus ♀ în prima casă, accentuând casa a 10-a a carierei pentru evenimentele care vor
urma. Planetele din prima casă în rezoluțiile solare pun accentul pe evenimentele asupra cărora
domină prima casă în astrograma din RS și de asemenea cea natală. În exemplul de mai sus
există șanse ca persoana respectivă să înceapă o noua carieră.
Rezoluția Lunii:
Acestea sunt foarte similare cu cele solare, cu excepția că sunt pe o perioadă de doar de o
lună. Acestea arată întâmplări pe parcursul unei luni. Rezoluția solară are cea mai mare influență
în prezicerea evenimentelor din decursul anului. Rezoluția lunară reflectă evenimentele prezise
prin intermediul celui solar și adesea acționează ca un cronometru.
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Progresiile arcului solar:
Acestea sunt benefice pentru a face progresiile planetelor îndepărtate, deoarece se mișcă
mult prea încet pentru metoda unei singure zi pe an. Am observat că acestea sunt mai slabe în
influență decât progresiile standard. Soarele ☉ se mișcă cu o viteză de câteva grade pe zi. La fel
ca în progresii, numără o zi pentru fiecare an care a trecut de la momentul nașterii. Uită-te la
poziția Soarelui la data respectivă. S-a mișcat un anumit număr de grade. Adaugă acest număr
gradelor tuturor planetelor natale. Regula de 1-2 grade de orb se aplică și aici și dacă există un
aspect, un eveniment va avea loc.

Planetele regresate:
Acestea sunt oarecum slabe. Regresiile sunt folosite să descopere evenimente care s-au
întâmplat în viețile anterioare. Poți număra anii invers.

Utilizarea și împuternicirea unei oglinzi negre
Cititul în cristal poate fi o modalitate excelentă de a contacta Demonii sau spiritele, de a
prezice viitorul și de a obține răspunsuri întrebărilor. O oglindă neagă este mai mult decât ideală
pentru așa ceva. În mod tradițional, obsidianul a fost materialul preferat pentru confecționarea
unei oglinzi negre; însă metoda descrisă mai jos funcționează și ea, la fel de bine. Cel mai bun
moment pentru confecționarea unei oglinzi negre, este atunci când Luna este plină, deoarece
Luna guvernează peste psihic și peste cel de-al treilea ochi. Poate fi folosită orice ramă de tablou.
Ia sticla din rama de tablou și pictează-i una din părți cu un email de culoare neagră. Cel mai
probabil vrei fi nevoit să pui mai multe straturi email. Emailurile pe bază de ulei sunt de durată,
însă dura mult pentru a se usca. Asigură-te că vopseaua este complet uscată atunci când așezi
sticla înapoi în ramă. Ca substituent pentru oglinda neagră, se poate folosi un vas cu orice lichid
de culoare neagră, sau orice obiect sticlos, îndeajuns de mare pentru a-ți putea focaliza atenția pe
el. Personal, am găsit că și oglinzile normale pot fi folosite, dacă camera este slab iluminată (este
perfect dacă camera este iluminată doar de lumina unei lumânări). Ritualul de împuternicire de
mai jos este pentru meditatorii avansați și este foarte efectiv. Dacă nu ești avansat, poți folosi
oglinda neagră cu succes; însă nu întreține ritualul de împuternicire a acesteia, decât atunci când
ești mai avansat.
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Ritualul de împuternicire a oglinzii negre:
Într-o noapte cu Lună plină, ieși afară, într-un loc liniștit și în care nu vei fi deranjat. Întră
într-o stare superficială de transă, inspiră energie de la Lună în al treilea ochi, iar când expiri,
vibrează INANNA (vibrează fiecare literă în parte): IIII-NNNN-AAAA-NNN-AAAA. Simte
vibrația în al treilea ochi. Fă acest lucru de 30 de ori (30 de vibrații). Apoi condensează energia
de la Lună în al treilea ochi, după care circulă energia condensată între chakra inimii și al treilea
ochi, de nouă ori. La final, înmagazinează această energie în mod temporal în chakra inimii.
Așează hârtia sau pergamentul cu Sigiliul lui Astaroth pe oglinda neagră, și apoi pune-o pe altar.
Astaroth este Zeița profeției.
Scrie următoarea rugăciune pe o foaie de hârtie curată:
Pleacă-ți urechea spre mine, Lordule Satan; în Numele Tău cer ca Puterile Întunericului
să își reverse puterile lor profetice peste această oglindă, și astfel să mă pot folosi de acest mediu
magic pentru a-i contacta pe oricare dintre Demonii după care aș putea să chem; să citesc în
revelațiile ascunse și în cunoștința care îmi este necunoscută. În Numele lui Satan/Lucifer, o rog
pe Astaroth să își reverse binecuvântarea profeției și a tuturor puterilor relaționate acesteia, peste
această oglindă. Toate acestea le cer în Numele Tău, Lordule Satan. Astfel să fie împlinit.
Recită rugăciunea cu voce tare la apogeul ritualului și când ai terminat, aprinde hârtia în
flacăra unei lumânări negre din partea stângă a altarului. Așază hârtia în vasul de ardere, pentru a
fi mistuită de flăcări. Acum, ia energia înmagazinată în chakra inimii și elibereaz-o în oglindă.
Fă acest lucru în timp ce expiri și vibrezi GHE. Baza limbii ar trebui să îți fie pe atât de aproape
pe cât posibil de fundul gâtului, atunci când vibrezi această rună (Gebo). Gebo este runa lui
Astaroth și este folosită în lucrările care implică puterea chakrei inimii. Cu fiecare expirație,
vibrează energia în oglindă. Vizualizează cum energia intră în oglindă; aceasta ar trebui să fie de
culoare indigo (violet-albăstrui … uneori aceasta poate avea urme de verde). Cu fiecare expirație
vizualizează energia din oglindă crescând în intensitate și tărie. Ar trebui să fi capabil de a estima
când oglinda este pe deplin împuternicită și, de asemenea, ar trebui să simți când energia
înmagazinată în chakra inimii a fost transferată în totalitate în oglindă
Cum folosești oglinda:
Așază oglinda astfel încât aceasta să fie la o distanță și într-o poziție confortabilă. Tu
însuți ar trebui să fi într-o poziție comodă atunci când citești în oglindă. Camera în care te afli ar
trebui să fie liniștită și slab iluminată, de preferință cu lumânări. Pentru a începe ședința de citire
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în oglindă, intră în transă și imaginează-ți că oglinda este o apă de culoare neagră, asemenea unui
izvor. În cele din urmă, oglinda își va schimba culoarea spre gri, moment din care vor începe să
se formeze imagini sub formă de nori. Fii răbdător, întrucât abilitatea de a vedea imagini ale
spiritelor sau imagini cu diferite evenimente se va manifesta în timp, cu multă practică. Cel mai
bine este să te familiarizezi cu oglinda ta, înainte de a chema Demoni prin intermediul acesteia.
La început, aproape toți văd doar nori. Acest lucru este normal și chiar un semn pozitiv. Cu
experiență și persistență, vei trece la alte feluri de viziuni care se vor manifesta aleatoriu. Aceste
viziuni vor fi necontrolate. Când devii experimentat, vei fi capabil să evoci viziuni pe care tu vrei
să le vezi. Un adept poate experimenta viziuni care implică toate cele cinci simțuri, atunci când
citește în oglinda neagră; acest lucru poate lua ceva timp, însă acolo conduc persistența și
practica. Demonii pot atinge cititorul în oglindă, pot purta conversații lungi cu acesta și pot
interacționa la un nivel mult mai personal. Viziunile pot începe să se manifeste și în afara
oglinzii, în toate părțile în jurul cititorului oglinzii negre. Când nu este folosită, oglinda ar trebui
ținută înfășurată în mătase, pentru a împiedica energiile să scape din aceasta; de asemenea, ar
trebui să ți oglinda neagră într-un loc în care nu va fi deranjată de alții. Energiile acesteia ar
trebui realimentate din când în când. Va trebui să așezi oglinda la geam sau afară, sub lumina
Lunii, pentru a absorbi energie lunară. Pentru a face acest lucru, inspiră energie de la Lună în
chakra inimii și expir-o în oglindă prin chakrele mâinilor. Dacă ești îndeajuns de deschis, vei
vedea cu al treilea ochi și vei simți când oglinda este împuternicită pe deplin; de asemenea, dacă
ești deschis, vei simți când aceasta trebuie realimentată.

Necromanția – Chemarea, Contactarea şi Comunicarea cu Morţii
Multe cărţi despre vrăjitorie, mediumi şi sesiuni de canalizare, vorbesc despre un proces
foarte elaborat pe care trebuie să îl urmezi, dacă vrei să contactezi morţii. În realitate, nu este
deloc dificil să chemi pe cineva care pribegeşte prin astral. Sunt multe suflete “pierdute” şi
prinse în astral. În cazul celor care au fost deja reîncarnaţi, dacă eşti destul de sensibil, vei fi
capabil de a recepta acest lucru şi vei şti că este de prisos să încerci să îi contactezi, deoarece ei
se află deja într-o altă viaţă. Oamenii morţi sunt “spirite”. Acestea sunt de ordin inferior. Nu sunt
la fel de puternice ca Demonii sau îngerii, cu excepţia cazului în care şi-au împuternicit sufletele.
Pentru aceste suflete, astralul este de obicei un loc pustiu, iar ele îşi doresc să aibă contact cu cei
întrupaţi. Fantomele care sunt văzute sau simţite în casele vechi (adesea persoanele respective au
murit acolo), sunt cei care nu se pot despărţi de membrii familiei care mai sunt în viaţă or de cei
dragi; adesea fantomele se ataşează de ceva – de casă, locul de muncă, familia care mai este în
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viaţă, familia gazdă, etc. Uneori pot exista treburi neterminate, în care decedatul are nevoie de
ajutorul celor în viaţă; poate fi cazul îngropării, rezolvării unei omucideri, a unei persoane date
dispărute sau orice alt lucru, datorită căruia decedatul nu se poate “odihni”. De cele mai multe
ori, acesta se va face cunoscut. Anumite obiecte pot fi rătăcite sau mutate, aparatele electrice pot
fi pornite şi oprite, el/ea poate fi simțit/ă chiar şi de către indivizii neantrenaţi.
Cum să stabileşti un contact:
Nu este necesar ca decedatul să se afle în zonă, pentru a fi chemat. Dacă este mort, poate
fi contactat: atâta timp cât nu este reîncarnat. O astfel de chemare poate fi efectuată oriunde te
poţi concentra. Cărţile de Tarot pot fi folosite pentru a stabili un contact. Placa Ouija şi Pendulul
pot fi folosite pentru a comunica cu acesta. În cazul în care chemarea se face de către un grup,
toţi participanţii ar trebui să fie în ton şi serioşi. Una dintre persoane va fi pe post de medium.
 Persoana cea mai apropiată decedatului (în cazul unui spirit cunoscut) amestecă
cărţile, concentrându-se pe contactarea şi citirea informaţiilor despre cel chemat.
Apoi mediumul începe să citească cărţile. Se procedează la fel dacă se are la
îndemână o Placă Ouija. În cazul unei astfel de plăci, mediumul ar trebui să stea
în faţa persoanei care doreşte să cheme decedatul. Poate fi de ajutor un obiect care
a aparţinut decedatului, în cazul celor care sunt închişi din punct de vedere psihic
sau neexperimentaţi şi care sunt pe post de medium.
 De obicei, persoana care este cea mai apropiată decedatului, îi va simţi prezenţa
înaintea celorlalţi. Persoana pe post de medium va trage spiritul în ea şi va vorbi
pentru el. Când ai terminat, direcţionează spiritul să plece. Nu te lega în nici un
fel de acesta. Păstrează o atitudine cât mai impersonală posibil.
De asemenea poate fi folosit un pendul. Mediumul, dacă decide să folosească această
metodă, ar trebui să fie cât de cât experimentat cu acesta. Începe prin a întreba dacă este vreun
spirit în cameră/casă/zonă. Dacă pendulul răspunde “da”, atunci poţi continua şi să întrebi mai
multe întrebări sau poţi folosi o placă Ouija pentru a purta o conversaţie. Spiritele umane sunt
destul de uşor de invocat. Acestea nu au sub nici o formă energia pe care o au Demonii; cunosc
acest lucru deoarece am invocat atât spirite cât şi Demoni. De regulă, energia unui om poate fi
simţită numai când acesta îţi intră în corp. Pe de altă parte, energia unui Demon este electrizantă,
iar energia care rezidă în urma invocării, îţi poate cauza furnicături ale pielii câteva zile bune.
Niciodată nu încerca să forţezi un spirit să răspundă la întrebările la care acesta nu vrea să
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răspundă. Dacă eşti nemanierat, aura ta va primi vibraţii neplăcute în astral, vibraţii care pot
zădărnicii încercările viitoare de contactare sau invocare a spiritelor. Meditaţia Vid este esenţială
aici, la fel cum este o minte şi un spirit puternic, cu control total asupra propriilor gânduri şi
emoţii. Abilitatea de a opri şi bloca orice lucru nedorit, este de o importanţă extremă atunci când
se invocă ceva din astral. Unele spirite se hrănesc cu frică, dintr-o minte neantrenată, sau cu
diverse alte emoţii. Oamenii plini de frică, foarte impresionabili sau predispuşi la emoţii
excesive/isterie sau cei cu un comportament instabil, nu ar trebui să participe la astfel de practici!
Trebuie să fii liniştit, calm şi adunat pe întreaga durată a unei astfel de sesiuni. Mediumul trebuie
să aibă tot timpul control asupra situaţiei. Când sunt contactate spiritele morţilor, acestea sunt la
fel ca atunci când erau în viaţă. Personalitatea nu se schimbă, cel puţin din experienţele pe care
le-am avut. Acesta este un alt motiv pentru care noi toţi ar trebui să ne facem viaţa aici, lucrând
pentru dezvoltarea şi evoluţia noastră spirituală.

Pendulul
Uneori avem nevoie de răspunsuri simple întrebărilor noastre. Pendulul este de regulă
precis, uşor de folosit şi necesită puţin timp. Începe prin a lua ceva de dimensiune mică, cum ar
fi un cristal, pandantiv, inel sau alte obiecte uşoare şi prinde-l de un lănţişor, coardă, aţă, etc.
Acesta ar trebui folosit numai în scopuri de divinaţie şi nimic altceva. Ţine sfoara între degete şi
lasă-l să atârne. Pentru cei care sunt noi sau neexperimentaţi în folosirea pendulului, este o idee
bună să intri în transă atunci când lucrezi cu acesta. Odată ce devii încrezător în răspunsurile
corecte pe care le primeşti, nu mai este nevoie să intri în transă. Acum, pune o întrebare a cărei
răspuns îl ştii, cum ar fi “ce zi este azi”. Începe prin a pune întrebări cu răspunsul “da” sau
“nu”.Observă pendulul şi mişcările acestuia şi trage concluziile. Am observat că mişcările de la
stânga la dreapta (precum atunci când dai din cap pentru a sugera “nu”) înseamnă “nu”, iar
mişcările înainte-înapoi înseamnă “da”. Atunci când se mişcă în cercuri, răspunsul este incert.
Cu cât mişcările pendulului sunt mai largi, cu atât răspunsurile sunt mai exacte. De asemenea,
pendulurilor li se pot pune şi întrebări de genul “cât de mult”. Pendulul se va legăna – se va opri,
se va legăna din nou şi va continua să facă acest lucru până când se va opri de tot. Pentru a găsi
obiecte pierdute, ia pendulul în zona cu pricina şi întreabă-l dacă eşti aproape de obiectul pierdut.
Spiritele, de asemenea pot comunica prin intermediul pendulului. Ne putem concentra pe numele
spiritului sau a Demonului pe care dorim să îl contactăm. Pendulul reprezintă o metodă excelentă
de a comunica cu Demonii. În cazul Demonilor, putem plasa pendulul deasupra unui desen sau a
unei copii cu sigiliul acestuia, după care începem să punem întrebări.
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DIVERSELE UTILIZĂRI ALE PENDULULUI
Pendulurile reprezintă un mijloc excelent pentru comunicarea cu lumea spiritelor, în
verificarea exactităţii altor metode de divinaţie, precum multe alte lucruri.
PENTRU A GĂSI CEVA PIERDUT:
 Într-o cameră – ţine pendulul şi întreabă-l unde se află obiectul. Pendulul va
începe să se legene în direcţia în care se găseşte obiectul pierdut.
 Într-o casă – întreabă pendulul, cameră după cameră. Spre exemplu: este în
bucătărie? da/nu; este în baie? da/nu. După ce ai stabilit camera, du-te acolo şi
întreabă-l “unde”.
 Pe o hartă – începe prin a întreba dacă persoana dispărută sau obiectul pierdut
este în area pe care o acoperă mapa (în cazul unei persoane dispărute, este de
ajutor o poză şi un obiect pe care aceasta l-a atins sau purtat). Ţine pendulul în
mâna pe care îl ţi de obicei când divinezi cu acesta, iar în cealaltă ţine indicator
sau un creion. Indică din loc în loc pe hartă, până când îl localizezi.
 Afară – întreabă “sunt cu faţa în direcţia în care se află …?” Dacă pendulul se
leagănă înainte-înapoi, atunci te mişti în direcţia bună. Dacă acesta se mişcă în
cercuri, întoarce-te încet în sensul de rotaţie al acestuia, până când se mişcă
înainte-înapoi.
De asemenea, poţi desena schiţa unei case, după care poţi folosi metoda hărţii pentru a
găsi un obiect pierdut.
PENTRU RITUALURI AFARĂ/ÎN NATURĂ:
Pentru început, încearcă să foloseşti o mapă pentru a identifica o zonă bună. Locurile în
care se intersectează Liniile Ley sau alte reţele energetice ale Pământului, sunt foarte puternice
pentru întreținerea oricărui fel de ritual. Pendulul se va învârti în cercuri atât de repede, când este
aşezat asupra unor astfel de locuri, încât va fi aproape paralel cu Pământul. Cu cât energiile sunt
mai puternice, cu atât mai repede se va învârti pendulul.
VIEŢI ANTERIOARE:
Poţi scrie date calendaristice pe nişte bucăţi de hârtie sau pe cartonaşe, pe care le vei
separa mai apoi în mod egal, pe o masă. Întreabă despre viaţa ta anterioară, iar pendulul se va
legăna în direcţia hârtiei cu data exactă. Poţi face la fel în cazul continentelor, ţărilor şi a
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zonelor/oraşelor în care ai locuit. Întreabă despre oamenii pe care i-ai cunoscut şi despre relaţiile
pe care le-ai avut cu aceştia, în acea viaţă. Scrie pe bucăţi diferite de hartie: iubit, prieten,
soţ/soţie, membru al familiei, etc. Numeşte persoana, după care pune întrebări.
SĂNĂTATE:
Întreabă despre fiecare parte din corpul tău sau despre aura cuiva despre care vrei să şti.
Continuă să restrângi întrebările pe care le primeşti de la pendul.

JOCURI DE NOROC:
Fi atent aici, deoarece greşelile te pot costa! Însă poţi lua pendulul într-un cazinou şi să-l
întrebi dacă aceasta este o masă sau o trapă; poţi câştiga mult, repede şi uşor. La fel se poate face
când pariezi pe cai şi asa mai departe. Asigură-te că ai îndeajuns de multă experienţă cu
pendulul, înainte să îl foloseşte pentru bani.
RELAŢII:
Pendulul îţi poate descoperi tot felul de lucruri despre alţi oameni. O poză sau un obiect
personal poate fi de mare ajutor, însă nu este obligatoriu. Simplu, plasează pendulul deasupra
obiectului şi pune întrebări.
LOCURI BUNE PENTRU CUMPĂRĂTURI SAU REPARAŢII:
Deschide cartea de telefoane şi întreabă unde se află cel mai ieftin şi cel mai bun loc
pentru ceea ce vrei. Numeşte locurile, iar pendulul îţi va răspunde da/nu. De asemenea, un
pendul poate fi de ajutor în diagnosticarea problemelor la maşină, înainte de a o deschide sau
trimite la reparat.

RITUALURI:
Întreabă ce tip de tămâie să foloseşti, când este cel mai propice moment, cel mai bun loc,
culoarealumânărilor şi asa mai departe.

DEMONI:
Pentru o simplă contactare a unui Demon, plasează pendulul deasupra Sigiliului acestuia
şi începe să întrebi lucruri.
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CĂRŢI DE TAROT:
Înşiră mai multe cărţi de tarot pe masă, ca răspunsuri posibile la o întrebare. Pune
întrebarea, iar pendulul va începe să se legene în direcţia cărţii cu răspunsul, până când se
primeşte un “da”, atunci când acesta se află direct deasupra cărţii de tarot. Orice întrebare care
are răspunsul da/nu, poate fi răspunsă cu un pendul, în mod precis/exact. Pot fi înşirate pe masa
bucăţi mici de hârtie, pe care sunt trecute nume de persoane, locuri sau lucruri, iar pendulul va
începe să se legene în direcția bucăţii de hârtie pe care se află răspunsul. Pendulul ar trebui să
aibă legănări largi, întrucât acesta este un “da” sau un “nu” categoric. Cercurile înseamnă
incertitudine, iar legănările slabe, înseamnă “nu prea sigur”.

Practica cu pendulul
În cazul oricărui lucru, pentru a deveni adept, ai nevoie de practică, răbdare şi mai mult
decât orice, ai nevoie de persistenţă. Cei mai multi adepţi au lucrat cu pendulurile lor timp de ani
întregi. Odată ce eşti avansat, pendulul îţi poate descoperi practic orice. Pe aceia dintre voi care
doresc să devină maeştrii în ale pendulului, îi sfătuiesc să înceapă să întrebe pendulul în fiecare
dimineaţă, diverse întrebări banale, despre lucruri care ştiţi că se vor întâmpla în decursul zilei
respective. Spre exemplu: Va ploua azi? O să primesc bani azi? O să ies azi devreme de la
servici? Pune întrebări uşoare, care nu au nici fel de importanţă, deoarece emoţiile şi dorinţele
pot afecta foarte mult răspunsurile pe care le primim, acestea reprezentând momentul în care
inacurateţea apare în peisaj. Notează-ţi întrebările în Jurnalul Negru. La sfârşitul zilei, treci prin
toate întrebările şi scrie în dreptul lor răspunsul pendulului şi dacă acesta a fost sau nu exact. De
asemenea îţi poţi folosi pendulul pentru a găsi obiecte rătăcite. Întotdeauna notează în Jurnalul
Negru, acurateţea pendulului. După câteva luni, ar trebui să observi o mare îmbunătățire a
acurateţii răspunsurilor. Dacă vrei să avansezi în continuare, încearcă să pui întrebări pendulului,
folosind o hartă. Atunci când îţi înregistrezi munca în Jurnalul Negru, este bine să notezi şi ora,
fazele Lunii, vremea, precum şi alte fenomene. În cazul doamnelor, este foarte important să
notaţi şi fazele menstruaţiei. Acest lucru vă poate influenţa foarte mult, deoarece are de a face cu
Luna. Amintește-ți că este foarte important să fi mereu pe cât de relaxat posibil atunci când
lucrezi cu pendulul, deoarece acesta accesează partea dreaptă/psihică a creierului.
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Placa Ouija
Plăcile Ouija sunt excelente pentru contactarea şi comunicarea cu Demonii şi spiritele.
Prefer sa lucrez singură, deoarece alte persoane pot fi o distragere şi împiedică intimitatea cu
spiritul contactat. Pentru aceia dintre voi care sunt începători: asiguraţi-vă că placa este aşezată
pe o suprafaţă plată. Este important să intri într-o transă atunci când foloseşti o Placă Ouija.
Plasează-ţi degetele uşor, pe fiecare parte a planşetei. Curând va începe să atragă. Relaxează-te şi
acordă-i îndeajuns de mult timp să funcţioneze. Poate dura câteva minute pentru a începe. Este
important să nu fii distras ori deranjat. Eu personal, folosesc mereu transa. Ca şi în cazul în care
vreau să prevăd viitorul, sau să invoc spiritele decedate, totul în jurul meu este blocat. Toată
concentrarea mea este aţintită pe placă. Este ca şi cum eu şi placa suntem legaţi într-o aură
puternică, iar atenţia mea este aţintită în totalitate pe aceasta: nimic altceva din afară nu există.
Acesta este felul în care eu personal lucrez, însă noi suntem toţi individuali, aşa că unele
experienţe pot fi diferite. Am înţeles din ce în ce mai mult că, cu cât Demonul este de un rang
mai înalt, cu atât mai multă energie vei simţii. Am un Demon care îmi este apropiat şi aseară am
povestit cu el, prin intermediul plăcii. Nu îmi amintesc cât de mult a durat, însă a durat ceva
timp. El mi-a cerut să rostesc un anumit cuvânt cu voce tare. Când l-am rostit, am simţit o
energie puternică aprinzându-se ca o flacără, în interiorul meu.
Când avem contact foarte apropiat sau când invocăm Demoni, le putem simţii energia.
Azi dimineaţă, pielea îmi mai era încă sensibilă, ca atunci când am febră sau arsură solară – însă
fără durere. Energia lor este electrizantă. Energia Tatălui este diferită, aşa cum sunt sigur că
mulţi dintre voi au experimentat-o în timpul şi după ritualuri. Liniştitoare şi plăcută. Demonii vin
la noi prin telepatie şi prin proiecţie astrală. Din experienţa mea, Demonii se proiectează într-un
mod diferit oamenilor. La oameni, le poţi vedea legăturile ce îi conectează de trupul fizic, iar
atunci când pleacă, se retrag rapid. Cărţile spun că aceste legături au o culoare argintie. Cele pe
care eu le-am văzut erau de culoarea cuprului. Nu am văzut niciodată legăturile Demonilor, dar
ştiu că cei de rang înalt trăiesc în trup în altă lume. Există câţiva Demoni care stau cu noi
întotdeauna, protejându-ne. Aceşti Demoni sunt inferiori deoarece există numai în formă de
spirit. Cu cât foloseşti mai mult o Placă Ouija, cu atât devii mai bun în lucratul cu aceasta. După
ce stabilim o relaţie apropiată cu un anumit Demon, tot ceea ce trebuie să facem este să ne
gândim la el şi, de regulă, acesta va veni la noi. Fiecare dintre noi este individual şi diferit şi va
avea experienţe oarecum diferite în folosirea unei Plăci Ouija şi primirea mesajelor.
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Metoda automatică: în acest caz, planşeta se mişcă automat, fără ca operatorul să ştie ce vrea să
spună spiritul. Mesaje într-o limbă străină sunt de asemenea primite, chiar şi în limbi pe care
operatorul nu le ştie şi nu le-a auzit înainte.
Metoda inspiraţională: aceasta este cea mai comună. Mesajele vor fi primite la nivelul
gândurilor (ca şi cum ai gândi cu voce tare). În acest caz, operatul ştie dinainte ce vrea spiritul să
scrie. Prin repetiţie, această inspiraţie va devenii răsunătoare transformându-se în ascultare, în
cazul comunicării pasive. Vei putea primii mesaje din mintea altcuiva, din afara sinelui. Este
precum dictatul: cuvintele vin în mintea ta iar mâinile mişcă planşeta.
Metoda intuitivă: ca atunci când ai senzaţia că ai muta planşeta de unul singur. Întrebările vor fi
răspunse instant. Aceasta este ceva gen “clar-cunoștință”.
De asemenea, metodele pot apărea într-un fel amestecat; de exemplu, jumătate automatic
şi jumătate inspiraţional sau intuitiv şi inspiraţional sau toate în acelaşi timp. După o perioadă
lungă de practică, vei cunoaşte care dintre metode este dominantă. Fiecare metodă este bună şi
sigură, cu condiţia că o foloseşti sincer şi cinstit. Practica duce la perfecţiune!
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INFORMAȚII
Adevărul despre legea conform căreia „tot ceea ce faci ți se va
întoarce înapoi”
Legea conform căreia orice faci ”ți se întoarce înapoi de 3 ori” sau ”de zece ori” sau de
”o sută de ori”(am s-o numesc „legea întoarcerii”), a fost inventată de câteva ființe umane pentru
a înspăimânta masele, pentru a menține controlul spiritual. Odată cu disponibilitatea cunoștinței
din zilele moderne, vrăjitoria nu mai poate fi suprimată, așa că asupritorii au trebuit să găsească
o cale de a o supraveghea, astfel încât adevărata putere și control să poată rămâne bine mersi în
mâinile câtorva ”aleși ai domnului”. Acești câțiva aleși *cunosc* adevărul și sunt adepți în magia
neagră, pe care o folosesc la discreție pentru a înrobi mulțimile din punct de vedere spiritual. Ei
controlează religiile populare, care nu sunt decât niște programe de suprimare a cunoștinței și de
control peste omenire.
Articolul care urmează expune pe față această minciună:
”Prima referință tipărită cunoscută, făcută la `legea întoarcerii întreite` a apărut în 1970 în
”Witchcraft Ancient and Modern” de Raymond Buckland, care a fost inițiat în această
deprindere de Gerald Gardner, lucrare care a purtat un rol esențial în introducerea Vrăjitoriei
Gardneriene în Statele Unite.” 44
Cu îndeajuns de multă cercetare, este evident faptul că legea întoarcerii întreite (adică
orice lucru pe care îl faci ți se va întoarce înapoi de trei ori), a intrat în scenă odată cu ”Tradiția
Gardneriană”. Apoi, mai avem”legea întoarcerii înșeptite” și sunt convins că fiecare de aici a
auzit și de ”legea întoarcerii înzecite”.Ceea ce vreau să scot în evidență aici, este că niciuna
dintre aceste legi create de om și lipsite de orice sens, NU au NIMIC de-a face cu religia
originală. Singurul lor scop este acela de a-i împiedica pe oameni să-și folosească puterile
înnăscute și de a promova o atitudine pasivă care acceptă abuzul. Nu se diferențiază deloc de
Biserica Catolică. Aceste învățături a întoarcerii întreite au fost luate din conceptul oriental
despre ”karma” (după ce l-au pângărit, sucit și pervertit) și după ce l-au amestecat cu
creștinismul occidental. După ce învățăturile orientale despre karma au preluat conotațiile
pedepsei divine, produsul a evoluat într-un alt sistem de control, însă cu aceiași temă: menținerea
puterii spirituale în mâinile câtorva aleși care știu prea bine cum să le folosească pentru a
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Witches and Witchcraft, de Rosemary Guiley 1989, “Threefold law of return” paginile 340-341, “Wiccan Rede”
paginile 363-364, “Horned God” 163-164, “Witchcraft Ancient and Modern” de Raymond Buckland
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exploata omenirea. Din una într-alta, Gerald Gardner a mai adăugat și el câte ceva, după care a
promovat credința că vrăjitorii nu trebuie să-și folosească niciodată puterile pentru a face rău.
Adică, conform lui, poți folosi numai magia albă și niciodată cea neagră. Toată lumea trebuie să
accepte abuzul și să rămână într-o atitudine pasivă.
Sfatul Wicca: ”De pe nimeni nu rănește fă ce inima-ți poftește”. Potrivit lui Gardner,
”crezul” este derivat din ”Regele Pausol cel Bun”, care ar fi declarat ”fă ceea ce dorești, atâta
timp cât nu vatămi pe nimeni”.Regele Pausol este un personaj fictiv în romanul francez Les
Adventures du Roi Pausole (Souverain Paillard et Débonnaire), scris de Pierre Louÿs (18701925). Acesta este fundamentul ”Wicca”!! Wicca nu este nimic altceva decât o versiune
creștinată a religiilor originale. Wiccanii au adoptat ritualuri și învățături din religiile originale
care să se potrivească capriciilor lor, pe care mai apoi le-au sucit, corupt și transformat, iar acum
pretind că religia lor este religia originală. Ipocrizia lor poate fi văzută în Zeii pe care aceștia îi
recunosc. Mulți dintre Zeii și Zeițele cărora aceștia susțin că li se închină, sunt aceia care au dat
oamenilor învățăturile despre magie – numai că Zeii ne-au înmânat atât magia albă cât și cea
neagră! Ei sunt cunoscuți ca ”Cei Decăzuți”.
Originalul Zeu Încornat este Satan. Pe lângă asta, puțini wiccani se obosesc să facă niște
cercetări serioase cu privire la Zeii și Zeițele cu care aceștia comunică și cărora li se închină.
Cele mai multe dintre aceste zeități fac parte din Panteonul Iadului. În același fel, mulți wiccani
și păgâni moderni își amestecă zeitățile (îngeri cu Demoni) fără să știe, lucru care poate rezulta
în dezastru. Am citit o listă lungă cu zeități cărora acești oameni susțin că li se închină și mi-a
fost mai mult decât evident că ei nu cunosc mai nimic despre acestea. Cea mai mare parte din
scrierile respective sunt lipsite de sens; spre exemplu, spun că ”Ishtar” ar trebui invocată și
nicidecum ”Astaroth”, chiar dacă ambele nume se referă la aceiași Zeiță. Ei spun că e diferit
când folosești ”Astaroth”, chiar dacă ei înșiși admit că e vorba de una și aceiași Zeiță. Potrivit
autorului Raymond Buckland, wiccanii susțin că, în mod evident, rădăcinile religiei lor pornesc
dintr-o pictură paleolitică găsită într-o peșteră, în care este înfățișat un bărbat îmbrăcat cu o piele
de cerb, care cel mai probabil dansa. Situl cu pictura rupestră este Caverne des Trois Freres în
Ariege, Franța. Asta e tot ce găsești acolo; un bărbat îmbrăcat într-o piele de animal nu
dovedește nimic. Adesea Satanismul a servit pe post de țap ispășitor pentru aceste religii și
mișcări new age, ale căror adepți s-au privit pe ei înșiși drept indivizi atât de buni și de perfecți.
Wicca este o corupție creștinată a vechilor religii păgâne. Wicca este versiunea iudeo-creștină
pentru vrăjitorie. Unul dintre țelurile majore ale creștinismului este acela de a distruge trecutul și
de a-l înlocui cu o versiuni fictive care să se conformeze minciunii evreiești a creștinismului și
nu numai. Mai recent, aceștia au lucrat să întoarcă religia într-un cult al Zeiței, scăpând în mod

649
treptat de Zeul Încornat, astfel încât să existe din ce în ce mai puține legături cu religiile
originale. Wicca este o mișcare falsă, ale cărui fundament nu se află pe fapte, ci, asemenea
creștinismului, are la bază învățături și ritualuri furate și alterate. La fel ca și creștinismul, pentru
a prospera, Wicca se bazează în mod exclusiv pe ignoranța adepților ei.

Cele patru puncte cardinale
Fiecare punct cardinal este asociat nu numai cu un Demon, ci și cu un element, cu o
unealtă din ritual, cu o culoare și cu o calitate.

NORD
Dintotdeauna, nordul a fost cunoscut ca o sursă de mare putere. ”Cerurile” gravitau în
jurul Stelei Nordului. Popoarele antice își aliniau templele după această stea. Soarele nu atinge
niciodată punctul cardinal nordic și din acest motiv a fost asociat cu întunericul, misterul și
necunoscutul. Datorită reverenței pe care noi, păgânii, o aveam pentru nord, biserica creștină l-a
asociat cu Diavolul. Cimitirele erau arareori plasate în partea de nord a bisericii. Partea dinspre
nord era folosite pentru copiii nebotezați, pentru criminali, lepădați și pentru aceia care s-au
sinucis. Multe biserici din Europa aveau o ușă care dădea înspre nord, numită ”ușa Diavolului”,
care în mod tradițional era deschisă după botez, pentru a ”lăsa Demonul exorcizat să scape”.
Cele mai multe dintre aceste uși au fost mai apoi zidite. Nordul este asociat cu elementul pământ,
cu Luna Nouă, cu pentagrama, întunericul, tăinuirea și cu culoarea neagră. Unii oameni își
aliniază altarele după nord.

SUD
Energia solară, Soarele, culoarea roșie, bagheta magică și elementul foc sunt toate
asociate cu sudul. Acesta este pătrarul voinței, direcționarea și canalizarea energiei psihice și
forțele naturii. De mult se știe că apa care curge înspre sud are proprietăți magice și a fost un
ingredient bine cunoscut, pe care vrăjitorii medievali îl foloseau în vrăjile lor. Sudul reprezintă
intelectul, cunoștința și realizarea, întrucât Soarele își atinge apogeul în cerul sudic (pentru cei
aflați în emisfera nordică).
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VEST
Elementul apă reprezintă mintea subconștientă, emoțiile, pocalul, culoarea albastră și
psihicul. Guvernează peste mediumitate (tot ceea ce ține de arta de a fi medium), contactul cu
spiritele și comunicarea telepatică.

EST
Estul este pătrarul iluminării, misticului și a eternului. Aparține elementului aer,
pumnalului, culorii argintiu și Luceafărului de Dimineață – care este steaua lui Lucifer. În cele
mai multe tradiții, altarul este aliniat cu estul. De obicei când se trasează un cerc pentru un
Covan, Înaltul/a Preot/easă poziționează poarta prin care toți ceilalți se alătură grupului, înspre
nord-est.

Concentrarea
Abilitatea de concentrare totală este esenţială în toate lucrările magice. Nu contează dacă
locul în care meditezi este plin de distrageri; ar trebui să fi mereu capabil să menții o concentrare
totală. Acest lucru vine odată cu antrenarea minţii. Am fost implicat într-un proiect în plină
desfăşurare: eliberarea Demonilor*. În acest proiect lucram împreună cu Demonul meu Gardian,
Azazel şi cu Thoth. Într-o zi aceştia au venit la mine. Thoth, care patrona proiectul, acompaniind
fiecare Demon Gardian, aducea ceilalţi Demoni pentru a fi eliberaţi. Glasya-Labolas trebuia să
fie eliberat numaidecât. Fiica mea se uita la TV în camera mea, iar restul casei era în plină
agitaţie. Le-am spus lui Thoth şi Azazel că va trebui să aştept până mai târziu, când totul va fi
mai liniştit. Cam după cinci minute, căţelul fiicei mele a urinat în patul meu. A trebuit să
dezvelesc patul imediat şi să spăl cearceafurile. Datorită acestui fapt, toată lumea a trebuit sa îmi
părăsească camera. Atunci când Demonii vor ca un lucru să fie făcut, lucrurile par să cadă ca la
ţanc. Am intrat în camera mea, am încuiat uşa şi am început să lucrez cu Glasya-Labolas. În
acelaşi timp, copiii unor prieteni au venit la noi şi împreună cu ai meu, au început să se
fugărească pe coridoare, lovind în uşă, casa transformându-se într-o casă de nebuni. Cu toate
acestea am intrat în meditaţie şi am ignorat întreaga zarvă, eliberându-l pe Glasya-Labolas cu
succes. Trebuie menţinută o concentrare totală, indiferent de cât de intensă este distracţia din jur.
Pur şi simplu continuă să faci ceea ce făceai, fără a lăsa ca zăpăceala din afară să interfereze cu
gândurile şi mintea ta. Bineînţeles, uşa ar trebui încuiată.
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Momentul în care nu mai suntem conştienţi de ceea ce se petrece în jur, în timpul
meditaţiei, este momentul în care avem cea mai mare putere. De la mijlocul lunii decembrie,
anul 2002 şi până la mijlocul lunii aprilie, 2003, cinci dintre noi am eliberat peste 100 de
Demoni. Acest lucru a fost realizat prin magie sexuală. La momentul orgasmului, ne conectam
sufletele noastre cu sufletul fiecărui Demon, transferând energia din chakrele noastre, în chakrele
lor. Aceasta a fost o experienţă plină de satisfacţie. După ce energia a fost transferată, fiecăruia ia apărut niște aripi frumoase.

Culoarea lumânărilor pentru ritualuri
Negru este o culoare care poate fi folosită pentru toate lucrările și, când o ai la dispoziție,
ar trebui să o folosești împreună cu lumânări de alte culori, în fiecare ritual. Fiecare culoare
atrage energii diferite și stimulează vibrații specifice în chakre. Lumânările de o culoare
corespunzătoare tipului de ritual pe care îl faci, poate ajuta la amplificarea energiilor acestuia.
Lumânările negre sunt pentru toate aspectele magice și pentru orice ritual satanic. Lumânările
negre folosite în lucrările de distrugere, incită o distrugere mai lentă a dușmanilor, spre deosebire
de culoarea roșie care atrage accidente sau atacuri bruște. Negru mai este o culoare bună și
pentru a aduce discordie și confuzie printre inamici. Negru poate fi folosit pentru protecție,
pentru legarea forțelor negative și pentru eliminarea obstacolelor și a blocajelor. Negru mai poate
fi folosit și în programarea inversă sau chiar ruperea formelor mentale. Negru absoarbe,
tăinuiește, creează confuzie și haos, este folosit pentru noi începuturi și pentru dobândirea de
cunoștințe despre lucruri ascunse. Negru conține toate celelalte culori, fiind astfel cea mai
puternică ”culoare”. Negru influențează autocontrolul, rezistența și răbdarea. Cel mai bine e să
faci vrăjile în care folosești energia neagră, atunci când Luna este în descreștere, combinat cu
zilele de sâmbătă – când Saturn este puternic poziționat. Vrăjile cu negru necesită puterea
chakrei bazei.
Lumânările albastre sunt bune de utilizat în vrăjile care țin de spiritualitate, meditație,
chemarea Demonilor, vindecare, sinceritate, obținerea adevărului, influențarea fidelității și a
loialității, aducerea păcii interioare și pentru cunoștință și înțelepciune. Albastru mai poate fi
folosit și pentru stabilirea armoniei în familie, pentru sporirea puterii oculte și pentru protecție
spirituală. În magia neagră, albastru poate fi folosit la incitarea depresiei, tristeții și a
deznădejdii, a lipsei de simpatie, răcelii și melancoliei. Jupiter guvernează peste albastrul regal.
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Lucrările în care folosești albastrul ar trebui efectuate lunea sau joia. Astfel de lucrări au nevoie
de puterea chakrei coroanei și/sau de cea a gâtului.
Lumânările maro pot fi folosite în comunicarea cu spiritele naturii și pentru a te centra
și ”a te pune pe picioare”. Maro este folosit în vrăjile pentru fermitate, neutralitate și simț practic.
În magia neagră, maro este folosit pentru a stârni indecizie, ezitare, tristețe, dobitocie și
nesiguranță. Atunci când lucrezi cu energie maro, te folosești de chakrele tălpilor. Energia ar
trebui absorbită din pământ prin chakrele tălpilor.
Lumânările verzi sunt folosite în vrăjile pentru abundență, începuturi, dezvoltare,
fertilitate, vindecare, succes, noroc, armonie și influențarea generozității. În lucrările pentru
sănătate și vindecare, verde este un antiinflamator. Verde poate fi folosit cu maro, în
comunicarea cu spiritele naturii. Verde este folosit în vrăjile de iubire, căsătorie și cele de
dragoste. Verde influențează afectivitatea – spre deosebire de roșu, care este folosit pentru
dragostea pasională, poftă și sex. Verde mai influențează și reînnoirea, fidelitatea, împăcarea,
justiția/dreptatea, echilibrul, frumusețea, tinerețea, prietenia, atracția, armonia, câștigurile
financiare, creșterea veniturilor, funcțiile publice, posesiunile, bogățiile, indulgența și plăcerea.
Verde este bun pentru începuturi și pentru creștere/dezvoltare. În lucrările de magie neagră,
verdele este folosit la incitarea geloziei, a lăcomiei, suspiciunii, resentimentului, bolilor și
dizarmoniei. Venus guvernează peste culoarea verde. Lucrările cu energie verde ar trebui
întreținute în timp ce Luna este în creștere în combinație cu ziua de vineri, când Venus este
puternic poziționat. Vrăjile în care folosești verdele, au nevoie de puterea chakrei inimii.
Lumânările gri sunt folosit în vrăjile de inducere a morții, a bolii și/sau de incitare a
jalei și tristeții. Saturn ar trebui să fie plasat într-o poziție puternică și favorabilă.
Lumânările portocalii sunt folosite pentru creativitate. Portocaliu ajută în vrăjile pentru
adaptabilitate, atracție sexuală, stimulare sexuală, magie sexuală, entuziasm și energie.
Portocaliu ajută în atracție, schimbări bruște, stimulare energetică, dobândirea controlului,
schimbarea norocului și incitarea justiției/dreptății. Soarele guvernează peste portocaliu.
Lucrările în care folosești energie portocalie sunt cel mai bine de întreținut duminica, când
Soarele este puternic poziționat. Vrăjile cu portocaliu necesită puterea chakrei sacrumului sau a
celei solare. Pentru incitarea poftei și atracției sexuale, folosește chakra sacrumului și cea a
bazei.
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Lumânările roșii sunt folosite pentru energie, vitalitate, incitarea pasiunii, stârnirea
furiei, a poftei pure și a gratificării trupești. Roșu este inflamator și este folosit în vrăjile pentru
răzbunare, mânie, curaj, determinare și în ceea ce are de-a face cu dușmanii. Roșu poate fi folosit
pentru protecție împotriva atacurilor psihice și pentru încredere de sine. Roșu incită accidente,
incendii și răni. Este utilizat în vrăji pentru a invoca putere și intensitate înaintea lucrărilor de
magie neagră. Roșu este fizic și revarsă energie, forță, dinamism, dragoste pasională, dorință
fizică, tăria voinței și abilitate atletică (în special cea competitivă). Când este folosit în magia
neagră, roșu – în opoziție cu negru – aduce atacuri bruște, accidente, vărsare de sânge, violență și
ură bruscă. Roșu mai poate fi folosit la incitarea războaielor, anarhiei și cruzimii. Marte
guvernează peste roșu. Lucrările cu roșu necesită puterea chakrei bazei și ar trebui întreținute
marțea, zi în care Marte este puternic poziționat.
Lumânările violete/mov sunt folosite pentru sporirea abilităților psihice, pentru
înțelepciune, divinație, îndepărtarea blestemelor, vindecare, succes în afaceri și pentru
influențarea oamenilor aflați la putere. În magia neagră, violetul poate fi folosit la incitarea
tiraniei, abuzul de putere și pentru a aduce tristețe și trădare în alții. Jupiter guvernează peste
mov. Lucrările cu mov ar trebui efectuate joia. Vrăjile pentru putere psihică au nevoie de energia
chakrei a șasea și a celui de-al treilea ochi și ar trebui întreținute lunea, zi în care Luna este
puternic poziționată; de preferință, Luna ar trebui să fie plină.
Lumânările galbene sunt folosite pentru trecerea examenelor, creșterea inteligenței și a
intelectului. Energia galbenă guvernează peste partea logică și conștientă a creierului, peste
computere, comunicare, audio, video, TV, electronice, cărți, literatură și voință. Galben este
folosit pentru îmbunătățirea minții, concentrare, putere mentală, abilitate de învățare, discurs,
scriere, publicare. Galben guvernează peste tot ceea ce ține de mass-media, bârfă, defăimare,
interviuri, frați, surori, vecini, zvonuri, furt, toate domeniile învățării și comunicării. În
spiritualitate, galben poate fi folosit pentru proiecția astrală (împreună cu albastru și mov).
Galben mai este folosit și pentru depășirea dependențelor și ruperea moravurilor. Galben este
bun pentru prietenii. În magia neagră, galben este folosit pentru a incita infidelitate, lașitate,
decădere, boală, moarte, nebunie și inconsistență în alții.
Mercur guvernează peste culoarea galben. Lucrările în care folosești galben au nevoie de
puterea chakrei solare și de cea a gâtului. Aceste două chakre lucrează în pereche. Cel mai bine
este să folosești energia galbenă miercurea sau duminica. Pentru tot ceea ce ține de intelect și
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comunicare, lucrările ar trebui întreținute miercurea. Pentru lucrările care implică forța voinței,
acestea ar trebui făcute duminica.
Lumânările albe sunt pentru curățare, puritate și inocență. Luna ar trebui să fie
puternică. În lucrările de magie neagră, albul poate fi folosit la incitarea corupției și a impotenței
și pentru distruge apetitul sexual. Albul mai poate fi folosit pentru a crea slăbiciuni, nevroze și
frică. Luna guvernează peste alb. Vrăjile cu alb ar trebui efectuate în ziua de luni și au nevoie de
energia celui de-al treilea ochi.
Într-un ritual pot fi folosite mai multe culori. Înainte de ritual, lumânările ar trebui unse
cu uleiuri parfumate corespunzătoare. Uleiul ar trebui aplicat cu ambele mâini, prin frecare.
Lumânările reprezintă elementul foc într-un ritual și mai sunt folosite și pentru concentrare și
focalizare. Acestea atrag Demoni și spirite. Asigură-te că faci o probă calității lumânărilor
înainte de ritual, în același fel în care procedezi și cu tămâia. Mirosurile neplăcute precum și
tămâia proastă pot ruina un ritual.

Despre magia neagră
Oamenii fac lucruri rele împotriva altora, deoarece știu că de cele mai multe ori pot scăpa
bine mersi, fără să plătească. Acest lucru se datorează în special omenirii aflate într-un nivel
spiritual scăzut, lucru realizat de Bisericile Creștine, atunci când acestea au îndepărtat cu forța și
distrus toată cunoștința spirituală. Arareori avem parte de o justiție serioasă, iar majoritatea
oamenilor sunt îndoctrinați să îndure tot felul de nedreptăți și de abuzuri. Dacă toată lumea ar fi
fost împuternicită din punct de vedere spiritual, ar fi existat mult mai multă chibzuință și
considerație în felul în care interacționăm cu ceilalți. Societatea și rasa umană ca întreg ar evolua
la un nivel mult mai mare. Există legi naturale. Una dintre acestea este cea prin care, dacă o
specie sau un individ nu este capabilă de a contraataca și de a se apăra împotriva altora care
intenționează să îi facă rău, va înceta să existe. Multe specii de plante și animale au ajuns la
extincție pentru că nu au fost capabile să se apere. Corpurile noastre poartă o luptă continuă
împotriva bacteriilor, virusurilor și germenilor. Dacă celulele noastre ar înceta să mai lupte și să
omoare invadatorii periculoși amintiți mai sus, atunci ne-am îmbolnăvi imediat și am muri.
Acesta este o realitate cotidiană și o lege naturală. Etica împreună cu un anumit cod de conduită
este o necesitate pentru ca o civilizație să poată continua, iar autocontrolul este important și el.
Uneori poți avea o zi proastă și ajungi să spui sau să faci lucruri în mod neintenționat. Cu toate
acestea, dacă cineva acționează cu intenția clară de a te vătăma într-un fel sau altul sau de a te
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priva de drepturile tale, tu ai obligația de a contraataca. Sataniștii nu sunt victime. Lucrările din
Magia Neagră necesită multă tărie și abilitate mentală. Adepților wicca și new age, spre
exemplu, le lipsește această abilitate și prin urmare sunt într-un mare dezavantaj.
Cu cât devenim mai tari din punct de vedere mintal, cu atât mai puternici vom fi tot
timpul și în toate împrejurările. Meditația de împuternicire regulată, împuternicirea chakrelor și
vizualizarea sunt esențiale. Nu trebuie să te reduci la un ritual pentru a te răzbuna. Când avem o
minte puternică și focalizată și când ne gândim intens la alții sau când direcționăm energie către
ei, aceștia vor simți efectele. Acest lucru trebuie ținut minte când vine vorba de familie sau de
persoane dragi nouă. Fiecare dintre noi mai greșește din când în când, însă atunci când avem o
minte și o aură puternică, trebuie să ținem seama de acest fapt și să rămânem în control. Mânia
noastră le poate cauza altora accidente sau ghinion. Cât despre alții care îți fac rău înadins, pur și
simplu concentrează-te pe ei și lasă ca mânia să ți se dezlănțuie; dacă ai o minte puternică și bine
antrenată, asta va fi de ajuns pentru a le pune capac. În felul acesta mi-am rezolvat problemele pe
cont propriu, fără să fiu nevoit să fac un ritual.

Elementele și magia
Uneltele ritualice ar trebui să fie de ajutor în direcționarea elementelor. Bagheta pentru
foc, pumnalul pentru aer, etc. Magia sexuală – orgasmul produce fluide – este bun în magia de
apă, cum sunt vrăjite pentru iubire. Pentagrama ne reprezintă pe noi, oamenii. Elementul pământ
ține laolaltă toate celelalte elemente. Acesta este unul dintre mesajele pentagramei satanice cu
vârful în jos; puterea elementului pământ invocat. Pentagrama ne reprezintă pe NOI oamenii și
NU este doar o decorație pentru altar.
Magia de foc este amplificată prin invocarea și direcționarea elementului foc. Magia de
foc

include:

Confidență,

faimă,

succes

la

jocurile

de

noroc,

plăcere,

asigurarea

popularității/carismei, sporirea sănătății și a vitalității, vindecare, protecție, succes, putere
magică, creativitate, entuziasm, energie, vigoare, schimbări majore, adaptabilitate, atracție,
schimbări bruște, stimulare, dobândirea controlului, schimbarea norocului și incitarea
justiției/dreptății. Răzbunare, mânie, poftă sexuală pură și gratificare trupească, curaj,
determinare și tot ce ține de afacerile cu inamicii. Pentru incitarea accidentelor, a incendiilor și
rănilor. Încredere de sine, atletism, forță, energie magică pentru magia neagră, intensitate. Incită
poftă, energie, forță, energie sexuală, dinamism, dragoste pasională, dorință fizică, curaj, tăria
voinței și atletism (în special cel competitiv). Bun pentru auto-împuternicire înainte de lucrările
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de magie neagră. Atunci când este folosit în magia neagră, focul, spre deosebire de pământ, este
folosit pentru a produce atacuri bruște, accidente, vărsare de sânge, violență și ură bruscă. Focul
mai poate fi folosit și la incitarea războaielor, anarhiei și cruzimii. Atunci când este evocat și
direcționat în mod corespunzător, elementul foc va crește temperatura oricărui obiect sau ființă
în care este direcționat.
Magia de apă este magia sexuală și magia în care se folosesc fluidele trupești. Magia
sexuală poate fi folosită și cu alte elemente, însă este guvernată de elementul apă. Magia de apă
este amplificată prin invocarea elementului apă: Vindecare, iubire, a face dragoste (dragostea
afectivă; focul este pentru poftă sexuală pură), fidelitate, reconciliere, frumusețe, tinerețe,
prietenii, atracție, armonie, funcții sociale, indulgență, plăcere. Meditație, abilități psihice,
telepatie, citirea minții, comunicarea cu spiritele, absorbirea cunoștinței în mod telepatic. Bun
pentru începuturi și dezvoltare. Casa și împrejurările imediate ale acesteia, imaginație, memorie,
gradul de conștientizare psihică, vise, spiritualitate, meditație. Pentru tot ceea ce ține de
domeniul psihic, starea meditativă/hipnotică, fertilitate, căsătorie și echilibru. Incitarea geloziei,
a lăcomiei, suspiciunii, resentimentului, maladiei, a bolilor și a dizarmoniei. Atunci când apa este
direcționată într-o altă persoană, o poate face să devină excesiv de emoțională, să aibă reacții
violente, să se dezlănțuie și să întâmpine greutăți serioase în a fi obiectiv.
Magia de pământ este amplificată prin invocarea și direcționarea elementului pământ, și
include: Bani, fertilitate, abundență, câștiguri materiale, avere, vindecare, comunicare cu spiritele
pământului, câștiguri financiare, creștere salarială, posesiuni, bogății, indulgență și plăcere.
Elementul pământ este folosit în ritualurile morții și poate fi folosit împreună cu energia morții.
Mai este utilizat și în vrăjile de legare, și pentru a absorbi, a tăinui, pentru autocontrol, rezistență
și pentru răbdare.
Magia de aer este amplificată prin invocarea elementului aer, și include: Intelect,
computere, comunicare, audio, video, TV, electronice, cărți, literatură. Voința. Pentru trecerea
examenelor, îmbunătățirea minții, concentrare, putere mentală, abilitate de învățare, discurs,
scriere, publicare, ceea ce ține de mass-media, bârfă, defăimare, interviuri, frați, surori, vecini,
zvonuri, furt, toate domeniile învățării și comunicării, proiecția astrală, depășirea dependențelor,
ruperea moravurilor. Bun pentru prietenii, imaginație, inspirație creativă și carismă. Aerul mai
incită și confuzie, haos, iritabilitate, nervozitate, epuizare nervoasă, certuri și discordie.
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Evită cursul vid al Lunii
Sincronizarea înseamnă totul. Lucrările magice/vrăjitoreşti trebuiesc începute la
momentul potrivit, moment în care alinierile planetare să te asiste în magie; acest lucru îţi
amplifică puterea. Este crucial să cunoşti toate aceste lucruri, întrucît de ele depind rezultatele
lucrărilor tale. Universul lucrează fie pentru tine, fie împotriva ta. Cursul vid al Lunii are loc la
fiecare câteva zile. Acest lucru se întâmplă imediat după ce Luna îşi termină ultimul aspect cu o
planetă; înainte ca aceasta să intre în semnul zodiacal următor, trece printr-o fază vidă, fază în
care nu se află în niciun aspect cu alte planete şi nu este în nici o zodie. În mod normal, asta nu
durează mai mult de câteva ore. Excepţie sunt cazurile în care toate celelalte planete se află în
primele grade.
Lucrul important pe care trebuie să îl şti este că DACĂ ÎNCEPI CEVA ÎN TIMP CE
LUNĂ ESTE VIDĂ, MAI MULT CA SIGUR NU VA AVEA EFECT SAU VA AVEA
REZULTATE NEPLĂCUTE. Începerea de noi proiecte, semnarea actelor, achiziţionarea de
lucruri importante, începerea lucrărilor magice/vrăjitoreşti şi aproape orice lucru început în
această perioadă va avea tendinţa de a decurge greşit. Proiectele începute în timp ce Luna se află
în vid, într-un fel sau altul sunt împiedicate din a fi finalizate sau împlinite. Crimele comise în
această perioadă arareori sunt aduse în faţa justiţiei. (NU instig la nimic ilegal aici, doar subliniez
acest fapt!). Aplică pentru un nou loc de muncă sau du-te la un interviu în timp ce Lună este vidă
şi mai mult ca sigur nu vei fi angajat. Planurile făcute în această perioadă sunt adesea alterate
mai târziu. Hainele cumpărate nu-ţi vor mai veni bine sau nu le vei purta niciodată. Există şanse
să nu mai fi nevoit să returnezi lucrurile împrumutate în timp ce Luna se află în vid. Aceasta este
vremea în care universul este plin de lacune. Idea e că lucrurile începute în această perioadă
arareori sunt duse la bun sfârșit. În multe cazuri poţi scăpa basma curată din multe
lucruri/situaţii. Acesta NU este un timp de făcut vrăji, întrucât acestea vor avea şanse foarte
ridicate de a falimenta. Există diverse cărţi şi website-uri care detaliază perioadele în care Luna
este vidă.
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Importanța mediului înconjurător
În 1534 Benvenuto Cellini, un pictor renascentin italian a vrut să experimenteze o
”operațiune magică”.S-a întâlnit cu un preot sicilian versat în arta magiei ritualiste, un prieten
Vincentio Romoli, un băiat de 12 ani și cu un al doilea magician care îl acompania pe preot.
Cellini dorea iubirea unei femei. Din toate locurile pe care le-ar fi putut alege pentru ritual,
aceștia au ales Colosseum-ul Roman. Au trasat un cerc de protecție, au început ritualul și după o
oră și jumătate au apărut câteva spirite și au început să comunice cu grupul. Acestea au spus că
Cellini își va avea dragostea în timp de o lună. Apoi lucrurile au început să decurgă teribil de rău.
Au început să vină din ce în ce mai multe entități spirituale, care au devenit agresive. În scurt
timp, ”au fost prezente mult prea multe spirite”. Băiatul de 12 ani a început să strige: ”Sunt
ațâțate de un milion dintre cei mai feroce oameni pe care i-a văzut vreodată!”.”Patru uriași
complet armați au început să-și forțeze intrarea spre interiorul cercului.” Băiatul a început să
zbiere că ”Colosseum-ul ardea, iar flăcările se îndreptau spre ei”. Cei din grup s-au ghemuit unii
într-alții terorizați; magicianul a aruncat mai multă assa-fetida în foc și după o vreme, spiritele au
părăsit locul pline de furie. Grupul a rămas ghemuit până a doua zi dimineața, când numai câteva
spirite au mai rămas în jur și priveau ”de la distanță”. Când au ieșit și au alergat spre casele lor,
un grup de spirite s-au luat după ei, fugărindu-i. Din toate locurile, Colosseum-ul Roman a fost
cea mai proastă alegere pentru o vrajă de iubire. Când cineva moare de o moarte violentă, acesta
degajează o energie foarte negativă. Acum, imaginează-ți miile de morți violente, împreună cu
toate celelalte emoții ale morții degajate de Gladiatori și alții care au murit în Colosseum; leii
împreună cu celelalte animale sălbatice care au sfâșiat oamenii în bucăți – o astfel de violență
intensă își lasă amprenta în urmă, timp de secole. Este important un mediu înconjurător adecvat,
a cărui energii sunt în acord cu scopul ritualului; evident că influențele nedorite dintr-un loc pot
afecta în rău ritualul sau operațiunea magică. Muzica, gândurile, retrăirea experiențelor sau a
fanteziilor din trecut sunt și ele importante pentru crearea stării de spirit necesare și a mediului
înconjurător care să suporte țelul ritualului.

Magia neagră și sănătatea mintală
Cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați cu psihiatria, consilierea, psihologia și alte
servicii pentru sănătatea mintală. Metodele folosite sunt standard. Cei mai mulți profesioniști îi
îndeamnă pe pacienți să își exprime sentimentele înăbușite – mânie, ură, invidie, resentiment și
altele relaționate acestora, inclusiv sexualitatea și sentimentele sexuale reprimate. Recunoașterea
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acestor emoții reprimate aduce o nouă lumină peste originile frustrărilor, nevrozelor și obsesiilor
compulsive serioase și asupra altor tulburări serioase ale sănătății mintale. Acestea au un efect
foarte dăunător și asupra sufletului și a stării spirituale.
Mișcarea New Age, Wicca, multe dintre religiile orientale (cum e Budismul modern, care
a fost iudeo-creștinat din greu) dar și altele, toate susțin refuzul de a exprima așa-zisele emoții
”inferioare”. Acest lucru conduce la o sănătate mintală șubredă, și chiar mai rău. Preoții catolici
sunt un prim și clar exemplu al consecințelor pe care le are reprimarea sexuală. Reprimarea
sexuală este una dintre cele mai rele reprimări, deoarece apetitul sexual este la fel de puternic și
în legătură directă cu forța vitală – nu are cum să dispară pur și simplu. Tot ceea ce este reprimat,
va ieși la suprafață în feluri denaturate, distorsionate și nesănătoase. Multe probleme ar fi evitate
dacă oamenii ar înceta să-și mai suprime sentimentele, exprimându-le în schimb. Asta nu
înseamnă să te lași apucat de ieșiri violente, ci înseamnă să-ți recunoști propriile sentimente și să
le dai drumul. Întotdeauna ar trebui să fi sincer cu tine însuți. Prin tăgăduirea furiei, urii, geloziei
și a altor așa-zise emoții ”negative”, îți așterni un drum plin de probleme mintale serioase.
Oamenii care susțin că iubesc, iubesc și iar iubesc, tăgăduindu-și mânia și ura, ajung să poarte
acea fațetă de om mort cu un zâmbet slinos pe ea, care este atât de populară printre creștinii din
stadiile avansate ale creștinismului. Înăuntrul lor, acești oameni sunt extrem de dezechilibrați și,
în mod literal, sunt asemenea unei grenade cu cuiul tras care așteaptă să explodeze, fie
revărsându-și mânia acumulată pe alții sau pe ei înșiși. Acest lucru este extrem de nesănătos. Cu
toate acestea, ei scuză din nou și din nou comportamentul plin de ură și mânie al dumnezeului
fals căruia i se închină. Acest lucru deschide ușa pentru tot felul de boli mintale serioase.
O altă învățătură populară este tăgăduirea materialismului. Motivul pentru acest lucru
este că, în felul acesta, averea și puterea pot rămâne bine mersi în mâinile câtorva ”aleși ai
domnului” – aceiași oameni de sus care au lucrat din totdeauna la îndepărtarea cunoștinței
spirituale, și la înlocuirea acesteia cu creștinismul și cu alte minciuni. Posesiunile materiale fac
viața mult mai bună și mai agreabilă, fiind o extensie a propriei persoane. Ar trebui să existe un
echilibru sănătos între spiritualism și materialism. Contopirea părții materiale cu cea spirituală
este cheia zeificării sufletului. Nimeni nu are dreptul de a dicta altora cum și ce să simtă cu
privire la cineva sau ceva. Adesea, ritualul este o modalitate excelentă de a-ți elibera emoțiile.
Orice lucru care este reprimat în mod conștient și intenționat, îți va cauza probleme mai târziu
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Mantre/cuvinte de putere
Aum Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram
 Vibraţie: AA – UU – MM — ŞŞ-RR-EE — RR-AA-MM — JJ-AA-II — RRAA-MM — JJ-AA-II — JJ-AA-II — RR-AA-MM.
 Mantra lui Amon Ra.
 Întăreşte Chakra Solară. De asemenea poate fi vibrată în aură.

Ek Ong Kara Satanaama Shiri Vhaa Guru
 Vibraţie: EE-KK — OO-NN-GG — KKAA-RR-AA — SS-AA-TTAA-NN-AAAA-MM-AA — ŞŞ-II-RR-II — VV-HH-AA-AA — GGUU-RR-UU.
 Mantră pentru Yoga Kundalinică.
 Nu numai că elibererează energia din chakre şi le învârte, dar dă şi slavă Zeilor.
Această mantră este excelentă pentru ridicarea energiei.

Isis
 Vibraţie: IIII – SSSS – IIII – SSSS.
 Pentru clarvedere şi pentru a-ţi deschide mintea pentru mai multă putere psihică.
Mai este cunoscută şi ca“Mantra Vălului lui Isis”. Isis este un alias a lui Astaroth.

Satanama Ramadasa Sasay So Hung
 Vibraţie: SS-AA-TTAA-NN-AA-MM-AA — RR-AA-MM-AA-DDAA-SS-AA
— SS-AA-SS-AA-II — SS-OO — HH-UU-NN-GG.
 Pentru a îndepărta obstacole în viaţă.

Recuzitele magice
Oamenii au folosit recuzitele magice timp de anii de zile, pentru a-i asista în concentrare
atunci când făceau vrăji. Păpușile, ierburile care ard și cele ce înțeapă pentru a produce durere și
furie, cercuri de pietre și orice altceva ce-ți induce starea de spirit necesară, care te ajută să-ți
intensifici emoțiile corespunzătoare și care te ajută să-ți direcționezi energia și focalizarea, sunt
numite ”recuzite magice”. Ar trebui să fi îndeajuns de puternic spiritual pentru a-ți influența
mediul în care trăiești, folosindu-te doar de puterile minții, fără să trebuiască să te bazezi pe
recuzitele magice. Cu siguranță că recuzitele sunt de ajutor în nivelul începător de magie,
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deoarece te ajută în focalizarea minții. Totuși, lucrările avansate cu recuzite magice sunt o cu
totul altă poveste și presupun infuzarea acestora cu energie, ori legarea formelor mentale sau a
sufletelor de ele. Aceasta este împrejurarea în care recuzitele magice primesc o putere reală,
putând deveni asistenți magici de sine stătători.

Ritualurile făcute în aer liber
Sunt multe de spus cu privire la magia și ritualurile făcute în aer liber. Energiile
pământului îți sporesc energia și abilitatea interioară. Ar trebui ales un loc liniștit, departe de
orice fel de distrageri. Ar fi de ajutor și folosirea unui pendul, pentru a-ți găsi locul perfect. Ar
trebui să fi adept în ale pendulului, deoarece acesta îi poate induce în eroare pe cei mai puțin
experimentați. Pentru a folosi un pendul: deschide o hartă a zonei în care dorești să îți alegi locul,
după care arată cu degetul (sau cu un pix, etc.) fiecare locație în parte și întreabă pendulul dacă
aceasta este potrivită sau nu pentru lucrarea pe care intenționezi să o întreții. Mai poți întreba
pendulul și despre locul cu cele mai puternice energii ale pământului. Dacă găsești un astfel de
loc, ia pendulul cu tine pe teren și plimbă-te în locul respectiv; dacă energiile pământului sunt
intense în acel loc, atunci pendulul va începe să se miște în cerc. Peste locuri cu adevărat
puternice, acesta aproape că se va învârti de-a buna.
Cercurile din pietre sunt ideale pentru a intensifica energiile pământului și pentru a-ți
conferi un loc în care să lucrezi pe energiile și puterile tale. Dacă folosești pietre maro, acestea
vor spori energiile pământului pentru a fi direcționate în lucrarea ta. Pietrele maro îți vor
amplifica și abilitățile psihice și vor atrage spirite de pământ. Ar trebui să începi prim marcarea
locului, plasând pietrele de jur împrejur. În mijlocul cercului ar trebui să fie marcate și cele patru
puncte cardinale, în care îi vei invoca pe cei Patru Prinți Încoronați ai Iadului (și cele patru
elemente, în cazul magiei avansate). În cele patru puncte ar trebui să așezi lumânări aprinse. Poți
de asemenea invita și prieteni Demoni cu tine în cerc. Ar trebui să le simți prezența sau, în cazul
celor avansați, ar trebui să îi puteți vedea cu voi în cerc. După ce ți-ai montat cercul și ești gata
să începi, este important să inspiri energie din pământ și să vizualizezi o lumină puternică de un
albastru electric urcându-ți prin picioare și umplându-ți trupul; apoi direcționeaz-o prin mâna în
care ții pumnalul. Îndreaptă pumnalul și direcționează lumina spre exterior și prin vizualizare
trasează un cerc în jurul tău, întorcându-te în sens invers acelor de ceasornic. Energiile ridicate
trebuie direcționate în scopul ritualului. Când acestea ating punctul culminant, condensează-le
într-o sferă în fața ta (sau orice altă formă dorești), după care programeaz-o și trimite-o în eter.
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După ce termini, stinge lumânările: cea dinspre nord, vest, sud și încheie cu cea dinspre
est. Acum îndreaptă-ți degetul arătător de la mâna stângă și șterge cercul albastru din jurul tău,
printr-o mișcare ușoară în sensul acelor de ceasornic. Mulțumește-le prietenilor Demoni (dacă tea acompaniat vreunul) și împrăștie pietrele. Poți folosi puterea cercului de pietre și pentru a
medita în interiorul lui. Acest lucru îți va spori energiile. Meditația poate fi făcută fie în șezut sau
întins pe pământ. Folosește lumina albastră pentru toate tipurile de lucrări. Satanismul lucrează
în strânsă legătură cu natura.

Sincronizează-ți magia după cursul planetelor
Asemenea cursului vid al Lunii, există perioade în care energiile universului lucrează
împotriva noastră. Când anumite planete intră în retrograd, planetele și lucrurile pe care acestea
le reprezintă aruncă energii contrare.
Când Mercur este retrograd, lucrările pentru dobândirea cunoștinței, a adevărului, a
intelectului; trecerea examenelor și orice este relaționat minții, comunicării, călătoriei, educației,
literaturii, electronicelor și orice altceva care este guvernat de Mercur, au șanse de succes foarte
improbabile. Vrăjile și magia relaționată acestor lucruri, mai mult ca sigur vor fi falimentare.
Când Venus este retrograd, acesta nu este un timp bun pentru dragoste, relații,
angajamente, preocupări artistice și așa mai departe. Vrăjile de iubire vor rezulta în faliment sau
dezastru, în mod inevitabil. Așa că, pentru a întreține orice lucrări relaționate lui Venus, așteaptă
până când iese din retrograd.
Când Marte este retrograd, nu este un moment propice pentru întreținerea vrăjilor pentru
răzbunare sau violență/magie neagră. Acestea pot ricoșa, întorcându-se împotriva ta, deoarece
universul lucrează invers. Vrăjile care au ca țintă instalarea păcii și a armoniei, cum e cea din
familie, sunt înlesnite în această perioadă. Dacă cunoști ziua de naștere a unui dușman, poți lucra
magie neagră cu energiile din diagrama lui astrologică. De fiecare dată când cineva trece prin-un
Saturn retrograd (fiecare dintre noi trece prin asta), poți direcționa energiile negative lovind în
punctele alese de tine, pentru răzbunare. Universul lucrează împotriva acestei persoane atunci
când aceasta trece printr-un Saturn retrograd. Când Saturn este în retrograd peste una dintre
planetele personale din prima casă sau, la un nivel mai redus, peste planetele progresate, acesta
este cea mai rea perioadă din viața cuiva. Cea mai rea dintre cele mai rele, este atunci când
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Saturn retrogradează conducătorul astrogramei însă poți avea toate aceste informații numai dacă
îi știi datele de naștere.
Pe de altă parte, Jupiter retrograd este o binecuvântare. O vrajă de iubire direcționată
atunci când Jupiter retrogradează Venusul persoanei iubite (la fel stau lucrurile și în cazul lui
Uranus, Neptun sau Pluto în ceea ce privește dragostea), poate fi cea mai efectivă. Atunci când
Jupiter este retrograd peste planetele tale personale, vrăjile de iubire, pentru bani/succes,
promovări și orice altceva, poate veni din abundență atunci când energia este direcționată în mod
adecvat. Jupiter retrograd este atunci când cădem cu fundul în noroc și avem oportunități. Dacă
preiei controlul acestei perioade și direcționezi energiile în mod isteț, vei avea succes.

Sincronizează-ți magia după fazele Lunii
Pentru a avea succes, este esențial să îți sincronizezi magia după fazele Lunii. O regula de
bază este să știi că cel mai bine este să întreții magia albă atunci când Luna este în creștere. Cel
mai bun timp este atunci când Luna este aproape de Luna Plină. Vrăji pentru dragoste, pentru
găsirea unui nou loc de muncă, bogăție, succes și așa mai departe. Atunci când Luna este în
descreștere, este perioada cea mai propice pentru magia neagră și lucrările de distrugere. Cel mai
bun timp este atunci când Luna este aproape de Luna Nouă. Luna în descreștere este un moment
formidabil și pentru a pune capăt lucrurilor, pentru vrăjile de alungare, pentru renunțarea la
obiceiurile proaste, pierderea din greutate, etc.

Luna în Berbec:
Proiectele începute atunci când Luna este în Berbec sunt adesea pline de entuziasm la
început, însă au tendința de a nu fi de durată. Acesta este un timp bun pentru incitarea
conflictelor, energie intensă, eu, al meu, război, cuțite, arme, pistoale, rezultate rapide dar de
scurta durată, foc, obiecte ascuțite, metale, îndrăzneală, urmărirea propriilor interese, asumarea
riscului, independență și incitarea accidentelor. În această perioadă EVITĂ intervențiile
chirurgicale la cap sau față. Magia guvernată de Marte are rezultatele cele mai bune în acest
timp.

Luna în Taur:
Proiectele începute atunci când Luna este în Taur sunt de regulă permanente sau de lungă
durată, în special atunci când sunt întreținute când Luna se află în primele 10° al acestui semn
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zodiacal. Bani, finanțe, posesiuni, lucruri materiale, senzualitate, pământ, lăcomie, permanență,
bogăție, lucruri care cresc în valoare, împrumuturi, bancheri, rezultate încete dar de durată,
amânări în timp. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la gât. Magia guvernată de
Pământ și Venus au succes în acest timp.

Luna în Gemeni:
Comunicații, călătorii pe distanțe scurte. O Lună în Gemeni are o natură duală și
guvernează peste hoție, șiretenie, înșelăciune, rude, frați și vecini, calculatoare. Gemenilor le
lipsește stabilitatea, iar proiectele începute atunci când Luna se află în acest semn, au tendința de
a se schimba. Nu este un semn bun pentru lucrările de magie neagră. Acest semn este mai
degrabă neutru. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la umeri, brațe, mâini sau
nervi. Magia guvernată de Mercur dă cele mai bune rezultate în acest timp.

Luna în Rac:
Racul guvernează peste tot ceea ce are de a face cu casa, familia, mâncarea, cultivarea,
mama, femeia în general. Lucrurile au tendința de a dura, întrucât Racul este un semn lipicios.
Este un moment bun pentru vrăjile de iubire, pentru schimbarea vremii, consacrarea altarului,
binecuvântarea

casei,

acționarea

ca

și

Medium,

eforturi

psihice,

incitarea

supra-

sentimentalismului. Vrăjile pentru succes în cumpărarea de terenuri, achiziționarea imobiliarelor,
a unui loc decent pentru locuit și vrăjile pentru împăcarea membrilor familiei, sunt cel mai bine
de întreținut atunci când Luna se află în acest semn. În această perioadă EVITĂ intervențiile
chirurgicale la stomac. În cazul relațiilor de dragoste sau a mariajelor începute atunci când Luna
este în Rac, dacă partenerii se despart, aceștia au adesea tendința de a se reîmpăca. Magia
guvernată de Lună are mare succes în acest timp.

Luna în Leu:
Este bună pentru orice are de a face cu copii, creativitate, în aruncarea vrăjilor de
dragoste; romantism, succes la jocurile de noroc, câștiguri, pentru a ajunge în centrul atenției,
carismă personală, bărbații în general, tatăl, hobby-uri, speculații, asumarea riscului, investiții,
rezerve și legături, autoritate și vrăji pentru dobândirea de posturi de conducere și autoritate peste
ceilalți. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la inimă, coloana vertebrală sau
spate. Leul este un semn fix, iar lucrurile începute atunci când Luna se află în acest semn, tind să
fie de durată. Lucrările magice guvernate de Soare sunt benefice în acest timp.
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Luna în Fecioară:
Sănătate, boală, stare de bine, lucruri care necesită precizie și perfecțiune, igienă, nutriție,
ierburi, vitamine, forțele armate, îmbrăcăminte, locul de muncă, colegi de muncă, lucrările de
magie albă și vindecarea celorlalți, servicii făcute altora. Lucruri care implică detalii. Spitale,
vindecare, profesia medicală, instituții, birocrație, scriptologie, atenție acordată detaliilor.
Fecioara trage spre schimbare. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la intestine,
anus sau sistemul digestiv în general. Lucrările magice guvernate de Mercur sunt eficiente în
acest timp.
Luna în Balanță:
Este un timp bun pentru formarea relațiilor de dragoste, a mariajelor, parteneriatelor de
orice fel sau pentru aruncarea vrăjilor care incita sau asigura succesul acestora. Pace, diplomație,
negocieri, chestiuni legale, lucrările (magice) cu două persoane, contracte; determinarea
oamenilor de a face ceea ce vrei tu ca ei să facă, cu ușurință și prin mijloace pașnice. În această
perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la rinichi sau partea inferioară a spatelui. Este cea mai
bună perioadă pentru vrăjile de dragoste/iubire.

Luna în Scorpion:
Acesta este unul dintre cele mai bune semne pentru lucrările de magie neagră. Răzbunare,
ură, eliberarea sentimentelor înăbușite, demascarea secretelor, vrăji de moarte, operații,
transformare, obsesie, sex pur, ocultul, partea întunecată a lucrurilor, cercetare, extreme, vrăji de
alungare, a pune capăt lucrurilor în mod permanent, moarte și deces. Acesta este cel mai puternic
și intens semn, dintre toate semnele Lunii. Acțiuni secrete, viclene și ascunse, puterea voinței,
distrugere drastică. Asemenea semnului său opus Taur, Scorpion este și el de regulă permanent.
În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la pelvis sau organele reproductive și
sexuale. Lucrările magice guvernate de Pluto sunt de succes în acest timp.
Luna în Săgetător:
Religie, universități, călătorii, educație superioară, jocuri de noroc, succes, bun pentru
magia ceremonială, cel mai bun pentru magia albă, publicații, sporturi, aerul liber, legea. Ieșire
dintr-o mare încurcătură. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la șolduri și
coapse. Magia guvernată de Jupiter este avantajată în acest timp.
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Luna în Capricorn:
Atunci când Luna se află în Capricorn, este un alt timp excelent pentru lucrările de magie
neagră. Depresie, cruzime, folosirea oamenilor în mod vicios, rezultate pe termen lung. Onoruri,
poziție socială, responsabilitate, autoritate, structură, punerea pe hârtie a obiectivelor și
planurilor pe termen lung pentru viitor. NU este un timp bun pentru a căuta favoruri de la cei
aflați la conducere. Lucrări magice și vrăji caracterizate prin întârzieri și amânări în timp sau de
durată, irosire, manipularea oamenilor, afaceri, alungare. În această perioadă EVITĂ intervențiile
chirurgicale la oase/sistemul osos, dinți sau genunchi. Acesta este un semn ”nemilos” al Lunii.
Lucrările magice guvernate de malefica planetă Saturn sunt favorizate în acest timp.
Luna în Vărsător:
Prieteni, grupuri, relații platonice, societate, electricitate, lucrările cu un Covan,
calculatoare, tehnologie, individualitate, originalitate, libertate, independență, umanitate, anarhie,
lucruri neașteptate, genialitate, revelație, scopuri și idealuri, șocarea oamenilor. Acesta este cel
mai bun semn al Lunii pentru vrăjile de independență și evadarea din situații restrictive. Libertate
și autonomie. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la gambe sau glezne.
Lucrările guvernate de Uranus sunt favorizate în acest timp.
Luna în Pești:
Otravă, droguri, autodistrugere, decepție, amărăciune, depresie, izolare, nebunie, chestii
psihice foarte profunde. Bun pentru succesul în meditații și toate preocupările psihice. Vrăji
pentru înșelarea oamenilor, secrete, escrocherii, vulnerabilitate. Inamici secreți, stări alterate.
Acesta este unul dintre cele mai bune momente pentru a pune capăt lucrurilor, în special atunci
când Luna se află între 20 – 30° din acest semn (asigură-te că nu e vidă!). Se poate lucra pe auzul
psihic. În această perioadă EVITĂ intervențiile chirurgicale la picioare.

Tămâia pentru ritualuri
Varietăţile tămâii corespund planetelor. Dacă evoci un Demon, întreții o vrajă care este
relaţionată sferei planetare, sau întreţii un ritual care necesită un anumit tip de tămâie, listele de
mai jos îţi pot fi de ajutor.
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SOARELE
Guvernarea Ritualică/Magică: Confidenţă, faimă, succes la jocurile de noroc, plăcere,
asigurarea popularităţii/carismei, îmbunătățirea sănătăţii şi sporirea vitalităţii, vindecare,
protecţie, succes, putere magică şi bogăţii.
 Culoarea Lumânărilor: galben, portocaliu, auriu, alb.
 Soarele guvernează ziua de duminică.
 Elementul Soarelui este focul.
 Soarele guvernează Chakra Plexului Solar (a 3-a de jos în sus)
 Tămâie: Smirnă, Portocal, Salcâm, Gălbenele, Scorţişoară, Dafin, Şofran. Tămâia
Soarelui este condimentată.

LUNA
Guvernarea Ritualică/Magică: Pentru a uşura (Luna în Balanţă; Luna în aspectele
apropiate lui Venus) sau incita (Luna în Berbec; Luna în aspecte grele cu Marte) probleme
domestice. Luna guvernează fertilitatea, casa şi împrejurimile imediate, imaginaţia, memoria,
conştiinta şi visele, spirritualitatea şi meditaţia. Pentru ritualuri/vrăji relationate psihicului, Luna
ar trebui să se afle într-un semn de apă, de preferat în Peşti sau în aspecte apropiate lui Neptun.
Culoarea Lumânărilor:
 Lună Nouă: alb.
 Lună Plină: roşu sau verde.
 Lună Descrescătoare: negru.
 Luna guvernează zilele de luni.
 Elementul Lunii este apa.
 Luna guvernează peste Al Treilea Ochi şi peste Chakra a Şasea
 Tămâie: Iasmin, Mac, Mirt, Canfor, Lemn de Santal, Cereusul de Noapte, Opium.
Tămâia Lunii este meditativă şi hipnotică.

MERCUR
Guvernarea Ritualică/Magică: Pentru trecerea examenelor, îmbunătăţirea competenţelor
mentale, concentrare, putere mentală, abilitate de învăţare, discursuri, scrieri, publicaţii, media,
bârfe, calomnii, interviuri, fraţi, surori, vecini, zvonuri, furt, toate ariile studiului şi comunicării;
de asemenea proiecţia astrală, rezolvarea dependenţelor, ruperea viciilor.
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 Culoarea Lumânărilor: galben, albastru deschis.
 Mercur guvernează zilele de miercuri.
 Elementul Mercurului este aerul.
 Mercur guvernează peste chakra inimii.
 Tămâie: Nucşoară, Migdale, Lemn de Santal, Lavandă, Bergamotă, Mentă,
Salvie, Mazăre Dulce, Crin de Vale.

VENUS
Guvernarea Ritualică/Magică: Dragoste, amor (afectiv; roşu este pentru dorinţa sexuală/
sex), fidelitate, reconsiliere, frumuseţe, tinereţe, prietenie, atracţie, armonie, câştig financiar,
creşte încasările; funcţii sociale, posesii, bogăţii, atragerea banilor, indulgenţă, plăcere.
 Culoarea Lumânărilor: verde.
 Venus guvernează zilele de vineri.
 Elementele lui Venus sunt pământul şi aerul.
 Venus guvernează peste chakra gâtului.
 Tămâie: Trandafir, Mirt, Măr, Muşeţel, Cardamon, Gardenie, Zambilă, Liliac,
Magnolie, Vanilie, Lemn Dulce, Mosc.

MARTE
Guvernarea Ritualică/Magică: Răzbunare, mânie, poftă sexuală pură şi satisfacţie fizică,
curaj, determinare; se ocupă cu inamicii, incitarea accidentelor, incendiilor şi rănilor, încrederea
în sine, atleticism, putere, crearea energiilor magice pentru magie neagră, intensitate.
 Culoarea Lumânărilor: roşu.
 Marte guvernează zilele de marţi.
 Elementul lui Marte este focul.
 Marte guvernează peste Chakra Sacrală.
 Tămâie: Sângele Dragonului, Pin, Chiparos, Tabac, Coriandru, Chimion,
Ghimbir, Piper.

JUPITER
Guvernarea Ritualică/Magică: Noroc, expansiune, abundenţă, călătorii pe distanţe lungi,
educaţie superioară, probleme legale, taxări, investiţii, fundamente, prosperitate, oportunitate.
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 Culoarea Lumânerilor: albastru regesc, mov.
 Jupiter guvernează peste zilele de joi.
 Elementul lui Jupiter este focul.
 Jupiter guvernează peste Chakra Coroanei.
 Tămâie: Cedru, Nucşoară, Caprifoi, Ghioagă, Lămâi, Şofran.

SATURN
Guvernarea Ritualică/Magică: Ritualuri/vrăji de moarte, Magie Neagră, ceea ce ţine de
carieră, autocontrol, rezistenţă, răbdare, tot ce ţine de terenuri, viaţă lungă, tot ceea ce are de a
face cu Pământul, pricinuirea suferinţelor de lungă durată prin Magie Neagră, accidente.
 Culoarea Lumânărilor: negru.
 Saturn guvernează zilele de sâmbătă.
 Elementul lui Saturn este pământul.
 Saturn guvernează peste Chakra Bazei.
 Tămâie: Mosc, Mirt, Zibetă, Paciulie, Salvie.

Vrăjitoria
Satanismul este o religie a minții. Aproape 100% dintre toți sataniștii, din trecut și
prezent, au practicat și au arătat un interes serios pentru vrăjitorie, magie și ocultism. Din
totdeauna vrăjitoria a fost sinonimă cu satanismul. ”Witch” (vrăjitor) înseamnă ”înțelept”. Din
cauza persecuției, cei mai mulți vrăjitori și ceilalți care practicau artele magice/puterile minții în
vechime, lucrau în secret. Toți Zeii sunt extratereștrii. În aproape fiecare dintre sursele autentice
despre interacțiunea directă a oamenilor cu extratereștrii, aceștia din urmă au afișat puteri
avansate ale minții. A avut loc comunicare telepatică, chiar și cu oamenii care nu au avut nici un
fel de experiență cu aceasta. Levitație, telechinezie, vindecare, ștergerea memoriei (când uiți tot
ceea ce s-a petrecut), și alte puteri ale minții pe care oamenii le consideră ”extraordinare”, sunt
un fapt cotidian pentru majoritatea dintre aceste ființe. Vrăjitoria nu este nimic altceva decât
încercarea ființelor umane de a dobândi puterile minții, la care suntem îndreptățiți prin naștere.
Timp de secole, bisericile creștine împreună cu cohortele lor, au făcut tot ceea ce le-a stat în
putință pentru a înspăimânta oamenii și pentru a-i împiedica să folosească puterile la care alte
ființe din univers au acces deplin. Singurul scop și obiectiv al creștinismului a fost mereu acela
de a îndepărta toată cunoștința spirituală și de a-i împiedica pe oameni să acceseze puterile minții
și sufletului lor, astfel încât această putere să poată fi ținută în mâinile câtorva ”aleși ai
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domnului”, pentru dominarea lumii. Omenirea a fost ținută în spate în mod periculos și dinadins
de către creștinism. Acest lucru nu numai că ne plasează pe toți într-o poziție cu adevărat
vulnerabilă și neajutorată, ci ne mai blestemă și sufletul, care ajunge să fie la mila și cheremul
altor ființe puternice. Pentru extratereștrii inamici, care i-au depășit numeric pe cei ce erau de
partea noastră, omenirea reprezenta o simplă adunătură de dobitoace, numai bună de a fi
exploatată. Țelul lor este acela ca, după ce murim, să folosească energia sufletelor noastre pentru
foloasele lor. Acesta este unul dintre motivele pentru care încurajez pe toată lumea să întrețină
dedicarea pentru Satan. Când ne luăm un angajament înaintea lui Satan, acesta ne protejează în
avansarea noastră spirituală. Mulți dintre aceia care se apucă de vrăjitorie și de avansarea
spirituală de unii singuri, sfârșesc în dezastru. Aceasta nu vine de la Satan ci de la inamic, care
folosește frica și experiențele negative pentru a înspăimânta și descuraja oamenii în încercarea
lor de a dobândi orice fel de putere reală. Cei ce își avansează sufletele peste un anumit nivel,
încep să iasă în evidență în astral. Există numeroase grupuri online în care cei nededicați lui
Satan discută despre Kundalini și despre alte fenomene asociate împuternicirii spirituale;
experiențele negative pe care acești oameni le au sunt de neconceput.
Cu ceva timp în urmă m-am înscris în mai multe grupuri de genul și am citit o grămadă
de mesaje cu privire la experiențele negative pe care aceștia le au cu entitățile astrale, despre
atacurile de anxietate, precum și despre alte intruziuni; acești oameni sufereau de atacuri pentru
care nu găseau nicio explicație. O femeie și-a pierdut părul în mod permanent după ce a
întreținut o vrajă. Asemenea avertismentului dintr-una din ilustrațiile filmului ”The Nine Gates”:
”Aventurează-te prea mult și pericolul se va putea coborî peste tine din văzduh.” – asta este mult
prea adevărat. Multe dintre așa-zisele ”stafii” sunt în realitate extratereștrii. Aici sunt incluși
ciclopii, zânele, elfii, gnomii și alții. Zânele, gnomii, etc., sunt ființe elementale, ale căror suflet
este compus numai din unul sau două elemente, în timp ce sufletul uman este compus din patru
elemente: foc, pământ, aer și apă. Aceste ființe sunt adepte în proiecția astrală precum și în alte
abilități spirituale, lucru care explică multe dintre”halucinațiile” experimentate de aceia care șiau deschis mințile îndeajuns de mult pentru a le ”vedea”. Nonconformismul reprezintă o parte
majoră în satanism. Aceia care se conformează sunt precum oile și nu vor deține niciodată
destulă tărie pentru a gândi pentru ei înșiși, pentru a vedea adevărul și astfel să evolueze la un
nivel superior. NU te poți conforma dacă dorești să te împuternicești. Trebuie să te cunoști pe
tine însuți în mod complet pentru a putea avansa și pentru a practica magia în mod eficient, fără
să urmezi turma. Orice problemă poate fi rezolvată atunci când deții cunoștința adecvată.
Cunoștința mai elimină și frica și este cheia puterii.
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CAPITOLUL IV: RITUALURI ŞI SĂRBĂTORI
CEREMONII SATANICE
Nunta satanică
Ritualul ar trebui să fie întreținut când Luna este în creștere. Luna ar trebui să fie într-un
semn favorabil căsătoriei.
 Luna în Taur oferă permanență, însă poate fi dificil dacă cuplul dorește să se
despartă mai târziu.
 Cu Luna în Rac, este mai probabil ca cuplurile să se împace după ce se despart.
 Luna în Leu este favorabilă pentru romanticism și adaugă optimism oricărei
uniuni.
 Luna în Balanță este ideală pentru orice nuntă, deoarece acesta este semnul
natural pentru parteneriat și cooperare.
 Luna în Săgetător este aproape la fel ca Luna în Leu, însă nu contribuie la
stabilitate.
 Luna în Berbec – este posibil ca cuplul să se afle într-o prietenie de durată.
 Luna în Pești oferă empatie, însă nu este stabilă.
 Trebuie evitată Luna în semnele Berbec, Gemeni, Fecioară, Scorpion și
Capricorn.
 Ideal ar fi ca planetele de dragoste Venus și Marte să fie bine plasate și în grade
favorabile. Cuplurile nu ar trebui să se căsătorească niciodată dacă vreo planetă se
află în conjuncție cu steaua Caput Algol (25° în Taur), în 9° al oricărui semn
zodiacal, în special Gemeni și Săgetător pentru că acestea incită la violență.
Amintește-ți să iei în considerare stelele fixe atunci când stabiliți ziua căsătoriei.
Templul trebuie să fie decorat după gusturile cuplului. Ar trebui făcute modificări astfel
încât să se potrivească oricărui cuplu; ceea ce urmează este doar orientativ: Marele
Preot/Preoteasă deschide ritualul sunând din clopoțel și desenând o pentagramă în aer cu
pumnalul, după care recită următoarele:
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„In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. În numele lui Satan, conducătorul
Pământului, Zeu adevărat, atotputernic și inefabil, care a creat omul să-i reflecte chipul și
asemănarea, invităm Forțele Iadului să-și reverse puterea infernală peste noi. Veniți și
întâmpinați-ne și oferiți binecuvântări întunecare acestui cuplu ce dorește să devină precum unul
în ochii lui Lucifer.”
Marele Preot/Preoteasă bea din potir și-i invocă pe cei patru Prinți Încoronați ai Iadului:
 Satan/Lucifer de la est.
 Belzebut de la nord.
 Astaroth de la vest.
 Azazel de la sud.
Marele Preot/Preoteasă recită următoarele: „Venim împreună în numele Tatălui
nostru și al Lordului Satan pentru a-i uni pe_______ și pe_______ împreună în căsătorie.”
Marele Preot/Preoteasă își ia pumnalul și desenează un cerc în jurul miresei și al mirelui.
Toți trebuie să vizualizeze o lumină albastră reprezentând Puterile Iadului.
Apoi recită următoarele: „Atotputernicule Satan, privește cu grație asupra discipolilor tăi,
_______ și _______. Amândoi au venit aici din proprie dorință. Se înfățișează înaintea ta pentru
a-ți cere binecuvântările, căci din această zi pornesc împreună ca soț și soție. Cerem să
binecuvântezi această uniune cu senzualitate și cu plăcerile vieții, ca afecțiunea mutuală și
dorința reciprocă să dăinuie puternice și rezistente.”
Apoi, adresându-se miresei: „Dorești tu, _______, din proprie inițiativă să îl iei
pe_______ drept soț legal, să-l iubești, să-l onorezi și să-l respecți; să deveniți una în ochii lui
Satan și în fața Puterilor Iadului?”
Mireasa: „Da/da, doresc!”
Marele Preot/Preoteasă se adresează apoi mirelui: „Dorești tu, _______, din proprie
inițiativă să o iei pe _______ drept soție legală, s-o iubești, s-o onorezi și s-o respecți; să deveniți
una în ochii lui Satan și în fața Puterilor Iadului?”
Mirele: „Da/da, doresc!”
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Urmează schimbul de verighete.
Marele Preot/Preoteasă: „În numele Lui Satan și în fața tuturor Demonilor din Iad, vă
numesc Soț și Soție. Fie ca uniunea voastră să fie puternică, rezistentă și abundentă în plăcere.
HAIL SATAN!”
Apoi Marele Preot/Preoteasă recită, cântă sau vibrează primul cod enochian:
ĂUL • ZĂU-naf • vău-ra-SAA-ja
GO-ho • SEI-TAN • LĂU-na-sa • CAA-laț
ĂUD • VĂU-rass • caa-ĂUS-sa-gău;
ZĂU-ba-raa • ZĂUL • RĂU-ra
I • TAA • NATS-pa-sa
ĂUD • ga-RAA-aa • TAA
MAA-la-pa-ra-ja: • DAASS • HĂU-la-caa
CAA-AA • nău-ta-HĂU-aa • ZI-mats • ĂUD
CĂU-ma-maa • TAA • NĂU-ba-lău
zi-EIN • ĂUD • LU-SIF-ti-an
ĂU-bău-lei • AA
DĂU-naass-dău-gaa-MAA-taass-tăuss
ĂU • ău-hău-REI-laa • TAA-baa • ĂUL
NĂU-rei • ĂUD • PAA-sa-bas • ĂUL
zău-na-REI-na-saj
vaa-ĂU-aan • ĂUD
tău-ĂU-aat • NĂU-nu-CAA-fei
ga-MI-caa-la-ZĂU-maa • PI-laa
FAA-ra-zam • za-na-ra-JAA • ĂUD
ZU-ra-jaas • AA-da-naa • ĂUD
GĂU-nău • DEI • SEI-TAN • DAAS • HĂUM
ĂUD • TĂU • ZĂU-baa • ka-RĂU-ăud-zi
I-paam • UL • VA-LAS • i-PAA-miss
DAASS • lău-HĂU-lău • Veip
nău-ta-HĂU-aa • pău-AA-maal • ĂUD
BĂU-ga-paa • aa-AA-i • TAA • PI-aap
pi-AA-măul
ĂUD • vaa-ĂU-aan • zaa-CAA-rei • CAA
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ĂUD • ZAA-ma-raan! • ĂU-dău
CHI-ca-lei • CAA-aa! • ZĂU-ra-jei!
ZI-ra • NĂU-cău! • hău-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad • LĂU-na-sa
LĂU-na-dău • baa-BAA-jei
Marele Preot/Preoteasă: „Mergeți înainte drept unul, mențineți-vă reciproc rezistenți în
Satan așa cum acum mergeți împreună pe calea mâinii stângi. Fie ca Satan să vă acorde multe
binecuvântări de-a lungul drumului. Ave Satanas!!”
Cuplul împreună: „Ave Satanas!”
Marele Preot/Preoteasă: „Hail Satan!”
Congregația: „Hail Satan!”
Ritualul este închis de către Marele Preot/Marea Preoteasă, sunând din clopoţel. După
aceea se sărbătoreşte intens.

Botezul satanic
Satanismul adevărat sărbătorește și celebrează viața. Dacă un copil este născut în timpul
unui Sabat, aceasta este o binecuvântare în plus. Nașterea unui copil este o ocazie specială și
toate nașterile satanice ar trebui să fie sărbătorite și petrecute. Botezul satanic este începutul
protecției și ghidării din partea lui Satan și a Demonilor care, de asemenea, vor îndruma copilul
spre a-și pune în valoare darurile și abilitățile speciale. Copilașul ar trebui să fie îmbrăcat în
negru deoarece aceasta arată opunere în fața religiilor false de dreapta. Părintele/părinții stau în
partea de est al altarului, ținând copilul. Marele Preot/Preoteasă sună din clopoțel și deschide
ceremonia prin invocarea lui Satan: bea din potir și-i invocă cei patru Prinți Încoronați ai Iadului.
Marele Preot/Preoteasă:
– Avem un nou venit în Familia lui Satan
Congregația:
– HAIL SATAN!
Marele Preot/Preoteasă:
– Care este numele acestui copil?
Părintele/părinții: (spun numele copilului)
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Marele Preot/Preoteasă:
– Te întâmpinăm cu bucurie, _______, în familia lui Satan. Doriți să dedicați acest copil
lui Satan?
Părintele/părinții:
– Da, deoarece fără Satan și fără cunoașterea și darurile ce ni le aduce, nici-o viață nu
este completă.
Marele Preot/Preoteasă:
– Lord Satan, te invităm să binecuvântezi acest copil, protejându-l și ghidându-l de-a
lungul vieții, ținându-l puternic pe Căile tale. Când este momentul potrivit, adu-l la altarul tău
din nou pentru a-l dedica din nou în serviciul tău.
Părintele/părinții (către copil):
– Fie ca Majestatea sa infernală, Lordul Satan și Puterile Iadului să zâmbească asupra ta
și să vegheze asupra ta de-a lungul vieții tale, ghidându-te pe calea de stânga.
Marele Preot/Preoteasă:
– În numele lui Satan și înaintea Puterilor Iadului, te întâmpinăm pe tine, (numele
copilului), în Familia Lui Satan.
Congregația:
– HAIL SATAN!
Apoi Marele Preot/Preoteasă închide ceremonia. După botez, ar trebui să se petreacă și să
se celebreze. Ar trebui ca copilul să fie crescut în stilul antic, onorând-ul pe Satan și pe Demonii
săi. La pubertate, poate întreține ritualul de dedicare de unul singur. Acesta este momentul când
acesta are vârsta potrivită pentru a lua propriile sale decizii și pentru a înțelege deplin. La acel
moment, își poate alege și un nume magic.
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SĂRBĂTORILE SATANICE
Sărbătorile satanice au la bază ciclurile naturale. Religia cunoscută ca satanism este
religia originală a omenirii. Sărbătorile listate mai jos precedă creștinismul cu sute și mii de ani.
Datorită faptului că Biserica Creștină nu a putut omorî pe toată lumea, aceasta a luat sărbătorile
păgâne și le-a creștinat, în încercarea de a converti cât mai mulți oameni posibil. Adevărul din
spatele tuturor acestor date speciale este acela că planetele și lumea astrală intră în anumite
alinieri, prin care anumite lucrări sunt împuternicite, primind un avânt și o putere aparte, lucruri
de care aceste lucrări nu ar fi beneficiat dacă ar fi fost începute în alte perioade ale anului.
Covanurile antice se întruneau regulat în timpul Lunii pline și în timpul datelor speciale
enumerate mai jos, deoarece energiile planetare și astrale erau foarte puternice în aceste perioade
ale anului. Pentru a îndepărta în mod sistematic cunoștința spirituală și puterea din rândul
gentililor, Biserica Creștină a furat aceste sărbători și le-a înlocuit cu gunoaie lipsite de sens.
Aproape fiecare lucru are o parte adevărată și una falsă; se poate vedea clar minciuna
creștinismului prin faptul că totul în acea religie scârboasă a fost furat din religiile originale și
înlocuit cu locuri, ceremonii și caractere impostoare care nu mai poartă absolut nimic spiritual în
ele. Un alt exemplu este munca neobosită depusă de creștinii fundamentaliști care au lucrat din
greu pentru a distruge și ultimele obiceiuri păgâne/satanice, caracteristice sezonului Yule și a
Solstițiului de Iarnă – cum ar fi îndepărtarea lui Moș Crăciun, a pomului de crăciun (care în
antichitate era numit „pomul de yule”) și orice alte urme care mai indică adevăratele originii ale
sărbătorilor gentile de iarnă – și pentru a le înlocui în exclusivitate cu gunoiul relaționat
nazarineanului. Pentru mai multe informații și cercetare, scrie „martorii lui iehova” împreună cu
„sărbătorile păgâne”. NU AU ABSOLUT NIMIC DE-A FACE CU CREȘTINISMUL.
Nazarineanul fictiv nu are nimic de-a face cu crăciunul.
Crăciunul coincide cu Solstițiul de Iarnă și cu sezonul Yule – cea mai scurtă zi a anului.
25 decembrie este ziua de naștere a Zeului persan Mithra. Tot pe această dată romanii țineau
sărbătoarea „Saturnalis.” Pomul, decorațiile, coptul, darurile și celebrarea NU AU NIMIC de-a
face cu nazarineanul. Acestea sunt datini care au supraviețuit din sărbătorile păgâne. Într-adevăr
pomul de yule este un simbol al sufletului uman, în care trunchiul simbolizează șira spinării,
ramurile simbolizează cele 144,000 de nadii (canale prin care circulă vril-ul/chi-ul/puterea
vrăjitorească), iar beculețele simbolizează nadiile care sunt iluminate de energia kundalinică
satanică. Steaua din vârful pomului simbolizează șarpele Kundalini ridicat în totalitate.
„Ostara” este o sărbătoare păgână celebrată între 21-23 martie la echinocțiul de
primăvară. „Paștele” a fost furat de la Astaroth. În mod inițial, Paștele era cunoscut sub numele
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de „Ashtar.” Această sărbătoare coincide cu Echinocțiul de Primăvară, când ziua și noaptea sunt
egale. Era cunoscută sub numele de „Eastre” la anglo-saxoni. Ca Zeiță a fertilității, Astaroth a
fost asociată cu iepurii și ouăle. Creștinii au furat această sărbătoare și i-au sucit sensul. Alte
nume pentru această sărbătoare le includ pe acelea de: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus
[Estrus este atunci când un animal se află în călduri; sezonului de împerechere], Oestrus, Oistros
și Ostara. Din nou, „mielul lui dumnezeu” a fost furat din zodia Berbec, care are loc în fiecare
primăvară – în aceiași perioadă în care este celebrată și sărbătoarea creștină a „paștelui.”
„Ziua morților” corespunde sărbătorii „Haloween/Samhain.”
„Adormirea maicii domnului” coincide cu sărbătoarea „Lammas” din timpul Solstițiului
de Vară.
YULE/SOLSTIȚIUL DE IARNĂ: 22-23 Decembrie.
Cu toate că Solstițiul de Iarnă începe pe 21-22 decembrie, ziua de 23 decembrie este o zi
foarte personală a Tatălui Satan. Soarele intră semnul caprei (Capricorn) care este un simbol a lui
Satan. Noaptea de 22 decembrie – ajunul lui 23 este cea mai sacră sărbătoare satanică (acest
lucru mi-a fost dictat de El personal). Este prima zi după cea mai lungă noapte a anului. Ne
ațintim privirile spre noi începuturi, pe când zilele încep să se lungească iar anul își continuă
cursul. Acesta este un timp de sărbătorire intensă și devotament pentru Lordul Satan. Indulgența,
decorarea casei, reunirea și sărbătorirea cu familia. Dacă vrei să îți iei angajamente personale,
acesta este un bun timp pentru a face acest lucru. La apogeul ritualului, angajamentele personale
pot fi scrise pe o hârtie, după care aceasta să fie arsă. Tatăl Satan este întotdeauna gata să ne
ajute cu tăria de care avem nevoie pentru a ne urma și materializa intențiile. După ceremonie, ar
trebui să se sărbătorească intens. Sărbătorile Yule sunt un timp de indulgență și de plăcere în
aspectele fizice și materiale ale vieții. În fapt, pomii de crăciun și ghirlandele sunt de origine
păgână, așa că nu avem nici un motiv pentru care să nu celebrăm aceste sărbători cu familiile
noastre. Oferirea de daruri, coptul și gătitul, decorațiile. ADEVĂRATUL sezon Yule este despre
așa ceva și nicidecum despre gunoiul împuțit al nazarineanului.
IMBOLC/PRAZNICUL FOCULUI: Sărbătorit la începutul lui februarie.
AJUNUL BELTANULUI: 30 aprilie.
SOLSTIȚIUL DE VARĂ: 23-24 iunie.
LAMMAS/LUGHNASADH: 1 august.
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În construcție. (Ministerul Bucuria lui Satan face cercetări cu privire la adevăratul înțeles
a acestor sărbători). Cărțile și resursele new-age aberează prea mult în ceea ce ține de toate
aceste zile ale anului, ignorând adevăratele fundamente spirituale din spatele lor. Vom actualiza
dățile cu sărbătorile respective, atunci când vom avea informații precise despre acestea. Toate
aceste dăți ale anului sunt perioade puternice din punct de vedere spiritual și, totodată, sunt și
zile de petrecere și sărbătoare.

SAMHAIN/HALLOWEEN: 31 octombrie.
ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ: 21-23 martie (când Soarele atinge 0° în Berbec)
Acesta este momentul în care se încep marile lucrări, cum e Magnum Opus – care este
început la ora 3:00 AM, ora lui Satan.
ECHINOCȚIUL DE TOAMNĂ: 21-23 septembrie (Soarele atinge 0° în Balanță)
Echinocțiile sunt momente bune pentru începerea lucrurilor. Ritualuri prin care pui
lucruri în acțiune.

Imbolc/Praznicul focului
Atât de multe dintre tradițiile și sărbătorile noastre au fost distruse și corupte. Cercetând
originile sărbătorii Imbolc, am dat de multe înfundături și de ritualuri wicca lipsite de orice sens.
Am cerut ajutorul Demonilor și Tatăl Satan mi-a apărut pentru câteva secunde, spunându-mi
„gândește-te la foc.” După puțină vreme, am realizat că aceasta este o tradiție a focului.
„Praznicul focului.” O celebrare a focului. Această sărbătoare are de-a face cu tot ceea ce ține de
foc. Focul este o parte importantă în Satanism. Imbolc/Praznicul focului cade exact între
Solstițiul de Iarnă și Echinocțiul de Primăvară. Tehnic, acest praznic se sărbătorește atunci când
Soarele atinge 15° în Vărsător.
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În timpurile antice, sărbătorile erau ținute nu pe dăți fixe, ci în acord cu ciclurile Lunii și
ale Soarelui. Prin celebrarea acestei sărbători atunci când Soarele atinge 15° în Vărsător, aceasta
primește o putere aparte deoarece la acel moment are loc o aliniere specială. Pătrarele fixe
cunoscute drept Sabaturi, sunt niște momente excelente pentru vrăji și lucrări magice, întrucât
acestea beneficiază de un avânt suplimentar datorită alinierii Soarelui, în special dacă implică
elementul foc: magie cu lumânări sau invocarea și direcționarea elementului foc. În antichitate,
oamenii sărbătoreau până dimineața în jurul focurilor de tabără. Mâncarea tradițională de Imbolc
include clătitele și bliniile. Datorită formei lor rotunde și a culorii aurii, acestea sunt
simbolizează întoarcerea Soarelui – eveniment celebrat de această sărbătoare. Emfaza pe foc
reprezintă întoarcerea vremii calde, a primăverii și a scânteii vieții/fertilității pentru următorul
sezon de semănat.
Date pentru această aliniere:
 2006: pe 3-4 februarie.
 2007: pe 4-5 februarie.
 2008: pe 4-5 februarie.
 2009: pe 3-4 februarie.
Elementul foc este elementul creației și a începuturilor. Multe covanuri consideră că
această sărbătoare este semnificativă pentru inițierea noilor membrii. Acesta este un timp
excelent pentru întreținerea dedicării pe.ntru Satan.
 Magie cu lumânări
 Piromanție (divinație prin foc).

Folosirea focului pentru a prezice evenimente sau pentru a divina viitorul; intensitatea
flăcărilor, forma pe care o iau, direcția în care acesta se înclină și/sau imaginile pe care le vezi în
flăcări sunt toate forme de practicare a piromanției.
 Focurile de tabără.
Magia de foc este amplificată prin invocarea și direcționarea elementului foc. Magia de
foc include: Magia de foc; folosind elementul foc. Magia de foc este amplificată prin invocarea
și direcționarea elementului foc. Magia de foc include: confidență, faimă, succes la jocurile de
noroc, plăcere, asigurarea popularității/carismei, sporirea sănătății și a vitalității, vindecare,
protecție, succes, putere magică, creativitate, entuziasm, energie, vigoare, schimbări majore,
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adaptabilitate, atracție, schimbări bruște, stimulare, dobândirea controlului, schimbarea norocului
și incitarea justiției/dreptății. Răzbunare, mânie, poftă sexuală pură și gratificare trupească, curaj,
determinare și tot ce ține de domeniul inamicilor. Pentru incitarea accidentelor, incendiilor și a
rănilor. Încredere de sine, atletism, forță, energie magică pentru magia neagră, intensitate. Incită
poftă, energie, forță, energie sexuală, dinamism, dragoste pasională, dorință fizică, curaj, tăria
voinței și atletism (în special cel competitiv). Bun pentru auto-împuternicirea dinaintea lucrărilor
de magie neagră. Atunci când este folosit în magia neagră, focul, spre deosebire de pământ, este
folosit pentru a produce atacuri bruște, accidente, vărsare de sânge, violență și ură bruscă. Focul
mai poate fi folosit și la incitarea războaielor, anarhiei și a cruzimii. Atunci când este evocat și
direcționat în mod corespunzător, elementul foc va crește temperatura oricărui obiect sau ființă
în care este direcționat.
Meditație pe foc:
 Meditație pe Kundalini (Șarpele de foc).
 Invocarea elementului foc și meditația pe acesta.
Covanurile ar trebui să sărbătorească și să lucreze în grup pe cele enumerate mai sus.
Cele de mai sus reprezintă doar un ghid; simte-te liber și modifică-le în așa fel încât să ți se
potrivească ție; folosește-ți creativitatea întrucât focul aparține principiului creativ!

Ajunul Beltanului
Beltane (pronunțat b’yal’t’n) este o sărbătoare străbună a fertilității. Sărbătorile fertilității
își au originile în Mesopotamia Antică. În timpul ospețelor aveau loc orgii, pentru a se încuraja
fertilitatea animalelor alimentare precum și a culturilor agricole pentru anul care urma. În
Calendarul satanic, Beltane este direct opusă sărbătorii Samhain (Halloween), deoarece Samhain
este ținut în perioada secerișului. De asemenea, Beltane celebrează reîntoarcerea soarelui, a
semănatului și a renașterii primăverii. În Mesopotamia Antică, acest rit al fertilității era cunoscut
ca „Zagmuku,” fiind sărbătorit la prima Lună nouă după echinocțiul de primăvară. De asemenea,
anticii sărbătoreau și recolta, direct opusă lui Zagmuku, care era originalul Samhain. Deoarece
sărbătoarea era concentrată pe renaștere, epopeea originală a creației – cunoscută ca Enuma Elis
– era recitată în a patra zi a festivalului, festival care se întindea pe o perioadă de 12 zile. În mod
inițial, sărbătoarea era ținută în cinstea Zeului sumerian Enlil (Baal), acesta fiind și locul din care
se trage numele de „Beltane.” În Mesopotamia, festivalul de Anul Nou era celebrat și pentru a
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reafirma legătura dintre Zei și comunitate, în care comunitatea era reprezentată de către rege în
ritualul de la Templu; acesta era responsabil pentru tendința de armonie continuă a pământului,
fiind totodată și cel care dădea socoteală înaintea Zeilor. Regele alături de Marea Preoteasă
intrau în sanctuarul lăuntric al ziguratului*, unde amândoi întrețineau un ritual sexual. Anul
satanic se bazează pe ciclul natural. Cele opt Sabaturi sunt formate din cele 2 echinocții și 2
solstiții ale anului solar (666), și din cele 4 dăți ce se găsesc la jumătatea distanței dintre ele.
Echinocțiile și solstițiile se bazează pe mișcarea soarelui.
Aceste patru puncte sunt evenimente cosmice bazate pe mișcările pământului și a
soarelui, simbolizând interacțiunea dintre lumină și întuneric. Pentru multă vreme această dată a
fost considerată un „punct puternic” al zodiacului, fiind simbolizat de taur, una dintre figurile
„tetramorfe” înfățișate în cărțile de Tarot (celelalte trei sunt leul, vulturul și spiritul). De
asemenea, acestea pot fi văzute și în sfinxul egiptean. Cele patru figuri sunt cunoscute de către
astrologi drept ‘cele patru semne fixe’ ale zodiacului (Taurul, Leul, Scorpionul și Vărsătorul),
acestea aliniindu-se în mod natural cu cele patru mari Sabaturi ale vrăjitoriei. Beltane se găsește
la mijlocul dintre punctul vernal și solstițiul de vară. Datorită alinierii pământului la această dată
importantă, comunicarea telepatică cu Zeii precum și cu lumea spiritelor este foarte deschisă.
Este o perioada excelentă de a comunica cu Demonii. Beltane începe la apusul soarelui, în seara
de 30 aprilie. Acest obicei provine de la celți, care întotdeauna își socoteau zilele de la un apus
de soare la următorul apus de soare. Apusul soarelui era momentul în care druizii** aprindeau
focurile lui Baal, pe culmile dealurilor. Focurile de Beltane simbolizau scânteia vieții și a
fertilității. În mod tradițional, aceste focuri erau alimentate cu lemne de la nouă tipuri diferite de
pomi și erau aprinse pe niște grătare sacre, special amenajate. Grătarul era creat prin marcarea
unui pătrat pe pământ, care mai apoi era împărțit în opt pătrate mai mici. Gazonul de pe cele opt
pătrate exterioare era săpat și îndepărtat, lăsându-se intact al nouălea pătrat din mijloc. Focul de
Beltane mai simboliza și vatra centrală a comunității. Aceste vetre locale sacre reprezentau
misticismul focului divin din mijlocul tuturor lucrurilor, a cărei licărire de viață este susținută de
fiecare dintre noi.
Ajunul Beltane era în mod tradițional celebrat în nud, cu orgii sexuale. După o serbare
intensă, cuplurile se împărțeau, sărind prin flăcările focului de tabără și mergeau prin pădure
până în zori, angajându-se în relații sexuale toată noaptea. Purtarea hainelor sau a robelor pentru
ritual era prea periculoasă atunci când se sărea prin flăcări. Vitele erau în mod frecvent mânate
între două astfel de focuri de tabără (lemnul de stejar era combustibilul favorit al acestora);
dimineața următoare, acestea urmând să fie duse la pășunile de vară. Dansuri nud în jurul
armindenului, în timpul celebrării. Armindenul deriva din obeliscul egiptean și reprezintă falusul
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(penisul) erect. În mod tradițional acesta este construit din lemn de mesteacăn: lemnul purificării.
În cuvintele vrăjitorilor Janet și Steward Farrar, sărbătoarea Beltane a fost în principal un timp de
exprimare fără jenă a sexualității și a fertilității umane.” Astfel de asociații includ în mod evident
simbolismul falic al armindenului dar și hobby-ul călăririi calului. Chiar și rima aparent
nevinovată a unui copil de grădiniță: „călăresc un cal cocoș spre crucea Banburry” păstrează
amintirea acestei sărbători. Și următoarea frază „pentru a vedea o doamnă delicată pe un cal alb,”
se referă la călătoria anuală a „doamnei Godiva” prin Coventry. În fiecare an, timp de aproape
trei secole, un sat a adoptat acest ritual păgân, până când Puritanii au pus capăt obiceiului. Alte
obiceiuri de arminden includ plimbatul de-a lungul marginilor proprietății cuiva – plimbări în
cadrul cărora i se reparau gardurile, i se fixau pietrele de hotar sau i se făceau acestuia hornuri
pentru fum – participări la turnee de tras cu arcul, dansuri, ospețe, muzică, băut, toți fiind foarte
indulgenți. În Egiptul Antic, festivalul de primăvară al fertilității, celebrat în perioada lui HetHer, a fost cunoscut ca „Festivalul uniunii vesele.” Energia semnului pământ din Constelația
Taurului reprezintă fertilitatea și începutul perioadei de vegetație; uniunea dintre soare și luna
simbolizează fuziunea masculului (elementul solar) cu femela (elementul lunar). Egiptenii
celebrau această sărbătoare cu artă, muzică, dans, spectacole și acte sexuale.
Ministerele Joy of Satan lucrează din greu să curețe satanismul de toată vermina iudeocreștină cu care acesta a fost infestat de-a lungul secolelor. Un alt nume al sărbătorii de pe 30
aprilie este „festul Valburg.” Refuzăm să numim aceasta noapte „Walpurgis” deoarece
„Walpurgis” este numele unui sfânt creștin. În Germania, cu mulți ani în urmă marile Sabaturi
erau ținute pe vârful Brocken din munții Harz. Odată mulțimea adunată, ospețele și orgiile durau
până în zori, petrecându-se intens, cu dansuri în jurul unui uriaș foc de tabără.
Sărbătoarea Valburg este o sărbătoare a fertilității, care datează încă de pe vremea
vikingilor. Festivalul era răspândit în toată Europa. Se spune că în această perioadă, voalul dintre
Pământ și astral/lumea spiritelor este foarte subțire. Ceea ce se petrece în această noapte, în
special la miezul nopții (30 aprilie – 1 mai), poartă o semnificație specială. Toate ritualurile,
magia, comunicarea cu spiritele și alte practici asemănătoare sunt mult mai puternice în această
noapte sacră.
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Solstițiul de Vară
Solstițiul de vară începe atunci când Soarele atinge gradul 0 în semnul zodiacal Rac.
Solstițiul de vară este unul dintre cele patru sărbători anuale majore dedicate în cinstea Soarelui;
celelalte sărbători majore încep cu Solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie, când Soarele atinge 0°
în Capricorn. Celelalte două sunt Echinocțiul de primăvară, când Soarele atinge 0° în Berbec și
Echinocțiul de toamnă, când Soarele atinge 0° în Balanță. Toate sărbătorile satanice (originare
păgâne) au fost corupte și înlocuite cu caractere biblice falsele și impostoarele, cu legende false
și cu practici total nerelaționate sărbătorilor originale. Acest lucru a fost comis de către Biserica
Catolică cu scopul de a îndepărta cunoștințele spirituale și oculte. Sărbătorile satanice, pe lângă
faptul că sunt zile de festivități și celebrări, sunt și momente speciale în care comunicarea astrală
este foarte facilitată, iar lucrările de vrăjitorie sunt mult îmbunătățite (în acord cu natura
sărbătorii). La baza tuturor se află alchimia. Pentru cei care lucrează pe Magnum Opus, pentru ași spori propriile puteri și pentru a-și întări sufletul, aceste zile sunt foarte importante pentru
diferite aspecte ale lucrării. De exemplu, lucrarea Magnum Opus ar trebui început la ora 3 AM,
în ziua în care soarele intră în Berbec.
„Mielul lui dumnezeu” a fost furat din semnul zodiacal Berbec. Simbolul pax
(vezi imaginea din dreapta) apare adesea în picturile în care e redat nazarineanul, a fost
de asemenea furat și corupt din portativele runice Chi și Ro. Biserica Catolică a
înlocuit Solstițiul de vară cu „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul.”
Sărbătoarea Solstițiului de Vară a fost înlocuită, de către Biserica Catolică, cu
“Sărbătoarea Sfântului Ioan”.
666 este numărul soarelui.
În 21-22 iunie, când soarele atinge 0° în Rac, puterea chakrei solare este amplificată în
mod drastic.
 Lucrările magice care implică soarele sunt cu mult intensificate în această
perioadă.
 Lucrările atât pe chakra inimii cât și pe chakra plexului solar sunt cu mult
amplificate în această perioadă.
 Comunicările cu entitățile astrale precum elementarii: zâne, gnomi, etc., sunt cu
mult accentuate în această perioadă.
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 Ca şi de Halloween, pătura dintre material şi astral este foarte subţire, ceea ce face
comunicarea cu Demonii să fie mult mai usoară.
 Magia care implică elementul foc este foarte facilitată.
 Ajunul Solstițiului de vară are o foarte lungă tradiție, fiind noaptea în care
divinația se poate realiza mult mai ușor și cu mai multă acuratețe.
 Magia legăturilor de dragoste este de asemenea mult consolidată în ajunul
Solstițiului de vară.
 Aceasta este de asemenea o excelentă și o puternică perioadă pentru infuzia
ierburilor, a cristalelor și a altor unelte de natură solară.
 Această dată este de asemenea o perioadă favorabilă pentru începerea lucrărilor
de vindecare, deoarece soarele este vindecătorul ezoteric.
 Lucrările care au de-a face cu infuzia apei cu energie de la soare și/sau
vindecătoare, fac de asemenea parte din tradiția acestei perioade.
 Crearea și binecuvântarea baghetelor (foc), binecuvântarea cărților de Tarot.
 Vrăjile şi lucrările runice, sunt de asemenea favorizate în acest timp deoarece
runele sunt elemente ale focului.
 Procurarea ierburilor pentru magie, în special cele care sunt folosite pentru magia
solară/a focului şi/sau vindecătoare.
În timpurile antice, festivitățile și celebrările din cadrul acestei sărbători importante
includeau aproape întotdeauna focurile lui Baal (focuri tradiționale de tabără). Elementul foc
reprezintă forța-vieții, viața însăși. Moartea este rece și apăsătoare. Focul este cald și plin de
viață. Aceia dintre noi care au condensat forța-vieții în ei înșiși, știu cât de fierbinte poate fi
aceasta, precum e șarpele Kundalini. Albul este culoarea tradițională a acestei sărbători.
Dansurile în cerc sau cele șerpuitoare, orgiile sexuale, toleranța și ospețele fac toate parte din
tradiția Solstițiului de vară. Tradiția aprinderii focurilor lui Baal și aceea în care se sare prin
flăcările acestuia, a supraviețuit încă din timpurile antice. „În ciuda încercărilor bisericii de a
eradica toate tradițiile păgâne, aprinderea focului de tabără în ajunul Solstițiului de vară, a
supraviețuit fervent în cele mai multe comunități creștine.”45 Druizii antici celebrau unificarea
„Cerului cu Pământul.” Însemnătatea acesteia e centrată pe chakra inimii. Creștinii au furat
„cerul” și „pământul” din taoism, acestea fiind cuvinte de cod pentru chakra coroanei (cer) și
chakra bazei (pământ). În unele doctrine, „Iad” este un cuvânt-cod pentru chakra bazei, pământul
patronând peste chakra inimii; însă în cazul „unificării” la care se face referire aici, aceasta este
45
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unificarea energiilor chakrei bazei cu a celei a coroanei, convocate în dreptul chakrei inimii. În
această zi este sărbătorită unirea elementului apei cu cel al focului. Ritualurile voodoo sunt de
asemenea tradiționale în această perioadă, supraviețuind de secole.
„Îndată ce tobele creșteau cadența, cântăreții fredonau cântecul ritualic, iar o dansatoare
pășea în cercuri și începea un dans ritualic, imitând mișcările șarpelui. În freneticul grup de dans
care urma, dansatorii își rupeau hainele și dansau nud până ce ritualul se termina, ca întotdeauna,
cu o orgie sexuală.” 46

Samhain/Halloween
Aceia care îi sunt apropiați lui Satan, sunt cu toții prea conștienți de faptul că acesta este
sătul de toate afirmațiile și susținerile iudeo-creștine cu privire la satanism, la sărbătorile pe care
le celebrăm și mai ales cu privire la CEEA CE EI AFIRMĂ CĂ SATAN ESTE.
 SATAN NU ESTE UN MONSTRU DE HALLOWEEN.
 SATAN NU ESTE UN VAMPIR, STRIGOI SAU JEFUITOR DE MORMINTE.
 SATAN NU ARE COARNE ROȘII ȘI COADĂ.
 SATAN NU ARE NIMIC DE-A FACE CU CIMITIRELE, MOARTEA,
SCHELETELE SAU GROAZA.
ACESTE GUNOAIE VIN DE LA CREȘTINI. ESTE FOLOSIT PENTRU A-L
BLASFEMIA, DENIGRA ȘI RIDICULIZA PE SATAN. LA FEL STAU LUCRURILE ȘI CU
DEMONII SĂI.
Halloween este sărbătoarea favorită a multora dintre noi. Eu personal iubesc filmele
horror, etc. Însă problema e felul în care toate acestea au fost sucite pentru a portretiza o imagine
insultătoare a lui Satan și a Zeilor originali (care acum sunt etichetați ca Demoni).
Întreabă-te cum te-ai simți dacă oamenii ar ieși pe străzi purtând tot felul de măști
hidoase care să facă referire la tine, la familia ta sau la cei dragi ție. Tatăl Satan ar trebui să fie
respectat în această perioadă a anului, nicidecum batjocorit de toți aceia care cred și se grozăvesc
la tot ceea ce creștinismul dictează despre acesta. Cât de mult crezi că ar supraviețui cineva, dacă
ar ieși pe străzi cu o mască batjocoritoare la adresa nazarineanului? Cel mai probabil, acesta ar
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ajunge să fie atacat de creștini. La fel s-ar întâmpla și dacă Hollywood ar produce un film care
să-l prezinte pe nazarinean și cohortele sale ca monștrii scârboși. Halloween este un timp bun
pentru costume, monștrii și fantome, imagini ale morții și așa mai departe. O perioadă în care să
fi creativ și indulgent. Este una dintre sărbătorile noastre principale, însă imaginile negative la
adresa lui Satan trebuie să înceteze. Acesta s-a săturat de toate acestea și a informat Clerul că el
nu aprobă astfel de insulte. Pentru prea multă vreme, prea mulți sataniști au urmat ideile
CREȘTINE despre Satan și Demonii săi, au urmat ceea ce CREȘTINII pretind că el este și ceea
ce EI afirmă despre satanism… în loc să-l vadă pe Satan pentru ceea ce el este CU ADEVĂRAT,
fără toate nuanțele false și sucite răspândite de creștinism.

DESPRE SAMHAIN:
În mod original Halloween era cunoscut ca Samhain – un cuvânt celtic care înseamnă
„sfârșitul verii.” În antichitate, religiile aveau la bază Natura, iar omenirea trăia în acord cu
pământul, cu schimbările sezoniere și cu schimbările stelelor pe cer. Aceasta este esența
satanismului: ceea ce este natural. Tema sărbătorilor, a ceremoniilor și a celebrărilor era centrată
pe ciclurile majore ale anului și pe cultivarea pământului. Samhain a fost un timp al recoltei și a
sfârșitului de an, un timp de pregătire; depozitarea recoltei și pregătirea pentru iarna moartă.
Ajunul lui 1 noiembrie a fost ajunul Anului Nou la celți. Această sărbătoare a fost un timp al
culesului, un timp al sfârșiturilor și a morții, întrucât plantele începeau să moară și începea să se
instaleze vremea rece. Samhain mai era și un timp în care morții erau onorați. Druizii obișnuiau
să facă focuri de tabără uriașe – pe care le considerau sacre – în onoarea noului an celtic.
Mulți au crezut că a existat un zeu celtic al morții, cunoscut ca „Samhain.” În urma
cercetărilor extinse efectuate de mulți oameni de știință, aproape toți cad de acord că acest zeu nu
a existat. Aproape toate sursele în care era menționată zeitatea morții cunoscută ca „Samhain”
sunt CREȘTINE, acestea neavând (ca de obicei) NICIO referință legitimă care să le susțină
afirmațiile. Samhain era sărbătorit cu mult înainte ca creștinismul să preia sărbătorile păgâne.
Intrusa religie creștină i-a considerat toți Zeii religiilor antice drept „diabolici” și, prin urmare, de
nedorit în special în timpuri de „primejdie” pentru „sufletul oricărui bun enoriaș.” Acesta este
motivul pentru care creștinismul a suprimat „ritul morții” și l-au înlocuit cu relativ recenta „ziuă
a morților.” Trick or Treat (ne dați ori nu ne dați) își are originile în Irlanda, unde cerșetorii
mergeau din poartă-n poartă pe data de 31 octombrie, cerând de bogdaproste. Darurile erau
pentru „Muck Olla,” un Zeu despre care se spunea că ar distruge mâinile tuturor acelora care nu
erau generoși. Bineînțeles că fantomele, vampirii și strigoii au fost asociați cu această sărbătoare
datorită temerii de moarte a oamenilor, iar Samhain era o sărbătoare a morții.
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RITUALURI
Ritualul Standard
Satan/Lucifer îi reprezintă pe oamenii de rând. Spre deosebire de bisericile xine și toate
resursele lor vaste, în rând cu spectacolul lor ceremonial, Satan nu așteaptă de la oamenii săi să
aibă instrumente scumpe pentru ritual. Dacă tot ceea ce ai ești tu însuți, atunci asta e în regulă cu
Satan. El înțelege. Satan, care este adevăratul Zeu Creator, ne-a dat tot ceea ce noi avem nevoie
pentru a deveni mai puternici spiritual, din interior. Satan reprezintă și simbolizează randamentul
personal și împuternicirea personală, până acolo încât să ne putem controla propriile vieți și
destine, fără să veneram sau să ne bazăm pe ceva din exterior. Satan ne dă cunoștința de care
avem nevoie pentru a accesa această putere dinlăuntrul nostru.
 Este o idee bună să faci duș/baie înainte de ritual. Aceasta denotă respect.
 Dă foc bețișoarelor parfumate/tămâii și lasă-le să ardă în jur de 10-15 minute
pentru a umple camera cu mirosul lor.
 Scrie orice rugăciuni, mulțumiri și/sau solicitări pe o hârtie curată.
 Aprinde lumânările. [Dacă folosești suporturi pentru lumânări, ar trebui să fie din
argint].
 Umple potirul cu vin sau cu o altă băutură [potirul/paharul ar trebui să fie din
argint]
 Îmbracă-te pentru ritual. Dacă nu ai nici-o robă pentru ritual, încearcă să porți
negru, dacă este posibil. Asigură-te că hainele respective sunt curate.

RITUALUL:
1. Sună din clopoțel, întoarce-te în sens invers acelor de ceasornic și invocă-i pe cei
patru Prinți Încoronați ai Iadului. Poți face asta cu pumnalul (dacă ai unul) SAU
simplu îndreaptă-ți degetul arătător de la mână stângă și vizualizează un flux de
energie de culoare albastru-electric, care îți intră prin vârful degetului și îți umple
întreaga ființă. Cu fiecare întoarcere, albastrul devine din ce în ce mai intens,
umplându-ți și încărcându-ți întreaga ființă. Începe cu Satan/Lucifer, cu fața spre
est și apoi întoarce-te spre nord pentru Belzebut, spre vest pentru Astaroth și spre
sud pentru Azazel. Continuă să te încarci cu energia albastră, cu fiecare
întoarcere:
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SATAN/LUCIFER spre EST
BELZEBUT spre NORD
ASTAROTH spre VEST
AZAZEL spre SUD
2. Apoi recită Invocaţia către Satan:
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. În Numele lui Satan, Conducătorul
pământului, Zeu adevărat, puternic și inefabil, care a creat omul să-i reflecte chipul și
asemănarea, invit Forțele întunericului să își reverse puterea infernală peste mine. Deschideți
porțile Iadului și întâmpinați-mă ca frate/soră și prieten/ă.
Eliberează-mă, O, Tu, mărețe Satan, de toate erorile și amăgirile din trecut, umple-mă
cu adevăr, înțelepciune și înțelegere, ține-mă puternic în credința și lucrarea mea pentru a te
urma întotdeauna cu laudă, onoare și glorie să-ți fie date ție în vecii vecilor.
3.

Bea din potir.

4.

Acum, acesta este punctul culminant al Ritualului: momentul în care citești
rugăciunea către Satan. Când ai terminat, aprinde hârtia în flacăra unei lumânări și
las-o să ardă complet, în vasul de ardere (care preferabil este din argint). Acum
este timpul pentru meditație și contemplare. După meditație ar trebui să vorbești
cu Tatăl Satan. După aceasta pot fi spuse mai multe rugăciuni * (citește notița
despre rugăciunile satanice de la sfârșitul acestei pagini). În acest moment poți să
te rogi în enochiană, să rostești coduri enochiene la alegere sau rugăciuni
personale. Toți suntem diferiți și avem propriile noastre feluri de a face ritualuri.
La început, Demonii mi-au spus că îngenuncherea arată respect; un prieten
apropiat a avut aceiași experiență. Însă asta este strict între tine și Tatăl Satan.

5.

La sfârşitul Ritualului încheie cu un HAIL SATAN!!

6. Întoarce-te în sensul acelor de ceasornic şi sună din clopoţel.
Din cauza controlului politic și monetar al bisericii xine, locurile din care putem cumpăra
lumânări negre devin din ce în ce mai rare. Pentru aceia dintre voi care nu pot găsi lumânări
negre, există o alternativă: culoarea lui Lucifer este albastru. Albastrul electric. Și Demonii se
înfățișează adesea într-o aură albastră. Aceia dintre noi care au văzut Iadul, cădem de acord că
acesta e învăluit într-o aură albastră. FOLOSEȘTE ALBASTRU.
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Pentru vrăjile care implică magia neagră, folosește roșu (furie) sau bleumarin. De
asemenea și maro închis este în regulă. Aceasta este doar o încercare a creștinilor de a ne
împiedica să ne practicăm religia și este în special îndreptată împotriva adolescenților și a
persoanelor tinere. Satan înțelege acest lucru și alternativele sunt în regulă pentru el. Pentru
copiii și adolescenții care nu pot obține aceste instrumente pentru ritual și pentru aceia care au
probleme financiare, Ritualul poate fi făcut și în propriul vostru Templu Astral. *„Rugăciunea”
în Satanism este foarte diferită de ceea ce populaţia a fost îndoctrinată să creadă, date fiind
programele xine, precum şi alte programe inamice.
„Rugăciunea” satanică este:
 Comunicare telepatică între noi şi Satan şi/sau Demonii Săi.
 Un alt aspect al rugăciunii satanice este vibrarea unei mantre, a unor cuvinte de
putere (în enochiană) sau a runelor.
Vibrația este esențială pentru vrăji și alte lucrări asemănătoare; în plus, ne împuternicește
sufletele și ne avansează spiritual. Clopoțelul folosit în ritualul satanic simbolizează vibrația,
după cum se explică mai sus. Când vibrăm în mod repetat cuvinte pline de putere – mantre, rune,
etc. – în timp ce ne concentrăm și direcționăm energiile acestora, are loc un efect de undă în
astral, manifestându-ne dorințele în lumea materială. Acesta este simbolismul CLOPOȚELULUI
în ritualul satanic.

Ritualul de mulțumire
Sunt multe situații în care suntem binecuvântați de Satan. Este foarte important să îi
arătăm recunoștință și să îi mulțumim pentru darurile pe care le primim de la el. Un ritual de
slavă și de mulțumire este întreținut în același fel ca Ritualul Standard. Pregătește o foaie curată
de hârtie. Scrie pe aceasta o rugăciune de mulțumire, în propriile tale cuvinte. După ce îi invoci
pe cei 4 Prinți Încoronați ai Iadului, în momentul culminant al ritualului, citește ceea ce ai scris
pe foaia de hârtie, cu voce tare sau în minte. Îndoaie hârtia ușor; aprinde-o în flacăra unei
lumânări, așaz-o în vasul de ardere și las-o să ardă. În timp ce hârtia cu rugăciunea arde,
meditează pe ceea ce Tatăl Satan a făcut pentru tine. Deschide-ți inima și lasă-l să-ți simtă
recunoștința și dragostea. Rămâi în meditație pe atât de mult timp pe cât dorești. La sfârșit roagăte în cuvintele tale, incantează sau recită unul sau mai multe coduri enochiene sau vorbește cu
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Satan prin telepatie, în mintea ta sau cu voce tare. Ritualul de mulțumire se încheie în același fel
ca ritualul standard.

Consacrarea și împuternicirea uneltelor pentru ritual
Uneltele folosite în ritualurile satanice ar trebui consacrate în numele lui Satan.
Consacrarea acestor unelte ar trebui să aibă loc în timpul unei luni pline. Pentru împuternicirea
pumnalului vei avea nevoie de un magnet.
1. Așază-ți pe altar unealta/uneltele care urmează să fie binecuvântată/e. Dacă ai un
arzător de tămâie care trebuie să fie binecuvântat, atunci, pentru acest ritual,
folosește un alt recipient pentru a arde tămâia.
2. Dă foc tămâii. Aprinde mai multe bețișoare, căci pentru a consacre, uneltele vor fi
trecute prin fumul tămâii. Se poate folosi şi tămâie sfărâmată şi așezată pe cărbuni
aprinși (în cazul acesta, vei avea nevoie de mai multă tămâie, pentru a o completa
mereu pe cea consumată/arsă).
3. Aprinde mai multe lumânări negre. Dacă negru nu este disponibil, folosește
albastru regal.
4. Recită rugăciunea de deschidere: În Numele Inefabil al lui Satan/Lucifer şi
înaintea Prinților Încoronați: Beelzebub, Astaroth şi Azazel, invit Puterile Iadului
să își reverse binecuvântările şi puterile peste aceste unelte, astfel încât acestea să
poată servi ca extensie şi amplificare a voinței şi dorinței mele, pentru totdeauna,
în slujba lui Satan.
5. Vizualizează o lumină de un albastru puternic şi electric, plutind deasupra ta.
Umple-te cu această lumină, în timp ce invoci Puterile Iadului.
Pentru pumnal: Vizualizează lumina albastră infuzată în pumnal. Ia magnetul şi
trece-l pe lama pumnalului, de la bază spre vârf, într-o singură direcție şi pe ambele pârți.
Vizualizează lumina albastră crescând în intensitate, cu fiecare trecere a magnetului pe lama
pumnalului. Acest lucru ar trebui făcut timp de 5 minute. Vizualizează lumina albastră în
fumul tămâii; trece pumnalul prin fum şi recită următoarele: „În prea-măritul nume al lui
Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest instrument al aerului.”
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Pentru pocal (şi pentru orice alte unelte guvernate de elementul apă):
Vizualizează aceiași lumină albastră. Infuzează-o în pocal. Trece pocalul prin fumul tămâii şi
recită următoarele: „În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest
instrument al apei.”
Pentru cădelniță sau arzătorul de tămâie: Acestea pot reprezenta atât elementul
focului cât şi cel al aerului. Atribuie-l la unul dintre acestea două, după cum crezi. Urmează
pașii descriși la pocal. Atunci când îl treci prin fumul tămâii, recită următoarele: „În preamăritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest instrument al focului.” sau „În
prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic acest instrument al aerului.”

Pentru pentagrame, baphomete sau orice alte unelte guvernate de elementul
pământ: Fă la fel ca şi cu pocalul și cădelnița, iar când îl treci prin fumul infuzat cu lumină
albastră, recită următoarele: „În prea-măritul nume al lui Satan/Lucifer, binecuvântez şi dedic
acest instrument al pământului.”
6. După ce ai consacrat toate uneltele pe care voiai să le consacrezi, recită al treilea
cod enochian.
7. După ce termini, spune o rugăciune în propriile tale cuvinte, în care să îţi arăţi
mulţumirea şi recunoştinţa Tatălui Satan şi Puterilor Iadului pentru consacrarea
instrumentelor ritualice.
8. Încheie ritualul. Ave Satanas.
Cei mai mulți dintre noi folosesc bețișoare parfumate pe post de tămâie. Acest lucru este
în regulă. De altfel, orișiunde vorbim de „tămâie,” ne referim atât la tămâia propriu-zisă cât şi la
bețișoarele parfumate.

Rugăciunea pentru protecție
O, Mărețe Domn Satan, care pui toate lucrurile în liberate, mă arunc cu totul în brațele
tale şi mă așez fără rezerve sub atotputernica ta protecție. Mângâie-mă şi scapă-mă de toate
piedicile şi cursele întinse de cei care îmi vor răul, atât văzute cât şi nevăzute.
Împarte justiție şi răzbunare asupra celor care îmi caută pieirea. Lasă-i fără putere şi
devastați. Întoarce-le înzecit răutatea pentru a-i distruge, căci ei îmi iau în nume de rău existența.

692
Umple-mi sufletul cu puterea ta infernală şi întărește-mă, ca să pot continua în lucrarea
mea şi acționa ca un agent al cuvântului tău și ca vas al voinței tale.
Cer aceste lucruri în Numele tău, atotputernice şi inefabile Domn Satan, care trăiești și
domnești pentru totdeauna.
Ave Satanas.
Când suntem novici în satanism, Satan şi Demonii săi ne oferă mult ajutor. Pe măsură ce
progresăm, se așteaptă de la noi să ne purtăm singuri de grijă şi să obținem ceea ce ne dorim
folosindu-ne propriile energii, pe care le dezvoltăm prin meditația de împuternicire consistentă.
Satan şi Demonii lui sunt gata să ne ajute indiferent de nivelul la care ne aflăm, însă se așteaptă
ca noi să ne dezvoltăm şi să ne folosim propriile noastre energii pentru lucrurile pe care le putem
face deja.

Ritualul standard de distrugere, pentru răzbunare
Următorul ritual este mai mult pentru începători, pentru aceia care sunt noi. Adepții se
folosesc de mai multe tehnici și de cele mai multe ori nu au nevoie de un ritual formal. Tăria
minții, aurei, voinței, concentrării și a urii tale va determina rezultatul oricărui ritual de
distrugere. Atunci când suntem noi în satanism, Satan și Demonii săi ne fac adesea favoruri, însă
esența satanismului adevărat este auto-împuternicirea. Ritualul de distrugere este început în
același fel ca și ritualul standard. După ce i-ai invocat pe cei 4 Prinți Încoronați ai Iadului, ar
trebui să citești o rugăciune pe care ai scris-o dinainte, în cuvintele tale, pe o foaie curată de
hârtie, în care ceri distrugerea inamicilor tăi. Lucrează doar pe un singur inamic pe sesiune. Poți
lucra pe mai mulți în același timp, doar dacă ai o înțelegere cu un Demon, care se oferă să te
ajute în schimbul unui serviciu asupra căruia ați căzut de acord împreună. Dacă încerci să lucrezi
pe mai mulți inamici deodată, energiile îți vor fi dispersate și în consecință vor fi mai slabe.
Energia ar trebui direcționată precum un laser dacă vrei ca lucrarea ta să aibă succes.
În rugăciune ar trebui să fie incluse numele inamicului/ofensatorului, gradul de severitate
al pedepsei pe care vrei să o arunci asupra lui, dar și felul în care ai fost ofensat și rănit de acesta.
Este de ajutor dacă deții un lucru personal al inamicului sau o poză cu acesta (totuși, acest lucru
nu este obligatoriu). Citește rugăciunea fie cu voce tare sau în minte, după care înfige vârful
pumnalului prin hârtie, aprinde-o în flacăra unei lumânări, după care așază-o în vasul de ardere.
Acum, acest pas este extrem de important. Ceea ce urmează este un bun cathartic care îți poate
salva sănătatea mintală și psihologică. Acesta este timpul meditației și se recomandă ca, în cazul
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în care deții o cantitate extremă de ură și mânie înăbușite înlăuntrul tău, să le eliberezi:
vizualizează dușmanul pe cât de clar posibil și descarcă-te de toate emoțiile și sentimentele
negative pe acesta. Fă acest lucru până când ești complet epuizat. Ideal ar fi să faci acest lucru
când ofensatorul doarme. Vizualizează-l cât de clar poți și aplică-i toate felurile de mutilații, răni
și dureri pe care ți le poți imagina. Bate-l, înjunghie-l, torturează-l (prin vizualizare!). Îi poți
repeta numele din nou și din nou în minte. Descarcă-ți toată ura și mânia în orice fel dorești. Fă
acest lucru în mintea ta. Unele persoane au fost încărcate cu atât de multă ură, încât au început să
plângă – acest lucru este în regulă; acesta este un cathartic și o descărcare emoțională foarte
intensă. Trebuie să continui cu acest pas, până când ești epuizat în mod literar.
Cel mai important lucru aici este să rămâi concentrat. De asemenea, ar trebui să te simți
foarte justificat. Orice lapsus în concentrare și/sau orice gânduri care te fac să te simți nejustificat
sau vinovat, nu au numai puterea de a ruina întreg ritualul, ci pot fi și foarte periculoase.
Răzbunarea este perfect normală. Încheie ritualul cu mulțumiri lui Satan și Demonului (dacă este
cazul) care te-au asistat în ritual. Mulțumește-le și pentru faptul că inamicul va fi pedepsit pe
măsură. Sună din clopoțel în timp ce te învârți în sensul acelor de ceasornic și spune „HAIL
SATAN!” fie în minte sau cu voce tare. Ia cenușa și arunc-o în toaletă sau scapă de ea într-o
manieră cât mai degradantă (îngroapă-o în pământ spre exemplu)

FOARTE IMPORTANT:
Rezervă-ți cât de mult timp poți cu ceea ce urmează. În acest ritual ai lucrat cu energii
foarte negative și distructive. Acum este momentul în care ar trebui să îți cureți chakrele și aura
în mod temeinic. Acest lucru se face prin aplicarea de energie/lumină albă și strălucitoare sau de
foc (energetic) curățitor în jurul aurei tale în mod continuu, pentru a arde și neutraliza orice
reziduuri de energie negativă. După ce termini cu aura, treci la chakre și aplică această lumină
sau foc peste fiecare chakră în parte. Apoi învârte-ți chakrele la viteza luminii. Afirmă în dreptul
fiecăreia de câteva ori „la viteza luminii.” Vizualizează-le învârtindu-se până când strălucesc ca
soarele. Ridică-te și vizualizează un disc plat, strălucind puternic deasupra capului tău.
Vizualizează acest disc coborând până când îți trece de tălpile picioarelor, eliminând și
spulberând orice fel de reziduu de energie negativă din întreaga-ți ființă.
Repetă acest lucru de cel puțin două ori. Ar trebui să continui să îți cureți aura și chakrele
în acest fel, pentru câteva zile după ritual. Este important de asemenea să pui întreaga experiență
deoparte și să nu te mai gândești deloc la ea. Nu te mai gândi nici la felul în care ofensatorul te-a
rănit și NU petrece nici timp sperând sau anticipând pedeapsa care se va abate asupra lui. Lasă
ritualul să își facă treaba. Alungă-l pe ofensator precum și incidentul din mintea ta. Această
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lucrare poate lua o luna sau mai mult până când vor apărea rezultatele. Ritualul poate fi variat,
folosindu-se o PĂPUŞĂ VOODOO.

Ritual pentru blestemarea bisericii xine și a nazarineanului

1

3

2

4

Explicaţie:
1. O privire îndeaproape a scriptului care trebuie gravat/scobit pe prăjină.
2. Runele de pe prăjină ar trebui să fie în linie dreaptă.
Pictează în roşu runele atât la începutul cât şi la
sfârşitul scriptului. Celelalte litere/rune nu trebuiesc
pictate în roșu.
3. Creează păpușa nazarineanului. Se pot folosi pioneze pentru a o prinde de
crucifix. Pentru crearea crucifixului se pot folosi bețișoarele de lemn de la
înghețată sau orice fel de lemn care nu se rupe ușor.
4. După ce crucifixul împreună cu păpușa nazarineanului este gata, prinde-l de
prăjină cu capul în jos. Pentru a face acest lucru, înfige un cui prin inima
nazarineanului și fixează-l bine de capătul prăjinii, exact ca în ilustrație. Apoi
așază prăjina într-un loc în care nu va fi deranjată, cu fața spre Vatican – care este
în Roma, Italia.
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Ritualul:
1. Recită invocaţia către Satan: In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. În
Numele lui Satan, Conducătorul Pământului, Zeu Adevărat, Puternic şi Inefabil,
care a creat omul să-I reflecte chipul şi asemănarea, invit forţele întunericului să
îşi reverse puterea infernală peste mine. Deschideţi porţile Iadului şi întâmpinaţimă ca Frate/Soră şi prieten/ă.
Eliberează-mă, O, Tu, Mărețe Satan, de toate erorile şi amăgirile din trecut,
umple-mă cu adevăr, înţelepciune şi înţelegere, ţine-mă puternic în credinţa şi
lucrarea mea pentru a te urma întotdeauna cu laudă, onoare şi glorie să-ţi fie date
ţie în vecii vecilor.
2.

Ia-ți pumnalul și, întorcându-te în sens invers acelor de ceasornic, invocă-i pe cei
4 Prinți Încoronați ai Iadului:

Satan/Lucifer dispre Est
Belzebut dinspre Nord
Astaroth dinspre Vest
Azazel dinspre Sud
3. Îngroapă prăjina în pământ.
4. Vizualizează cum energia este absorbită din pământ în prăjină şi direcţionată spre
Vatican. Petrece 5-15 minute făcând asta.
5. Așază-ți

mâna

stângă

pe

șold,

cotul

îndoit,

incantează/vibrează:
‘t-uuu-rrr-iii-zzz-aaa-ţţţ ‘ de 3 ori.
Apoi: ‘iiiiii-zzzzzz-aaaaaa ‘ de 3 ori.
Apoi: ‘fer-DAA-man ZINE CRISS-tus ‘ de 3 ori.
6. Recită al nouăsprezecelea cod enochian:
I-la-sa • DEI-măuns • Daass
pa-RAAFF • ĂUD • ca-HIS
mi-caa-ĂU-laţ • aa-ra-TAA-baass

picioarele

adunate

și
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DEI • caa-ĂUS-sa-gău, • DAASS
FI-fiss • baa-la-ZI-za-raas
DEI • SEI-TAN! • NĂU-na-caa
gău-ha-va-LIM: • mi-CAAM
aa-DĂU-i-aan • DEI • SEI-TAN,
aa-ca-RĂU-ăud-zi • ba-li-ĂU-rab,
ZĂU-baa • ău-ău-AA-ău-naa • ca-HIS
lu-SIF-ti-aas • aa-ău-I-VI-aa-i;
DAASS • aa-ba-RAA-AA-saa
NĂU-na-caf • nei-taa-AA-ib
caa-ĂUS-saa-dji, • ĂUD • TI-lab
DAA-ma-pa-lăuţ, • tău-ĂU-aat
NĂU-na-caf • GAA • mi-CAA-laţ
ĂU-maa, • la-RAA-zad
TĂU-la-ga-lău • MAA-rab
YAH-ra-ra-i • DEI • TĂUX
BĂU-ga-paa • aax-I-aa-i-aal
LĂU-na-dău • baa-BAA-djei • ĂUD
tău-ra-ZU-lap • aa-ca-RĂU-ăud-zi,
gău-HĂU-la: • ca-ĂUS-sa-gaa,
taa-baa-ĂU-rad • zaa-aa-NI-ra.
ei-la-ZAAP • TI-lab, • PAA-ram
DJI • ca-VAA-saa-hi, • ĂUD
TAA • CA-va-ra-la-sa-ta
bău-ĂU-aa-pis • SEI-TAN.
LA • NI-mab, • ĂU-va-ca-hău
ZI-map; • ĂUD
ca-RI-sa-tei-ăus
AA-dj • LA • tău-la-TĂU-ran
paa-RAA-ca • AA • ZI-map.
ca-RĂU-ăud-zi, • DĂU-da-paal
ĂUD • FI-faa-laz • LA
sa-ma-NAAD; • ĂUD • FAA-ra-gat,
AA • VAA-val • DEI • FAA-fein
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DEI • jaa-HĂU-vaa • ĂUD
aa-VAA-văux, • TĂU-na-vadj.
ĂU-ra-sa-caa
DEI • I-di-gău,
nău-AA-sa-mi • taa-ba-DJEI-sa
LEI-vi-ta-ha-MĂU-nadj;
maa-da-RID • taa-RI-aan • ĂU-maan.
BAA-ga-lei? • mău-ĂU-ău-aa • CAA-HAN.
NĂU-rei • ĂUD • PAASS-a-bas
DEI • SEI-TAN, • TĂU-rat-su!
pa-RI-aaţ • aa-DĂU-hi • DEI
maa-da-RI-aax, • aa-bău-AA-pa-ri.
taa-baa-ĂU-ri • pa-RI-aaţ • AA-ra
taa-BAASS; • aa-da-ra-PAAN • CĂU-raz
TAA • DĂU-bix; • i-ĂU-la-caam
baa-LIT • ĂUD • ca-VAA-sab
ca-TI-nudj. • RI-pi-ra
paa-AA-ăux-ta • ZAA-gaa
CĂU-ra; • va-MAAL • ĂUD
pa-ra-da-ZAA-ra, • CAA-ca-raadj
aa-ău-I-VI-aa-i • CĂU-ra-map.
TĂU-rat-ui, • ZAA-caar! • ZAA-maa-raan
AA-sa-pat • SEI-TAN! • ZU-ra-djaas
TI-aa • BAA-la-taan; • ĂU-dău
CHI-caa-lei • KAA-AA-AA, • ĂUD
ău-ZAA-ţa-maa • pa-LAA-pa-li
vău-ĂU-aan.

7.

Încheie ritualul cu un HAIL SATAN!, întorcându-te în sensul acelor de
ceasornic.
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Despre ritual:
Ritualul prăjinii este extrem de puternic. Din acest motiv se recomandă cu tărie ca
orișicine se apucă de el, să fi întreținut în prealabil Ritualul de dedicare. Acest ritual își are
bazele în așa numitele „prăjini oprobrii.” Cu secole în urmă, locuitorii țărilor nordice au ridicat
prăjini oprobrii împotriva invaziei clericilor și misionarilor creștini. Prăjina acționează precum
un magnet pentru energiile pământului, care sunt folosite pentru a trimite blesteme în mod
continuu peste victima aleasă. Runele derivă din simboluri cele mai antice și au o putere
incredibilă. Simbolurile runice pot fi observate în literele alfabetului fenician antic, care la rândul
lor își au bazele în constelații. Runele „TH” distrug spiritul, în timp ce runele „I” leagă
distrugerea de victima. Acest ritual poate fi folosit și pentru a distruge creștini și biserici locale.
NU așeza/îngropa prăjina pe proprietatea bisericii, întrucât acest lucru este ilegal. Cel mai bine ar
fi ca prăjina să fie în raza bisericii sau a casei creștinului blestemat; acest lucru este ideal, însă nu
obligatoriu. Asigură-te doar că aceasta este într-un loc în care nu va fi deranjată.

Adevărul despre “shemhamephorash”
Sunt mulți sataniști care în mod greșit cred că „shemhamephorash” sau „shemhamforash”
înseamnă „Hail Satan.” Prostii. Cuvântul shemhamephorash NU este satanic. „Sem,” „Ham” și
„Iafet” au fost fiii biblicului „Noe.” Orice idiot poate vedea conexiunea aici.
 Geneza 5:32 enumeră fii lui Noe în exact aceiași ordine ca și în
„shemhamphorash:”
 Geneza 5:32: Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham si Iafet. La
fel ca orice altceva din biblie, povestea lui „Ziusudra” a fost furată și coruptă,
astfel încât Noe ia locul lui Ziusudra. Numele „Noe” este unul fals și îl reprezintă
pe dumnezeul inamic. De asemenea, aici se poate observa o altă ‘trinitate’.
„Shemhamephorash” sau „Numele lui d-zeu format din 72 de părți.” Un nume divin din 216
litere derivate din Exod 14:19-21. Fiecare dintre aceste trei versete conțin 72 litere care, aranjate
mai apoi în bustrofedon, produc cele 72 silabe ale numelui.” 47
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Exod 14:19-21
19. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a
mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoia
lor.
20. El s-a așezat între tabără egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era
întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una
de alta.
21. Moise și-a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt
dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, și apele s-au despărțit în
două.
Pentru a obține numele, cele trei versete sunt scrise în ebraică cu rândurile alternând în
direcții opuse, dând naștere a 72 coloane a câte trei litere fiecare. Se consideră că aceste nume
din 72 de litere, amplifică puterea tetragramatonului, motiv pentru care sunt împărțite în patru
grupe a câte 18 litere fiecare; fiecare dintre aceste grupe sunt guvernate de una dintre cele patru
litere ale numelui YHVH.48
După spusele rabinilor evrei:
„Tetragramatonul evreiesc, care în greacă înseamnă ‚cele patru litere’; YHVH – acestea
constituie numele mistic al lui dumnezeu.”49 În religia evreiască, numele lui „dumnezeu” este
considerat atât de sfânt și de sacru, încât nu poate fi rostit și este ținut secret. Pronunțarea
acestuia este considerată un sacrilegiu de neiertat, după tradiția lor. YHVH este echivalentul
românesc pentru literele evreiești Yod He Vau He. În afara templului se pronunță „adonai”
(adoshem, care înseamnă „domnul meu”). 50
Xinii – dintre care cei mai mulți nu au cunoștințe adecvate cu privire la punctuația și
fonetica vocalelor în ebraică – au substituit acest nume cu forma distorsionată „iehova,”
începând cu anul 1518. 51
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Alte pseudonime ale acestui “dumnezeu” sunt:
 Când șade și judecă rasa omenească: „Elohim”
 Când se “războiește” cu nelegiuiții: „Zebaot”
 Când își reamintește păcatele omului: „El Shaddai”
 Domnul meu: „Adonai”
 Cel mai înalt zeu: „El Elohim”
 Creator: „Ha-Boreh”
 Zeul lui Israel: „Elohe Yisrael”
 Dumnezeul cel tare/eroul: „El Ha-Gibbor”
 Yaweh, domnul oștirii: „Yahveh Elohai Zabaot”
 Cel sfânt în Israel: „Tsur Yisrael”
 Omniprezentul: „Ha-Makom”
 Infinitul cabalei: „En Sof”
Tetragramatonul este numele „sfânt și inefabil” al dumnezeului iudeo/xin. YHVH mai
este pronunțat yaweh sau iehova. În mod literar, numele YHVH înseamnă „el este.”

52

Motivul

pentru care am intrat în atât de multe detalii, este acela că oamenii trebuie să fie educați cu
privire la asta. CUNOAȘTE EXACT CEEA CE SPUI, ÎNAINTE SĂ-ȚI DESCHIZI GURA!
Atunci când cineva spune „shemhamephorash,” în realitate spune „hail yaweh” și NICIDECUM
„Hail Satan!”
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ENOCHIANA
Motivul pentru care aceste coduri au fost revizuite, este acela că Anton S. LaVey – care
le-a inclus în Biblia Satanistă – nu le-a tradus în enochiană. Lăsate în varianta lor originală,
acestea sunt foarte hulitoare la adresa lui Satan. Codurile de faţă au fost revizuite în întregime,
atât în română cât şi în enochiană. Acestea sunt extrem de puternice. Ministerul Bucuria lui
Satan nu sfătuieşte pe nimeni le să folosească (în special în enochiană), dacă nu a întreţinut în
prealabil Ritualul de Dedicare. Enochiana este o limbă foarte antică. Este limba originală vorbită
de Zei. Atât Demonii cât şi îngerii înţeleg şi folosesc enochiana.

Despre Codurile Enochiene
Cei mai mulți sataniști au auzit de codurile enochiene prin intermediul bibliei sataniste,
scrisă de Anton Szandor LaVey. Mulți folosesc aceste coduri în ritualuri și în rugăciuni. Însă
ceea ce este necunoscut celor mai mulți oameni, este că Anton LaVey nu a revizuit niciodată
aceste coduri, cu toate că în cele mai multe dintre ele traducerea fost schimbată – dar nu în toate
– pentru a se conforma satanismului.
Spre exemplu: Asha, Baeovib, Gahoachma, Iabes, Iad, Iadpil, Iadapiel, Iadanahe, Iaida,
Iaidon, Idoian, Idoigo, Ioiad, L, Mad, Mada, Oiad, Piad, Zilodarp, Zirenaiad – și multe altele,
sunt toate nume/pseudonime ale lui yahwe/Iehova. Aceste nume sunt intacte în enochiană în
întreaga biblie satanică. Așadar, necunoscut celor mai mulți sataniști, recitarea acestor coduri în
enochiană (din biblia satanistă, de A.S.LV), dă slavă și închinare „dumnezeului” creștin. De
asemenea, există coduri ale căror traducere, LaVey nu s-a sinchisit să o altereze. De exemplu:
Al cincilea cod, pagina 186, la sfârșit:
„Domnul și stăpânul nostru este unul singur.” UNUL SINGUR este un pseudonim al lui
Iehova. Numărul lui Satan este DOI.

Pagina 192, în josul paginii:
„ şi slava Dumnezeului tău în creaţia ta.” Aceasta este mai degrabă flagrant. Acest pasaj
nu a fost schimbat niciodată din textul original și ghici la cine se referă în enochiană? Cu
siguranţă nu face aluzie la Satan, sub nici o formă.
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Pagina 204, al optulea cod este foarte hulitor:
„oare degeaba se năruie dragonul.” Dragonul este simbolul sacru al lui Satan şi
simbolizează puterea spirituală (Şarpele Kundalini) din noi toţi.

Pagina 252,
„Dumnezeul întinderii și al subjugării” nu este Satan, ci Iehova. Acest lucru iese în
evidență în întreaga biblie creștină, loc în care acesta în mod personal, a dirijat uciderea în masă
a milioane de oameni, mânat de nestăvilita lui sete de sânge. Zilodrap este numele lui în
enochiană și este tradus ca „dumnezeul întinderii și subjugării.”

Pagina 258,
„al cărui Dumnezeu este mânie şi furie.” Toți aceia care sunt familiarizați cu
creștinismul, îl cunosc pe acest zeu „mânios” care neîncetat pedepsește și blestemă omenirea.
LaVey a lăsat aproape toate codurile în enochiană exact așa cum erau. Codurile
Enochiene au fost luate din Strigătele enochiene originale. Aceste 19 strigăte nerevizuite, au
scopul de a aduce Apocalipsa/Armaghedonul și de a asigura victoria extratereștrilor aflați sub
masca lui yahwe/Iehova și a cohortelor acestora. Nerevizuite, acestea nu fac decât să îl slăvească
pe Iehova și să-l hulească pe Regele Satan. Codurile de pe acest website au fost revizuite și
reformulate atât în română cât și în enochiană, astfel încât să îl hulească pe Iehova și să îl
slăvească pe Satan, și să asigure victoria Tatălui nostru. Codurile conțin cuvinte pline de putere,
în special atunci când sunt recitate în enochiană. Datorită reviziilor și a experiențelor pe care
mulți dintre noi le-au avut cu acestea, Ministerul Bucuria lui Satan îi sfătuiește cu tărie pe toți cei
care folosesc aceste coduri în ritualuri sau rugăciuni, să întrețină în prealabil Ritualul de dedicare
deoarece acestea pot fi periculoase pentru neinițiați.
Să amintim mai multe blasfemii la adresa lui Satan, prezente în codurile din biblia
satanică; cartea „The Goetia; The Lesser Key of Solomon the King; Clavicula Salomonis Regis,
tradus în engleză de Samuel Liddell și MacGregor Mathers, editată și cu o introducere de
Aleister Crowley; a doua ediție ilustrată” © 1995, pg. 97–124, conține petiția pentru
YHVH/Iehova și pentru îngerii inamici care sunt folosiți pentru a amenința și constrânge
Demonii lui Satan, folosindu-se metodele cercurilor și a celorlalte recuzitei inamice. Întreg
ritualul este tradus în enochiană, acolo fiind introduse și numele în enochiană ale lui
YHVH/Iehova. Numele enochiene ale „dumnezeului” extraterestru inamic, folosite pentru a
abuza Demonii și a îl blasfemia pe Satan, au fost lăsate toate intacte în biblia satanică, aducându-
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i deci slavă acestui monstru. Acesta este felul în care în mod secret inamicul se infiltrează,
creând o conexiune spirituală. Prin această conexiune spirituală, inamicul poate aduce distrugere
asupra practicantului. Datorită duratei extinse şi a efortului depus în acest proiect, nu voi intra în
detalii cu privire la vizitele angelice pe care Dr. John Dee şi Edward Kelly le-au avut şi în cadrul
cărora au primit traducerea originală de la îngeri.
În încheiere; sunt conştientă de faptul că mulţi oameni, în mod eronat cred că Dee şi
Kelly nu au fost vizitat de îngeri ci de Demoni. După un studiu profund al fundalului şi după
experienţa pe care am avut-o în cadrul revizuirii Codurilor Enochiene, sunt absolut convinsă şi
fără nici un strop de îndoială că vizitatorii NU au fost Demoni, ci îngeri. În mod continuu am
întâmpinat obstacole atunci când am lucrat la aceste coduri, iar cele mai multe probleme au
apărut atunci când am revizuit codurile care conțin blesteme împotriva lui Iehova. Am avut parte
de ghinion inexplicabil, căderi de curent fără nici o explicație, în urma cărora trebuia să refac
lucruri pe care le terminasem deja, probleme cu calculatorul, precum și multe alte incidente
neobișnuite și de o natură foarte negativă. Ceilalți apropiați mie, precum și clerul, au fost de
asemenea afectați. Tatăl Satan m-a vizitat de mai multe ori pe durata revizuirilor și mi-a zis că
este foarte mulțumit. Mi-a mai spus că lucrarea aceasta a fost cu mult întârziată. De asemenea
mi-a mai zis că mulți nu înțeleg și nu sunt conștienți de puterea acestor coduri.
În original, enochiana a fost folosită în chemarea îngerilor. Acestea sunt doar în scop
educativ, neavând nicio legătură cu satanismul. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich

Codurile Enochiene Satanice
Lucru important privind pronunţia:
 Enochiana este vibrată şi incantată. Obiectivul este să atingi un ton monoton şi să
îl menţii. Acest lucru îi creşte puterea în mod drastic.
 TOATE literele ‘R’ trebuiesc durigate – limba este vibrată pe cerul gurii.
 TOATE literele ‘J’ sunt pronunţate moale precum în cuvântul franţuzesc Jacques,
sau hindusul Raja.
 În enochiană nu se cunoaşte nici un cuvânt pentru “IAD.”
 Împărăţia lui Satan ESTE în Sud.
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Primul Cod Enochian
Primul Cod în Română:
Domnesc peste tine, zice Satan/Lucifer
Înălțat deasupra cerurilor
Şi pământului; în a cărui mâini
Soarele este precum o sabie,
Iar Luna precum un foc mistuitor:
Care ți-a stabilit croiala
În mijlocul veşmântului meu
Şi care te-a îmbinat precum îmi îmbin palmele mâinilor
Şi ţi-a luminat veşmântul cu lumină infernală.
Am stabilit o lege care să îmi guverneze fii și fiicele.
V-am dezvăluit adevărul și v-am pus în mâini
Puterea de a înțelege.
Mai mult decât atât, voi v-ați ridicat vocile
Şi ați jurat ascultare și încredere lui Satan/Lucifer,
Care trăiește și triumfă, care nu are nici început
Şi nici sfârșit.
Care strălucește precum o făclie
În mijlocul palatului vostru și care domnește între voi
Ca echilibru al dreptății și al adevărului.
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
Primul Cod în Enochiană:
Ol sonuf vorsag goho Satan lonsh Calz od vors caosgo; sobra zol Ror i ta nazps od graa
Ta malprg: Ds hol-q qaa nothoa zimz Od Commah ta nobloh zien od luciftian Oboleh a
donasdogamatastos. O ohorela taba Ol nore od pasbs ol zonrensg Vaoan od tooat nonucafe
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gmicalzoma. Pilah Farzm znrza od surzas Adna od Gono de Satan, ds hom od Toh. Soba croodzi
ipam ul vls Ipamis. Ds loholo vep nothoa poamal Od bogpa aai ta piap piamol Od vaoan. Zacare
ca od zamran! Odo cicle qaa! Zorge! Zir noco! Hoath Satan bvfd lonsh londoh babage.
Pronunţie:
OL • ZO-naf • vo-ra-SAA-ja
GO-ho • SEI-TAN • LO-na-sa • CAA-laț
OD • VO-rass • caa-OS-sa-go;
ZO-ba-raa • ZOL • RO-ra
I • TAA • NATS-pa-sa
OD • ga-RAA-aa • TAA
MAA-la-pa-ra-ja: • DAASS • HO-la-caa
CAA-AA • no-ta-HO-aa • ZI-mats • OD
CO-ma-maa • TAA • NO-ba-lo
zi-EIN • OD • LU-SIF-ti-an
O-bo-lei • AA
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss
O • o-ho-REI-laa • TAA-baa • OL
NO-rei • OD • PAA-sa-bas • OL
zo-na-REI-na-saj
vaa-O-aan • OD
to-O-aat • NO-nu-CAA-fei
ga-MI-caa-la-ZO-maa • PI-laa
FAA-ra-zam • za-na-ra-JAA • OD
ZU-ra-jaas • AA-da-naa • OD
GO-no • DEI • SEI-TAN • DAAS • HOM
OD • TO • ZO-baa • ca-RO-od-zi
I-paam • UL • VA-LAS • i-PAA-miss
DAASS • lo-HO-lo • Veip
no-ta-HO-aa • po-AA-maal • OD
BO-ga-paa • aa-AA-i • TAA • PI-aap
pi-AA-mol
OD • vaa-O-aan • zaa-CAA-rei • CAA
OD • ZAA-ma-raan! • O-do
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CHI-ca-lei • CAA-aa! • ZO-ra-jei!
ZI-ra • NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad • LO-na-sa
LO-na-do • baa-BAA-jei

Al Doilea Cod Enochian
Al Doilea Cod în Română:
Vă pot aripile vântului
Înţelege vocile pline de uimire
O voi, fii şi fiice ale lui Satan?
Dintre care focul Iadului a prins contur
În adâncul fălcilor mele;
Pe care i-am pregătit ca pe o adunare
Pentru nuntă, ori precum florile
În frumuseţea lor pentru odăile
Plăcerii. Picioarele voastre sunt mai tari
Decât piatra stearpă,
Iar vocile voastre mai puternice
Decât mulțimea vânturilor;
Căci ați devenit ca o construcţie
Cum alta nu mai este,
Salvați în inima lui Satan/Lucifer,
Atotputernicul.
Aşadar ridicaţi-vă! Înainta-ţi!
Înspre servitorii Lui;
Descoperiţi-vă în putere,
Şi faceţi-mă un puternic vizionar al lucrurilor;
Pentru că sunt al lui Satan/Lucifer
Care trăieşte veşnic!
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Al Doilea Cod în Enochiană:
Adgt vpaah zong om faaip sald,
Nonci nore od pasbs de Satan?
Sobam Donasdogamatastos
Izazaz piadph; casarma abramg ta aldi
Paracleda q ta lorslq turbs ooge
Qvasahi. Givi chis lusd orri, od micalp chis bia ozongon;
Lap noan trof cors ta ge,
O q manin de Satan tol-lonsh
Torzu! zacare! ca c noqod;
Zamran micalzo od ozazm vrelp lap
Zir de Satan apila gohed!
Pronunţie:
AA-da-jat • va-PAA-aa
ZONJ • OM • fa-AA-ip
ZAA-lad, • NO-na-si
NO-rei • OD • PAASS-a-bas
DEI • SEI-TAN?
ZO-baam
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss
i-ZAA-zaaţ • pi-AA-da-pa;
ca-SAA-ra-maa • aa-ba-RAA-maj
TAA • AA-la-di
paa-raa-ca-LEI-da
CA
TAA • LO-ra-sa-la-ca
DUR-bas • o-O-jei
ca-VAA-saa-hi. • JI-vi
ca-HIS • LA-zad • O-ra-ri,
OD
mi-CAA-lap • ca-HIS
BI-aa • o-ZO-na-jon;
LAAP • NO-aan • ta-RO-fa
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CO-raz • TAA • JEI,
O• CA • MAA-nin
DEI • SEI-TAN • TOL-LO-na-sa.
TO-rat-su! • zaa-CAA-rei! • CAA
CA • NO-Cod; • ZAA-ma-raan
mi-CAA-la-zo, • OD • o-ZAA-zam
va-REI-lap • LAAP • ZI-ra
DEI • SEI-TAN
aa-PI-laa • GO-hud!

Al Treilea Cod Enochian
Al Treilea Cod în Română:
Iată! zice Satan, Eu sunt un ciclu
În mâinile căruia se află 12 împărăţii.
Nouă sunt locurile în care răsuflă viaţa
Restul sunt ca nişte seceri ascuţite,
Sau coarne ale morţii în care se află
Creaturile Pământului
Şi nu sunt lăsate la o parte de propriile mele mâini, care de asemenea
Se odihnesc şi se vor ridica!
La început
V-am făcut administratori şi v-am aşezat
În cele doisprezece scaune de domnie,
Dând fiecăruia dintre voi, în mod succesiv putere
Asupra celor nouă perioade adevărate ale timpului, cu scopul ca,
De la cei mai cu seamă dintre voi şi din colţurile
Domniilor voastre, să îmi puteţi lucra puterea:
Revărsând focurile vieţii
Şi înmulţindu-vă continuu pe Pământ.
Aşa deveniţi restauratorii
Justiţiei şi adevărului.
În numele lui Satan, ridicaţi-vă!
Descoperiţi-vă! Iată!
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Îndurările Lui înfloresc!
Numele Lui este măreţ printre noi!
În El noi zicem progresaţi! Ascendeţi!
Aplecaţi-vă asupra noastră!
Precum se face cu părtaşii
Misterelor Lui în creaţia voastră!
Al Treilea Cod în Enochiană:
Micama goho Satan, zir comselh
A zien biah os londoh.
Em chis othil gigipah vnd-l
Chis ta pvim q mospleh teloch
Qvi-in toltorg caosga chisi od chis
Ge m ozien, ds t brgdo
Od torzul! acroodzi eol balzarg, od
Aala os thiln netaab, dlvga vomsarg
Lonsa capmiali vors em homil cocasb,
Fafen izizop od miinoag de gnetaab,
Vavn lonsh: panpir malpirgi pild caosg
Noan vnalah balt od vooan.
A Satan’s dooain, torzu!
Zamran! Micma!
Iehvsoz ca-cacom!
Dooain noar micaolz aai om!
Casarmg gohia: zacar! Torzu!
Imvamar pvgo!
Pvgo plapli cicles qaan!
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Pronunţie:
MI-ca-maa! • GO-ho • SEI-TAN,
ZI-ra • co-ma-SEI-la • AA
zi-EIN • BI-aa • OSS • LO-na-do.
AIM ca-HIS • o-ta-HIL
JI-JI-paa • va-na-da—LA
ca-HIS • TAA • pa-VIM • CA
MO-sa-pa-lei • tei-LO-ca
ca-VI-IN • to-la-TO-raj
caa-OS-sa-gaa • ca-HISSI
OD • ca-HISS • GHEI • EM • O-zi-ein,
DAASS • TAA
ba-ra-ga-DO • OD • TO-rat-sul!
aa-ca-RO-od-zi • ei-OLL
baa-la-ZAA-raj, • OD • aa-AA-laa
OSS • ta-HI-lan • NEI-taa-aab,
da-la-va-JAA • vo-ma-SAA-raj
LO-na-saa • caa-pa-mi-AA-li • VO-rass • AIM • HO-mil
CO-ca-sab, • FAA-fein, • i-ZI-zop • OD • mi-i-NO-aaj
DEI • ga-NEI-taa-aab, • VAA-van • LO-na-sa:
paa-na-PI-ra
maa-la-pi-RI-ji • PI-laad
caa-OSSC. • NO-aan • va-NAA-laa
BAA-la-ta • OD • vo-O-aan. • AA
SEI-TAA’S • do-O-ri-in, • TO-rst-su!
ZAA-maa-raan! • MI-ca-maa!
i-EI-ha-va-zoz • Caa-CAA-com!
do-O-ei-in • NO-aar • mi-caa-O-laţ
aa-AA-i • OM! • ca-SAA-ra-maj
go-HI-yaa: • ZAA-caar! • TO-rat-su!
i-ma-VAA-maar • pa-va-GO!
pa-va-GO • pa-LAA-pa-li
CHI-ca-leis • CAA-AAN!
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Al Patrulea Cod Enochian
Al Patrulea Cod în Română:
Am străbătut Sudul
Şi am privit în jurul meu spunând:
Nu sunt tunetele creşterii
Numerotate 666,
Ele care domnesc în cel de-al doilea colţ?
Am dat loc, a ceea ce nimeni nu a dat
În afară de numărul 2: în care
Se află cel de-al doilea început al lucrurilor
Şi sporesc iute, care de asemenea în mod succesiv,
Adăugând numerele timpului
Şi sălaşul puterilor lor
Precum începutul nouă!
Ridicaţi-vă! Voi fii ai plăcerii!
Şi vizitaţi pământul!
Căci eu sunt Satan care este şi trăieşte veşnic!
În numele Lui Satan, înaintaţi! Înfăţişaţi-vă
Drept izbăvitori plăcuţi,
Care îl puteţi lăuda
Printre fiii oamenilor!
Al Patrulea Cod în Enochiană:
Othil lusdi babage od dorpha gohol:
G-chis ge avavago cormp mian,
Cormp mian, oali sobam ag
Cormpo crp vi-iv: casarmg viv croodzi
Chis od vgeg, ds t capimali
Coazior gapimaon od lonshin biah
Ta croodzi em! Torzu!
Nore de qvasahi od ef caosga!
Lap zir Satan ds i od
Apila gohed! I Satan’s dooaip,
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Zacare! Zamran obelisong
Nonci rest tox aaf nore molap!
Pronunţie:
o-ta-HIL • LA-za-di
baa-BAA-jei • OD
DO-ra-pa-haa • go-HO-la:
ga-ca-HISS • GEI
aa-vaa-VAA-go
CO-ra-map • MI-aan,
DAASS • ZO-naf
VI-va-div? • o-AA-li
ZO-baam • AAGH
CO-ra-ma-po • ca-RAP
VI-IV: • ca-SAA-ra-maj
VIV • ca-RO-od-zi
ca-HIS OD • va-GEIJ,
DAASS • TAA • caa-pi-MAA-li,
co-AA-zi-or • gaa-pi-MAA-on
OD • o-na-sa-HIN
BI-aa TAA • ca-RO-od-zi
AIM! • TO-rat-su! • NO-rei
DEI • ca-VAA-saa-hi!
OD • EIF • caa-OS-sa-gaa!
LAAP • ZI-ra • SEI-TAN
DAASS • I • OD
aa-PI-laa • GO-ha!
I • SEI-TAN’S • do-O-ei-ip,
zaa-CAA-rei! • ZAA-ma-raan
o-bei-li-ZO-na-ja,
NO-na-si • REI-sat
TOCS • aa-AAF • NO-rei
MO-laap!
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Al Cincilea Cod Enochia
Al Cincilea Cod în română:
Puternicele sunete au pătruns
În cel de-al patrulea colţ şi au devenit
Drept furnizori ai Providenţei Domnului Satan,
Dând naştere lăcaşului tăriei şi a priceperii
În ceruri, drept sprijin neîncetat;
Pe care am fixat stâlpii
Veseliei 666 şi le-am dat
Vase pentru a stropi pământul
Cu toate creaturile lui;
Iar aceştia sunt fii şi
Fiicele lui Satan. Ai celui dintâi,
Şi ai celui de-al doilea şi ai începutului
Propriilor lor lăcaşuri care sunt împodobite
Cu lămpi ce ard continuu, ale căror numere
Sunt ca la începutul, sfârșiturile
Şi cuprinsurile timpului.
De aceea! Veniţi şi înfăţişaţi-vă creaţiei voastre!
Vizitaţi-ne în pace şi confort
Concludeţi-ne drept primitorii misterelor voastre, de ce?
Pentru că ne închinăm lui Satan/Lucifer în toată gloria Sa,
Eternă!
Al Cincelea Cod în enochiană:
Sapah zimii sdiv od noas obelisong
De Satan’s yarry, iolcam vgear od
Gmicalzoma praf calz tablior;
Casarm amipzi naz arth mian,
Od dlvgar zizop zlida caosgi
Toltorgi od z chis nor od
Pasbs de Satan. Talo od taviv
Od croodzi de thild ds chis
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Gnonp peoal cormfa chis croodzi vls
Od q cocasb ca! Niis od zacar
Qaas! Fetharsi od bliora ozazma ednas
Cicles bagle? Ge boalvah Satan bvsd, Gohed!
Pronunţie:
ZAA-paa • zi-MI-I
za-DIV • OD • NO-AASS
o-bei-li-ZO-na-dja • DEI
SEI-TAN’S • YAA-ra-ra-i,
i-O-la-kaam • va-GHEI-aar • OD
ga-MI-caa-la-ZO-maa • pa-RAAFF
CAA-laţ • TAA-ba-li-or;
ca-SAA-ram • aa-MI-pa-zi
NAAŢ • aa-RA-ta • MI-aan,
OD • da-la-va-DJAAR
ZIT-sop • za-LI-daa
caa-OS-su-dji • to-la-TO-ra-dji;
OD • ZI • ca-HIS • NO-rei
OD • PAASS-a-ba • DEI • SEI-TAN.
TAA-lo • OD • taa-VIV • OD
ca-RO-od-zi • DEI • tu-HI-lad
DAASS • ca-HIS • ga-NO-nap
pei-O-aal • CO-ra-ma-faa
ca-HIS • ca-RO-od-zi
VA-LAS • OD • CA
CO-caa-sab.
CAA! • ni-ISS • OD
ZAA-caar • CAA-AASS!
fei-ta-HAA-ra-si
OD • ba-li-O-raa • o-ZAA-ţa-maa
EI-da-naass • CHI-ca-leis • BAA-ga-lei?
DJEI • bo-AA-la-vaa • SEI-TAN
BA-va-zad, • GO-hud!
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Al Șaselea Cod Enochian
Al Şaselea Cod în română:
Spiritele celui de-al patrulea colţ
Sunt nouă, măreţe pe bolta
Apelor; în care Al Doilea le-a
Plantat drept chin pentru iehova
Şi drept podoabă fiilor
Şi fiicelor Lui Satan,
Dându-le lănci mistuitoare pentru a vântura
Pământul şi nouă muncitori neobosiţi
Ale căror cursuri oferă mângâiere
Pământului, aparţinând guvernării
Şi dăinuirii. Ascultaţi-Mi vocea!
Am vorbit pentru voi şi
Vă pun în putere şi Mă înfăţişez
Vouă, ale căror lucrări trebuie să fie
Un cântec de onoare
Şi de laudă Lui Satan în propria creaţie!
Al Şaselea Cod în enochiană:
Gah de sdiv chis em,
Micalzo pilzin de sobam;
Casarm taviv harg ta mir iad,
Od obloc nore od pasbs
De Satan, dlvgar malprg ar caosga
Od em canal sobol zar fbliard
Caosga, od chis netaab od miam.
Solpeth bien! Brita od zacam
Gmicalzo sobha vavn trian lviahe
Od ecrin de Satan qaaon!
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Pronunţie:
GAA • DEI • sa-DIV • ca-HIS
EIM, • mi-CAA-la-zău • pi-lat-SIN
DEI • ZO-baam; • ca-SAA-ram • taa-VIV
HAA-radj • TAA
MI-ra • i-YAAD,
OD • O-ba-loc • NO-rei • OD
PAASS-a-ba • DEI • SEI-TAN,
da-la-va-DJAAR • MAA-la-paa-raa-djaa
AA-raa • caa-OS-sa-gaa • OD • EIM
caa-NAAL
ZO-bol • ZAA-ra • fa-ba-LI-aa-rad
caa-OS-sa-gaa,
OD • ca-HIS • NEI-taa-aab • OD
MI-aam.
zol-la-PEI-ta-ha • BI-ein!
ba-RI-taa • OD • ZAA-caam
ga-mi-CAA-la-zo • ZO-ba-haa
VAA-van • taa-RI-aan • la-VI-aa-hei • OD
EI-ca-rin • DEI • SEI-TAN • caa-AA-on!

Al Șaptelea Cod Enochian
Al Şaptelea Cod în română:
Estul este o casă de plăceri
În care se cântă elogii printre flăcările
Primei glorii, în care Domnul Satan
Şi-a deschis gura iar acestea au devenit
Nouă sălaşe vii,
În care se desfată puterea omului;
Şi sunt împodobite cu ornamente
Ale strălucirii, ca nişte făcătoare de minuni
Asupra tuturor creaturilor; ale căror regate şi
Continuitate sunt la fel ca cele şapte ziarahe,
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Turnurile măreţe ale Lui Satan,
Locuri veşnice ale mângâierii; ale bucuriei
Eterne.
O, voi slujitori ai plăcerii
Veniţi! Înfăţişaţi-vă!
Cântaţi elogii în numele Lui Satan/Lucifer!
Fi-ţi măreţi printre noi; pentru că în aducerea Lui de aminte
Se găseşte tăria, iar puterea noastră
Este sporită
În confortul Lui Satan/Lucifer!
Al Şaptelea Cod în enochiană:
Raas salman babalond oecrimi aao malprg
Croodzi bvsd, qviin Satan Odo bvtmon
Od z chis noas em paradial
Casarmg Vgear olora chirlan; od z chis
Zonac luciftian, cors ta vavl zirn tolhami;
Soba londoh od miam chis ta q ziarahs,
Micalz vmadea de Satan, pibliar;
Moz gohed. C no qvol de qvasahi,
Zacare! Zamran! Oecrimi de Satan!
Omicaolz aai om; bagle papnor i dlvgam
Lonshi, od vmplif vgegi blior de Satan!
Pronunţie:
RAA-aas • I • ZAA-la-maan
BAA-baa-LO-nad • o-ei-ca-RI-mi
aa-AA-o• MAA-la-pa-ra-dja
ca-RO-od-zi • BA-va-zad
ca-VI-in • SEI-TAN • O-do
ba-va-ta-MON • OD • ZI
ca-HIS • NO-AAS • EIM
paa-RAA-di-aal • ca-SAA-ra-madj
va-GHEI-aar • o-LO-raa
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ca-HI-ra-laan; • OD • ZI
ca-HIS • ZO-naac
Lu-SIF-ti-an, • CO-raz
TAA • VAA-val • ZI-ran
to-la-HAA-mi; • ZO-baa
LO-na-do • OD • MI-aam
ca-HIS • TAA • CA
ZI-aa-raas • mi-CAA-laţ
va-MAA-di-aa • DEI • SEI-TAN,
pi-BLI-aar; • MAAŢ • GO-hud.
CAA
NO • ca-VOL • DEI • ca-VAA-saa-hi,
zaa-CAA-rei!
ZAA-ma-raan!
o-ei-ca-RI-mi • DEI • SEI-TAN!
o-mi-CAA-o-laţ • ah-AA-i • OM;
BAA-ga-lei • PAA-pa-nor • I
da-la-va-DJAAM • LO-na-sa-hi,
OD • va-ma-pa-LIF • va-GHEI-dji
ba-li-O-ra • DEI • SEI-TAN!

Al Optulea Cod Enochian
Al Optulea Cod în română:
Miază-ziua, a cincea, este precum
În Duat, făcută din stâlpi de
Zambile, în care Strămoşii
Au devenit puternici, pe care am
Pregătit-o pentru propria mea judecată
Spune Satan; care trăieşte şi domneşte
Pentru totdeauna. Bucuraţi-vă! În gloria
Dragonului care este triumfător şi
Etern! Câţi sunt aceia care
Rămân în gloria Pământului
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Care există şi care nu vor vedea moartea
Până când iehova va cădea iar
Urmaşii lui se vor scufunda? Veniţi!
Întrucât tunetele au răsunat!
Veniţi! Căci templele şi
Mantia Lui Satan vor fi încoronate
Şi nu mai sunt separate.
Veniţi! Înfăţişaţi-vă! Spre teroarea
Pământului şi pentru mângâierea noastră
Şi a semenilor noștri pregătiţi!

Al Optulea Cod în enochiană:
Bazm, o, i ta a at,
Oln naz avabh, casarmg vran chis
Vgeg ds abramg baltim goho Satan;
Soba apila od bogpa gohed.
Chirlan! A bvsd de vovim
Ar i homtoh od gohed!
Irgil chis ds paaox i bvsd
De caosgo ds chis od ip
Vran teloah cacrg iad gnai loncho
Od fafen gnai carbaf? Niiso!
Bagle avavago yor! Niiso! Bagle siaion
Od mabsa de Satan trian momar
Od chis ripir poilp. Niis! Zamran!
Ciaofi caosgo, od bliors
Od corsi ta chis abramig!
Pronunţie:
BAA-zam, • O, • I • TAA • AA
DU-vaat, • O-lan • NAAŢ
aa-VAA-ba, • ca-SAA-ra-madj
va-RAAN • ca-HIS • va-GHEIDJ
DAASS • aa-ba-RAA-madj
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BAA-la-tim • GO-ho • SEI-TAN;
ZO-baa • aa-PI-laa • OD
BO-ga-paa • GO-hud.
ca-HI-ra-laan! • AA • BA-va-zad
DEI • VO-vim • AA-ra • I
HO-ma-to • OD • GO-hud!
I-ra-djil • ca-HIS • DAASS
paa-AA-ox • I • BA-va-zad • DEI
caa-OS-sa-go • DAASS • ca-HIS
OD • IP • va-RAAN • tei-LO-aa
CAA-ca-radj • i-YAAD • ga-NAA-i
LO-na-ca-ho • OD • FAA-fein
ga-NAA-i • CAA-ra-baaf?
ni-ISS-o
BAA-ga-lei • aa-vaa-VAA-go
i-YO-ra!
ni-ISS-ău • BAA-ga-lei
zi-AA-i-on • OD • MAA-ba-saa
DEI • SEI-TAN • taa-RI-aan
MO-maar • OD • ca-HIS • RI-pi-ra
po-I-lap.
ni-ISS! • ZAA-ma-raan!
CHI-aa-O-fi • ca-OS-sa-go, • OD
Ba-li-O-rus • OD • CO-ra-si • TAA
ca-HIS • aa-ba-RAA-midj!

Al Nouălea Cod Enochian
Al Nouălea Cod în română:
Un măreţ străjer de foc
Cu săbii înflăcărate cu două tăişuri,
Care au esenţa furiei şi
Ale căror aripi sunt ale mâniei
Şi ale căror aripi sunt de pelin şi
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De măduva sării, şi-au înfipt
Picioarele în sud şi sunt
Măsuraţi cu ministerele lor
Şase sute Şaizeci şi Şase.
Acestea adună muşchiul Pământului
La fel cum omul bogat
Îşi adună comoara. Blestemaţi sunt Iehova;
El care şade pe tronul sfânt
Şi la fel şi servitorii săi! Ale căror ticăloşii
Sunt în ochii lor, ca nişte pietre de moară
Mai măreţe decât pământul, iar din gurile lor
Plouă mări de sânge; capetele le sunt acoperite
De diamante iar pe mâinile lor se află
Mâneci de marmură. Fericit este cel
La care aceştia nu se încruntă; De ce?
Satan/Lucifer s-a desfătat în el.
Detaşaţi-vă! Părăsiţi-vă esenţa!
Pentru că este un timp de mângâiere.
Al Nouălea Cod în enochiană:
Micaolz bransg prgel Napta malpirgi,
Ds brin efafafe vonpho od sobca vpaah
Chis tatan od tranan balye, alar Lusda
Babage od chis holq C noqvodi Mian.
Vnal aldon mom caosgo Ta las ollor
Gnai limlal. Amma chis Jehova; idoigo
Od chic noqodi! Sobca madrid chis
Ooanoan, aviny drilpi caosgin, od
Bvtmoni parm zvmvi cnila; daziz chis
Ethamz a childao od mirc ozol chis
Pidiai collal. Vlcinin a sobam vcim ip;
Bagle? Satan chirlan par. Niiso!
Bams ofafafe!
Bagle a cocasb i Cors ca vnig blior!
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Pronunţie:
mi-caa-O-laţ • ba-RAA-na-sa-djei
paa-ra-DJEIL • NAA-pa-taa
maa-laa-pi-RI-dji, • DAASS
ba-RIN • EI-faa-FAA-fei
VO-na-pa-ho • OD
ZO-ba-caa • va-PAA-aa
ca-HIS • taa-TAAN • OD
ta-RAA-naan • BAA-la-iei,
AA-laar • la-SAD-aa • baa-BAA-djei
OD • ca-HIS • HO-la-caa • CA
no-ca-VO-di • MI-aan. • va-NAAL
aa-la-DON • MOM • caa-OS-sa-go
TAA • LAASS • o-la-LO-ra
ga-NAA-i • LIM-a-LAA-la.
AA-ma-maa • ca-HIS • jaa-HO-va;
i-YAA-do-I-go • OD • ca-HIS
no-CO-di! • ZO-ba-caa
maa-da-RID • ca-HIS
o-o-AA-no-aan, • aa-VI-nin-ya
da-RI-la-pi • OD
ba-va-ta-MON-i • PAA-ram
caa-OS-sa-djin, • za-va-ma-VI
caa-NI-laa; • DAA-ziţ • ca-HIS
ei-taa-HAA-maţ • AA
ca-HI-la-DAA-o• OD • MI-rac
O-zol • ca-HIS
pi-di-AA-i • co-la-LAAL.
va-la-CHI-nin • AA • ZO-baam
va-CHIM IP; • BAA-ga-lei?
SEI-TAN • ca-HI-ra-laan
PAA-ra. • ni-ISS-o• BAA-mas
o-FAA-faa-fei! • BAA-ga-lei • AA
CO-ca-sab • I • CO-raz • CAA
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va-NI-djei • ba-li-O-ra

Al Zecelea Cod Enochian
Al Zecelea Cod în română:
Tunetele judecăţii şi ale mâniei sunt numărate Şi adăpostite În sud. Precum un stejar ale
cărui ramuri sunt cuiburile tânguirii şi a plânsului aşezate pentru iehova şi slugile lui, care ard zii
şi noapte şi vomită capetele scorpionilor şi trăiesc cu otravă amestecată cu sulf. Acestea sunt
tunetele ce rag cu forţa a o sută de cutremure măreţe Şi de o mie de ori pe atât de multe replici,
Care nu se odihnesc şi nu cunosc nici-un ecou al timpului. Aici o piatră naşte o mie altele, în
acelaşi fel în care inima omului creează gândurile. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Da, vai! Va fi
pentru cel ce stă pe tronul sfânt în cer! Ticăloşenia lui este, a fost şi va fi mare! Îndepărtaţi-vă!
Dar fără sunetelor voastre!
Al Zecelea Cod în enochiană:
Coraxo chis cormp od chis blans
De babage. Aziazior paeb soba lilonon
Chis virq eophan od raclir maasi
Bagle iad od noqodi, ds ialpon
Dosig od basgim, od oxex daziz siatris,
Od salbrox cynxir faboan. Vnal chis
Const ds yor eors vohim gizyax
Od matb cocasg plosi molvi,
Ds page ip, larag om droln
Matorb cocasb. Emna l patralx
Yolci matb Nomig monons
Olora gnay angelard. Ohio! ohio! ohio!
Ohio! ohio! ohio! noib ohio!
Bolp idoigo madriax! Bagle iad madrid
I, zirop od chiso drilpa. Niiso!
Crip ip micalz apah
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Pronunţie:
co-RAAC-so • ca-HIS • CO-ra-map
OD • co-HIS • ba-LAA-nas • DEI
baa-BAA-djei. • aa-zi-AA-zi-or
paa-EIB • ZO-baa • LI-lo-non
ca-HIS • VI-rac • I-o-pa-haan
OD • raa-ca-LI-ra • maa-AA-si
BAA-ga-lei • i-YAAD • OD
no-CO-di, • DAASS • i-AA-la-pon
DO-si-dja • OD • BAA-sa-djim,
OD • ox-EIX • DAA-ziţ
zi-AA-ta-riss, • OD • Zaa-la-ba-ROX
SI-nac-si-ra • FAA-bo-aan.
va-NAAL • ca-HIS • CO-na-sat
DAASS • i-YO-ra • EI-O-raz
vo-HIM • DJI-zi-aax • OD
MAA-tab • co-CAA-saa-djei • pa-LO-si
MO-la-vi, • DAASS • paa-DJEI
IP, • laa-RAADJ • OM
da-RO-lan • MAA-to-rab
CO-ca-sab. • EI-ma-naa • La
paa-ta-RAA-lax • i-OL-chi
MAA-tab • NO-midj • mo-NO-nas
o-LO-raa • ga-NAA-i-ei
aa-na-GHEI-laa-rad. • o-HI-o!
o-HI-o! • o-HI-o! • o-HI-o!
o-HI-o! • o-HI-o! • NO-ib
o-HI-o! • BO-lap • i-YAA-do-I-go
maa-da-RI-aax! • BAA-ga-lei
i-YAAD • maa-da-RID • I,
ZI-rop • OD • ca-HIS-o
da-RI-la-paa. • ni-ISS-o!
ca-RIP • IP • mi-CAA-laţ • AA-paa!
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Al Unsprezecelea Cod Enochian

Al Unsprezecelea Cod în română:
Măreţul tron a oftat cu putere
Şi erau şapte tunete
Iar vulturul a vorbit
Şi a strigat cu glas tare:
Îndepărtaţi-vă de casa morţii!
Iar ei s-au adunat împreună
Şi au devenit aceia care sunt măsuraţi;
Cei eterni,
Care conduc furtunile.
Poftiţi! Căci am pregătit
Un loc pentru voi.
Aşa că porniţi şi înfățișați-vă!
Descoperiţi misterele creaţiei voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc acelaşi scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

Al Unsprezecelea Cod în enochiană:
Oxiayal holdo od zirom
Q coraxo od vabzir camliax
Od bahal: Niiso salman teloch!
Od par aldon od noan
Casarman holq;
Gohed saga do zildar zong.
Niiso! Bagle abramg pi noncp.
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
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Pronunţie:
oc-si-AA-i-aal • HO-la-do
OD • ZI-rom • CA
co-RAAC-so • OD
VAA-ba-zi-ra • caa-ma-LI-aax
OD • baa-HAAL: • ni-ISS-o
ZAA-la-maan • tei-LO-ca!
OD • PAA-ra • AA-la-don
OD • NO-aan • ca-SAA-ra-maan
HO-la-ca; • GO-hud • ZAA-gaa,
DO • ZI-la-daar • ZONDJ.
ni-ISS-o! • BAA-ga-lei
aa-ba-RAA-madj • PI
NAA-na-ca-pa. • zaa-CAA-rei
CAA • OD • ZAA-ma-raan!
O-do • CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra • NO-co!
ho-AA-ta-haah • SEI-TAN
BA-va-fad • LO-na-sa
LO-na-do • baa-BAA-djei

Al Doisprezecelea Cod Enochian
Al Doisprezecelea Cod în română:
O, voi, care domniţi în cer
Şi sunteţi 3, felinarele amărăciunii
Vă leagă brâurile şi vă vor
Asigura declinul
Vouă, adepților lui iehova!
Căci Domnul Satan va fi înălţat;
Al cărui nume printre voi este urgie!
Aşadar înaintaţi şi descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele Creaţiei voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
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Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
Al Doisprezecelea Cod în enochiană:
Nonci ds sonf madriax od chis d, hvbaio tibibp
Allar atraah od trian
Ta lolcis abai Fafen de iad!
Ar Satan ovof; soba dooain
Aai i vonph! Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
Pronunţie:
NO-na-si • DAASS
ZO-naf • maa-da-RI-aax
OD • ca-HIS • DAA,
ha-va-BAA-i-o
ti-BI-bap • AA-la-laar
aa-ta-RAA-aa • OD
ta-RI-aan • TAA
LO-la-chiz • aa-BAA-i
FAA-fein • DEI • i-YAAD!
AA-ra • SEI-TAN • O-vof;
ZO-baa • do-O-ei-in
aa-AA-i • I • VO-na-pa!
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-do
CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra
NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
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LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djei

Al Treisprezecelea Cod Enochian
Al Treisprezecelea Cod în română:
O, voi, săbii ale Sudului
Care aveţi 42 de ochi
Pentru a stârni plăcerile păcatului,
Făcând bărbaţii să fie beţi; Iată!
Este promisiunea lui Satan! Şi puterea Lui,
Care este numită printre
Cei din rai, o înţepătură amară!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
Al Treisprezecelea Cod în enochiană:
Napeai babage ds brin vx ooaona
Lring qvasahi de doalim, eolis ollog
Orsba; micma! Isro de Satan!
Od tox lonshi, ds i vmd aai priaz
De madriax, grosb!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

729
Pronunţie:
NAA-pei-AA-i • baa-BAA-djei
DAASS • ba-RIN • VAAX
o-o-AA-o-naa • la-RI-na-djei
ca-VAA-saa-hi • DEI • do-AA-lim,
i-O-liss • O-la-lodj
O-ra-sa-baa; • MI-ca-maa!
I-sa-ro • DEI • SEI-TAN! • OD
TOX • LO-na-sa-hi, • DAASS
I • VA-MAD • aa-AA-i
pa-RI-aaţ • DEI • maa-da-RI-aax,
ga-RO-sab!
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-do
CHI-ca-lei • CA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra
NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djei

Al Patrusprezecelea Cod Enochian
Al Paisprezecelea Cod în română:
O, voi, fii şi fiice ale Lui Satan,
Care şedeţi pe 24 de scaune, iritante pentru el
Cel care stă pe tronul sfânt în cer.
Iată! Vocea Lui Satan!
Promisiunea Lui
Care este numită printre voi justiţie extremă!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
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Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
Al Paisprezecelea Cod în enochiană:
Nore od pasbs de Satan,
Ds trint mirc ol thil dods
Idoigo a madriax. Micma!
Bial de Satan! Isro tox de
I vmd aai baltim!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
Pronunţie:
NO-rei • OD • PAASS-a-bus
DEI • SEI-TAN, • DAASS
ta-RI-nat • MI-rac • OL
taa-HIL • DO-das
i-YAA-do-I-go • AA
maa-da-RI-aax. • MI-ca-maa!
bi-AAL • DEI • SEI-TAN!
I-sa-ro • TOX • DEI • I
VA-MAD • aa-AA-i • BAA-la-tim!
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-do
CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djzei! • ZI-ra
NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djzei
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Al Cinsprezecelea Cod Enochian
Al Cincisprezecelea Cod în română:
O, tu, guvernatorul primei flăcări
Sub ale cărui aripi care ţese
Pământul cu mânie: Care cunoaşte
Şi aduce dreptate şi adevăr. Pregăteşte-te
Pentru domnia lui Satan şi
Pentru Împărăţia sa pe Pământ!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
Al Cincisprezecelea Cod în enochiană:
Ils tabaan l ialprt, orocha
Casarman vpaahi ds oado
Caosgi vonph: ds omax od
Zonrensg baltim od vooan.
Abramg sonf de Satan
Od londoh mirc caosg!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
Pronunţie:
I-la-sa • TAA-baa-aan • LA
i-AA-la-pa-rat, • o-RO-ca-haa
caa-SAA-ra-maan • va-paa-AA-i
DAASS • o-AA-dău
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caa-O-sa-dji • VO-na-pa:
DAASS • O-maax
OD • zo-na-REI-na-sadj
BAA-la-tim • OD • vo-O-aan.
aa-ba-RAA-madj • ZO-naf
DEI • SEI-TAN • OD • LO-na-do
MI-rac • caa-OSSC!
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-do
CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra
NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djei

Al Șaisprezecelea Cod Enochian
Al Şaisprezecelea Cod în română:
O, Tu, Cel al flăcării de-a doua
Ale caselor Iadului care îşi au
Începutul în glorie,
Îl vor mângâia pe cel drept;
Care umblă pe pământ
Cu picioare înflăcărate;
Măreţ este Satan şi discipolii săi!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
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Al Şaisprezecelea Cod în enochiană:
Ils viv malpirgi salman de
Donasdogamatatastos ds
Acroodzi bvsd, bliorax balit;
Ds insi caosg lusdan pvrgel;
Micalzo chis Satan od fafen!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
Pronunţie:
I-la-sa • VIV
maa-la-pi-RI-dji
ZAA-la-maan • DEI
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss
DAASS • aa-ca-RO-od-zi
BA-va-zad, • ba-li-O-raax
baa-LIT; • DAASS • IN-SSI
caa-OSSC • LU-za-daan
pa-va-ra-DJAIL; • mi-CAA-la-zo
ca-HIS • SEI-TAN • OD
FAA-fein!
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-dău
CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra
NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djei
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Al Șaptesprezecelea Cod Enochian
Al Şaptesprezecelea Cod în română:
O, tu, a treia flacără ale cărei aripi
Sunt nişte coarne pentru a stârni
Necazul în împărăţia cerului.
Care ai nouă lămpi aprinse
Ce merg înaintea ta. Încinge-ţi brâurile
Şi fii cu luare aminte!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
Al Şaptesprezecelea Cod în enochiană:
Ils d ialprt soba vpaah chic
Nanba zixlay dodsih adohi
De madriax. Ds brint em hvbaro tastax ilsi.
Aldon dax od toatar!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
Pronunţie:
I-la-sa • DAA • i-AA-la-pa-rat
ZO-baa • va-PAA-aa • ca-HIS
NAA-na-baa • zix-LAA-yi
do-da-SI-ha • aa-DO-hi
DEI • maa-da-RI-aax.
DAASS

735
baa-RIN-a-ta • EIM
ha-va-BAA-rău
TAA-sa-taax • I-la-ssi.
aa-la-DON • DAAX • OD
to-AA-taa-ra!
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-do
CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra
NO-cău! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djei

Al Optsprezecelea Cod Enochian
Al Optsprezecelea Cod în română:
O, tu, măreaţă lumină şi flacără a mângâierii
Care dezvăluie Gloria Lui Satan
În mijlocul pământului,
În care marile secrete ale adevărului
Îşi au statornicia; care în împărăţia ta este numită
Putere prin intermediul bucuriei, fiind de nemăsurat.
Fii ca o fereastră a mângâierii asupra mea.
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.
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Al Optsprezecelea Cod în enochiană:
Ils micaolz olpirt od malprg bliore
Ds odo bvsd de Satan ovoars caosgo,
Casarmg micaolz cicles vooan brints
Cafafam ds i vmd a q londoh vgear de
Moz od maoffas. Bolp como bliort pambt.
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage
Pronunţie:
I-la-sa • mi-caa-O-laţ
O-la-PI-ra-ta • OD
MAA-la-pa-ra-dja • ba-li-OR-ei
DAASS • O-dău • BA-va-zad
DEI • SEI-TAN • ău-vău-AA-ra-sa
caa-OS-sa-gău, • caa-SAA-ra-madj
mi-caa-O-laţ • CHI-ca-leis
vo-O-aan • ba-RI-na-tas
caa-faa-FAAM • DAASS • I
VA-MAD • AA • CA
LO-na-do • va-GHEI-aar
DEI • MAAŢ • OD
maa-O-fa-faass.
BO-lap
CO-mo • ba-li-O-ra-ta
PAA-ma-ba-ta.
zaa-CAA-rei • CAA • OD
ZAA-ma-raan! • O-dău
CHI-ca-lei • CAA-aa!
ZOR-ra-djei! • ZI-ra
NO-co! • ho-AA-ta-ha
SEI-TAN • BA-va-fad
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LO-na-sa • LO-na-do
baa-BAA-djei

Al Nouăsprezecelea Cod Enochian
Al Nouăsprezecelea Cod în română:
O, voi, Demoni care sălăşluiţi şi sunteţi măreţii guvernatori ai pământului, care
efectuează judecata Lui Satan! Vouă vi se spune: Iată imaginea Lui Satan, Începutul mângâierii,
ai carui ochi sunt cele mai strălucitoare stele; Care v-a înmânat guvernarea Pământului cu
varietatea lui, Oferindu-vă o putere a înţelegerii, pentru a aşeza totul în concordanţă cu
prevederea Lui, Cel care domneşte pe tronului din Iad şi care s-a ridicat la începuturi, spunând:
Lasă Pământul să fie condus de propria-i fire. Lasă-i cursul să decurgă cu plăcere şi la fel ca o
slujnică, lasă să-l servească pe Satan. Un anotimp să-l înfrângă pe celălalt; şi nu lăsa nici-o
creatură pe el sau înăuntrul lui să fie ca el. Lasă ca toate părţile lui să difere în calităţi; Şi nu lăsa
nici-o creatură să fie egală cu alta. Pe creaturile mediocre ale Pământului, lasă-le să se atace şi să
se elimine reciproc; la fel şi cu lăcaşurile lor. Strică lucrările slugilor lui iehova şi a strălucirii lui
goale. Clădirile lui, ale celui care stă pe tronul sfânt, lasă-le să devină adăposturi pentru fiarele
câmpului; Ticăloşeniile lor trebuie să devină cunoscute. De ce? Pentru că regret creerea lor. O,
voi, fiii şi fiicele Lui Satan, Ridicaţi-vă! Lăsaţi-i pe cei din împărăţia cerului să vă servească.
Domniţi asupra celora ce domnesc; provocaţi-le căderea; aduceţi dreptate şi distrugeţi ceea ce
este putrezit. Nu lăsaţi nimic nesfărâmat; adunaţi şi scădeţi, până când stelele sunt numărate.
Ridicaţi-vă și înaintaţi! Înfăţişaţi-vă înaintea Lui Satan! Căci El ne-a jurat dreptatea; Deschide-ţi
misterele creaţiei voastre şi făceţi-ne părtaşi ai adevărului neîntinat.
Al Nouăsprezecelea Cod în enochiană:
Ils daemons ds praf od chis micaolz Artabas de caosgo, ds fifis balzizras De Satan!
Nonca gohvlim: Micam adoian de Satan, acroodzi Bliorb, soba ooaona chis luciftias Aoiveae;
das abraasa noncf Netaaib caosgi, od tilb damploz, Tooat noncf g micalz oma, lrasd tolglo Marb
yarry de tox bogpa oxiayal londoh babage od torzulp acroodzi, gohol: Caosga, tabaord saanir.
Elzap tilb, Parm gi qvasahi, od ta qvrlst Booapis Satan. L nimb, ovcho symp; Od christeos ag
toltorn mirc q tiobl lel. Ton paombd, dilzmo aspian; od christeos Ag l toltorn parach a symp.
Cordziz dodpal od fifalz l smnad; od fargt, a va de fafen de Jehova od avavox, tonvg. Orsca de
idigo, Noasmi tabges levithmong; madrid trian oman. Bagle? Moooah qaan. Nore od pasbs De
Satan, torzu! Priaz adohi de madriax, Aboapri. Tabaori Priaz ar tabas; Adrpan cors ta dobix;
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yolcam balit od qvasb Qting. Ripir paaoxt saga cor; vml od prdzar, Cacrg aoiveae cormpt. Torzu,
zacar! Zamran aspt Satan! Surzas tia baltan; Odo cicle qaa, od ozazma plapli vooan.
Pronunţie:
I-la-sa • DEI-mons • Daass
pa-RAAFF • OD • ca-HIS
mi-caa-O-laţ • aa-ra-TAA-baass
DEI • caa-OS-sa-go, • DAASS
FI-fiss • baa-la-ZI-za-raas
DEI • SEI-TAN! • NO-na-caa
go-ha-va-LIM: • mi-CAAM
aa-DO-i-aan • DEI • SEI-TAN,
aa-ca-RO-od-zi • ba-li-O-rab,
ZO-baa • o-o-AA-o-naa • ca-HIS
lu-SIF-ti-aas • aa-o-I-VI-aa-i;
DAASS • aa-ba-RAA-AA-saa
NO-na-caf • nei-taa-AA-ib
caa-OS-saa-dji, • OD • TI-lab
DAA-ma-pa-loţ, • to-O-aat
NO-na-caf • GAA • mi-CAA-laţ
O-maa, • la-RAA-zad
TO-la-ga-lău • MAA-rab
YAH-ra-ra-i • DEI • TOX
BO-ga-paa • aax-I-aa-i-aal
LO-na-do • baa-BAA-djei • OD
to-ra-ZU-lap • aa-ca-RO-od-zi,
go-HO-la: • ca-OS-sa-gaa,
taa-baa-O-rad • zaa-aa-NI-ra.
ei-la-ZAAP • TI-lab, • PAA-ram
DJI • ca-VAA-saa-hi, • OD
TAA • CA-va-ra-la-sa-ta
bo-O-aa-pis • SEI-TAN.
LA • NI-mab, • O-va-ca-hău
ZI-map; • OD
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ca-RI-sa-tei-os
AA-dj • LA • to-la-TO-ran
paa-RAA-ca • AA • ZI-map.
ca-RO-od-zi, • DO-da-paal
OD • FI-faa-laz • LA
sa-ma-NAAD; • OD • FAA-ra-gat,
AA • VAA-val • DEI • FAA-fein
DEI • jaa-HO-vaa • ĂUD
aa-VAA-vox, • TO-na-vadj.
O-ra-sa-caa
DEI • I-di-go,
no-AA-sa-mi • taa-ba-DJEI-sa
LEI-vi-ta-ha-MO-nadj;
maa-da-RID • taa-RI-aan • O-maan.
BAA-ga-lei? • mo-O-o-aa • CAA-HAN.
NO-rei • OD • PAASS-a-bas
DEI • SEI-TAN, • TO-rat-su!
pa-RI-aaţ • aa-DO-hi • DEI
maa-da-RI-aax, • aa-bo-AA-pa-ri.
taa-baa-O-ri • pa-RI-aaţ • AA-ra
taa-BAASS; • aa-da-ra-PAAN • CO-raz
TAA • DO-bix; • i-O-la-caam
baa-LIT • OD • ca-VAA-sab
ca-TI-nudj. • RI-pi-ra
paa-AA-ox-ta • ZAA-gaa
CO-ra; • va-MAAL • OD
pa-ra-da-ZAA-ra, • CAA-ca-raadj
aa-o-I-VI-aa-i • CO-ra-map.
TO-rat-ui, • ZAA-caar! • ZAA-maa-raan
AA-sa-pat • SEI-TAN! • ZU-ra-djaas
TI-aa • BAA-la-taan; • O-dău
CHI-caa-lei • KAA-AA-AA, • OD
o-ZAA-ţa-maa • pa-LAA-pa-li
vo-O-aan.
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Pronunția în enochiană
Enochiana este o limbă incantată și vibrată. Obiectivul este să atingi un ton monoton şi să
îl menţii. Acest lucru îi creşte puterea în mod drastic.
 TOATE literele ‘R’ trebuiesc durigate – limba este vibrată pe cerul gurii.
 TOATE literele ‘J’ sunt pronunţate moale precum în cuvântul franţuzesc Jacques,
sau hindusul Raja.
 ‘L’-ul de la sfârşitul cuvântului trebuie stresat.
Silabele cu majusculele din pronunţie trebuiesc accentuate. Spre exemplu: VIR-gu-lă,
ma-JUS-cu-lă, etc.
 A, a: se pronunţă ‘A’ scurt, precum în ‘cal’
 AA, aa: se pronunţă ‘A’ lung, precum în ‘fereastră’
 ĂU, ău: se pronunţă precum ‘o’ în cuvintele englezeşti ‘rope’, ‘road’

A

ACROODZI

AA

aa-ca-RĂU-ĂUD-zi

AAF

ADGT

aa-AAF

AA-da-jat

AAI

ADNA

aa-AA-i

AA-da-naa

AAO

ADOHI

aa-AA-ău

aa-DĂU-hi

AALA

ADOIAN

aa-AA-laa

aa-DĂU-i-aan

ABAI

AG

aa-BAA-i

AA-j

ABRAMIG

ALAR

aa-ba-RAA-mij

AA-laar

ABRAMG

ALDI

aa-ba-RAA-maj

AA-la-di

ABRAASA

ALDON

aa-ba-RAA-AA-saa

AA-la-dăun
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ALLAR
AA-la-laar

BAGLE

AMMA

BAA-ga-lei

AA-ma-maa

BAHAL

AMIPZI

baa-HAAL

aam-I-pa-ZI

BALIT

ANGELARD

baa-LIT

aa-naa-GEI-laa-raad

BALT

APAH

BAA-la-ta

AA-paa

BALTAN

APILA

BAA-la-taan

aa-PI-laa

BALTIM

AR

BAA-la-tim

AA-ra

BALYE

ARTABAS

BAA-la-iei

aa-ra-TAA-baass

BALZARG

ARTH

BAA-la-zaa-RAA-j

aa-Ra-ta

BALZIZRAS

ATRAAH

baa-la-ZI-za-raas

aa-ta-RAA-aa

BAMS

AVABH

BAA-mas

aa-VAA-ba

BASGIM

AVAVAGO

BAA-sa-jim

aa-vaa-VAA-gău

BAZM

AVINY

BAA-zam

aa-VI-nin-ya

BIA

AOIVEAE

BI-aa

aa-ău-I-VI-aa-i

BIAH

AZIAZIOR

BI-aa

AA-zu-AA-zi-ăur

BIAL

BABAGE

bi-AAL

baa-BAA-jei

BIEN

BABALOND

BI-ein

BAA-baa-LĂU-nad
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BLANS

BVTMON

ba-LAA-nas

baa-VAA-ta-MĂUN

BLIOR

BVTMONI

ba-LI-ĂU-ra

C

BLIORA

CA

ba-li-ĂU-raa

CA

BLIORB

CAA

ba-li-ĂU-rab

CA-CACOM

BLIORE

caa-CAA-căum

ba-li-ĂU-rei

CACRG

BLIORAX

CAA-ca-raaj

ba-li-ĂU-raacs

CAFAFAM

BLIORT

caa-faa-FAAM

ba-li-ĂU-ra-ta

CALZ

BOGPA

KAA-la-ţ

BĂU-ga-paa

CAMLIAX

BOLP

caa-ma-LI-aacs

BĂU-lap

CANAL

BRANSG

caa-NAAL

ba-RAA-na-sa-jei

CAOSG

BRGDO

caa-ĂUSSC

ba-RAA-ga-dău

CAOSGA

BRIN

caa-ĂUS-saa-gaa

ba-RIN

CAOSGI

BRINT

caa-ĂUS-saa-ji

ba-RIN-a-ta

CAOSGIN

BRINTS

caa-ĂUS-saa-jin

ba-RI-na-tas

CAOSGO

BRITA

caa-ĂUS-sa-gău

ba-RI-taa

CAPIMALI

BVFD

caa-pi-MAA-li

BĂU-faad

CAPMIALI

BVSD

caa-pa-mi-AA-li

BĂU-ssaad
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CARBAF

COCASG

CAA-ra-baaf

cău-CAA-saa-jei

CASARM

COMMAH

ca-SAA-ram

CĂU-ma-maa

CASARMA

COMO

ca-SAA-ra-maa

CĂU-mău

CASARMAN

COMSELH

ca-SAA-ra-maan

caa-ma-SEI-laa

CASARMG

CONST

ca-SAA-ra-maj

CĂU-na-sat

CHILDAO

CORAXO

ca-HI-la-DAA-ău

cău-RAAX-ău

CHIRLAN

CORMFA

ca-HI-raa-laan

cău-ra-MAA-faa

CHIS

CORMP

ca-HIS

CĂU-ra-map

CHIS GE

CORMPO

ca-HISS-ga

CĂU-ra-MAA-pău

CHISI

CORS

ca-HIS-SI

CĂU-raz

CHISO

CORSI

ca-HIS-ău

CĂU-ra-si

CHRISTEOS

CROODZI

ca-RI-sa-tei-ăus

ca-RĂU-ăud-zi

CIAOFI

CRP

CI-aa-ĂU-fi

ca-RAP

CICLE

CYNXIR

CI-caa-lei

SI-nac-si-ra

CNILA

D

caa-NI-laa

DAA

COAZIOR

DAMPLOZ

cău-AA-zi-ăur

DAA-ma-pa-lăuts

COCASB

DAX

CĂU-ka-sab

DAAX
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DAZIZ

DROLN

DAA-ziţ

da-RĂU-lan

DE

DS

DEI

DAASS

DLVGA

ECRIN

da-la-VAA-jaa

EI-ca-rin

DLVGAM

EDNAS

da-la-VAA-jaam

EI-da-naass

DLVGAR

EF

da-la-VAA-jaar

EIF

DO

EFAFAFE

DĂU

EI-faa-FAA-fei

DOALIM

EM

dău-AA-lim

EIM

DODS

EMNA

DĂU-das

EIM-a-naa

DODSIH

EOL

dău-da-SI-ha

ei-ĂULL

DONASDOGAMATASTOS

EOLIS

DĂU-naass-dău-gaa-MAA-taass-

ei-ĂU-liss

tăuss

EOPHAN

DOOAIN

EI-ău-pa-haan

dău-ĂU-ei-in

EORS

DOOAIP

EI-ău-raz

dău-ĂU-ei-ip

ETHAMZ

DORPHA

ei-taa-HAA-maţ

DĂU-ra-pa-haa

FAAIP

DOSIG

fa-HA-ip

DĂU-si-jei

FABOAN

DRILPA

FAA-bău-aan

da-RI-la-paa

FAFEN

DRILPI

FAA-fein

da-RI-la-pi

FARZM
FAA-ra-zam
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FBLIARD

GOHIA

fa-BLI-aa-rad

gău-HI-yaa

FETHARSI

GOHO

fei-ta-HAA-raa-si

GO-ho

FIFIS

GOHOL

FI-fiss

gău-HĂU-la

GAH

GONO

GAA

GĂU-nău

GAPIMAON

GRAA

gaa-pi-MAA-ăun

ga-RAA-haa

G-CHIS GE

GROSB

ga-ca-HISS-gei

ga-RĂU-sab

GE

HARG

JEI

HAA-raj

GIGIPAH

HOATH

JI-JII-paa

hău-AA-ta-haa

GIVI

HOLDO

JI-vi

HĂU-la-dău

GIZYAX

HOL-Q

JI-zi-i-aacs

HĂU-la-caa

GMICALZO

HOM

ga-miie-CAA-la-zău

HĂUM

GMICALZOMA

HOMTOH

ga-MI-caa-la-ZĂU-maa

HĂU-ma-tău

GNAI

HOMIL

ga-NAA-i

HĂU-mil

GNAY

HVBAIO

ga-NAA-i-ei

ha-va-BAA-i-ău

GNETAAB

HVBARO

ga-NEI-taa-haab

ha-va-BAA-rău

GNONP

I

ga-NAA-nap

I

GOHED

IAD

GĂU-ha

i-YAAD
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IALPON

LAP

i-AA-la-paan

LAAP

IALPRT

LARAG

i-AA-la-pa-rat

laa-RAAJ

IDOIGO

LAS

I-YAA-dău-I-gău

LAASS

IEHVSOZ

LILONON

i-EI-ha-va-zăuz

LI-lău-năun

ILS

LIMLAL

I-la-sa

LI-ma-LAA-la

ILSI

LOADOHI

I-la-SSI

lău-AA-dău-hi

IMVAMAR

LOHOLO

i-ma-VAA-maar

la-HĂU-lău

INSI

LOLCIS

IN-SSI

LĂU-la-ciz

IOLCAM

LONCHO

i-ĂU-laa-caam

LĂU-na-ka-hău

IP

LONDOH

IP

LAA-na-dău

IPAM

LONSA

I-paam

LĂU-na-saa

IPAMIS

LONSH

i-PAA-miss

LĂU-na-sa

IRGIL

LONSHI

I-ra-jil

LĂU-na-SAA-i

ISRO

LONSHIN

I-sa-rău

lău-na-sa-HIN

IZAZAZ

LORSLQ

i-ZAA-zaaţ

LĂU-ra-sa-la-kaa

IZIZOP

LRSAD

i-ZI-zăup

la-RAA-sad

L

LRING

LA

la-RI-na-jei
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LUSD

MATB

la-SAD

maa-TAAB

LUSDA

MATORB

la-SAD-aa

MAA-tău-raab

LUSDAN

MIAM

la-SA-daan

MI-aam

LUSDI

MIAN

la-SA-di

MI-aan

LU ULS

MICALP

LU U-laass

mi-CAA-lap

LUCIFTIAN

MICALZ

lu-SIF-ti-an

mi-CAA-laţ

LUCIFTIAS

MICALZO

lu-SIF-ti-aas

mi-CAA-la-zău

LVIAHE

MICAM

la-VI-aa-hei

mi-CAAM

M

MICAOLZ

EM

mi-caa-ĂU-laţ

MAASI

MICMA

maa-AA-si

mi-CAA-maa

MABSA

MIINOAG

MAA-ba-saa

mi-i-NĂU-aaj

MADRIAX

MIR

maa-da-RI-aacs

MI-ra

MADRID

MIRC

maa-da-RID

MI-rac

MALPIRGI

MOLAP

maa-la-pi-RI-ji

MĂU-laap

MALPRG

MOLVI

MAA-la-pa-raa-jaa

MĂU-la-vi

MANIN

MOM

MAA-nin

MĂUM

MAOFFAS

MOMAR

maa-ău-FAASS

MĂU-maar
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MONONS

NOIB

MĂU-nău-nas

NĂU-ib

MOSPLEH

NOMIG

MĂUSS-pa-lei

NĂU-mij

MOZ

NONCA

MĂUŢ

NĂU-na-caa

NANBA

NONCF

NAA-na-baa

NĂU-na-caf

NAPEAI

NONCI

NAA-pei-AA-i

NĂU-na-si

NAPTA

NONCP

NAA-pa-taa

NĂU-na-ka-pa

NAZ

NONUCAFE

NAAŢ

NĂU-nu-KAA-fei

NAZPS

NOQOD

NAAŢ-pa-sa

NĂU-caad

NETAAB

NOQODI

NEI-taa-aab

nău-CAA-di

NETAAIB

NOQVODI

nei-taa-AA-ib

nău-ca-VAA-di

NIIS

NORE

ni-ISS

NĂU-rei

NIISO

NOTHOA

ni-ISS-ău

nău-ta-HĂU-aa

NOAN

O

NĂU-aan

ĂU

NOAR

OADO

NĂU-aar

ĂU-AA-dău

NOAS

OALI

NĂU-AASS

ău-AA-li

NOBLOH

OBELISONG

NĂU-ba-lău

ău-bei-li-ZAAN-jei

NOCO

OBLOC

NĂU-cău

ĂU-ba-lăuc
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OBOLEH

OOANOAN

ĂU-bău-lei

ău-ău-AA-nău-aan

OD

OOAONA

ĂUD

ău-ău-AA-ău-naa

ODO

OOGE

ĂU-dău

ău-HĂU-jei

OECRIMI

OROCHA

ău-ei-ca-RI-mi

ău-RĂU-ca-haa

OFAFAFE

ORRI

ău-FAA-faa-fei

ĂU-raa-ri

OHIO

ORSBA

ău-HI-ău

ĂU-ra-sa-baa

OHORELA

OS

ău-hău-REI-laa

ĂUSS

OL

OTHIL

ĂUL

ău-ta-HIL

OLLOG

OVOARS

ĂU-la-lăuj

ău-vău-AA-ra-saa

OLLOR

OVOF

ău-la-LĂU-ra

ĂU-văuf

OLN

OXEX

ĂU-lan

AAX-eix

OLORA

OXIAYAL

ău-LĂU-raa

aax-I-aa-i-aal

OLPIRT

OZAZM

ĂU-la-PI-ra-ta

ău-ZAA-zam

OM

OZAZMA

ĂUM

ău-ZAAŢ-maa

OMA

OZIEN

ĂU-maa

ĂU-zi-ein

OMAX

OZOL

ĂU-maacs

ĂU-zăul

OMICAOLZ

OZONGON

ău-mi-CAA-ău-laţ

ău-ZĂU-na-jăun
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PAAOX

PIDIAI

paa-AA-ăux

pi-di-AA-i

PAEB
paa-EIB

PILZIN

PAGE

pi-LAAT-sin

paa-JEI
PAMBT

PIAP

paa-ma-BAA-taa

PI-aap

PANPIR
PAA-na-pi-ra

PILAH

PAPNOR

PI-laa

PAA-pa-năur
PAR

PILD

PAA-ra

PI-laad

PARACLEDA
paa-raa-ka-LEI-da

PILZIN

PARADIAL

pi-lat-SIN

paa-RAA-di-aal
PARM

PLAPLI

PAA-ram

pi-LAA-pa-li

PASBS

PLOSI

PAASS-a-bas

pa-LĂU-si

PATRALX

POAMAL

paa-ta-RAA-lax

pău-AA-maal

PEOAL

POILP

pei-ĂU-aal

pău-I-lap

PI

PRAF

PI

pa-RAAFF

PIADPH

PRGEL

pi-AA-da-pa

paa-ra-JEIL

PIAMOL

PRIAZ

pi-AA-măul

pa-RI-aaţ

PIBLIAR

PVGO

pi-BLI-aar

pa-VAA-gă
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PVIM

SAPAH

paa-VIM

ZAA-paa

Q

SDIV

CA

za-DIV

QAA

SIAION

CA-AA-AA

zi-AA-i-ăun

QAAN

SIATRIS

CAA-HAN

zi-AA-ta-riss

QAAON

SOBA

caa-HAA-hăun

ZĂU-baa

QAAS

SOBAM

CAA-HAASS

ZĂU-baam

Q COCASB

SOBCA

CA-KĂU-kaa-sab

ZĂU-ba-caa

QVASAHI

SOBHA

ca-VAA-saa-hi

ZĂU-ba-haa

QVI-IN

SOBOL

ca-VI-in

ZĂU-băul

RACLIR

SOBRA

raa-ka-LI-ra

ZĂU-ba-raa

REST

SOLPETH

REI-sat

zău-la-pei-TAA-ha

RIPIR

SONF

RI-pi-ra

ZĂU-naf

ROR

SURZAS

RĂU-ra

ZU-ra-jaas

SAGA

TA

ZAA-gaa

TAA

SALBROX

TABA

ZAA-la-baa-RĂUX

TAA-baa

SALD

TABAAN

ZAA-lad

TAA-baa-aan

SALMAN

TABLIOR

ZAA-la-maan

TAA-ba-li-ăur
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TALO

TOLTORGI

TAA-lău

tău-la-TĂU-raa-ji

TASTAX

TOOAT

TAA-sa-taax

tău-ĂU-aat

TATAN

TORZU

taa-TAAN

TĂU-rat-su

TAVIV

TORZUL

taa-VIV

TĂU-rat-sul

TELOAH

TOX

tei-LĂU-aa

TAAX

TELOCH

TRANAN

tei-LĂU-ca

ta-RAA-naan

THIL

TRIAN

taa-HIL

taa-RI-aan

THILD

TRINT

taa-HI-lad

ta-RI-nat

THILN

TROF

ta-HI-lan

ta-RĂUF

TIBIBP

TURBS

ti-BI-bap

TUR-bas

TILB

VABZIR

TI-lab

VAA-baa-zi-ra

TOATAR

VAOAN

tău-AA-taa-ra

vaa-ĂU-aan

TOH

VAVL

TĂU

VAA-val

TOLGLO

VAVN

TĂU-la-ga-lău

VAA-van

TOLHAMI

VCIM

tău-la-HAA-mi

va-KIM

TOL-LONSH

VEP

TĂUL-LĂU-na-sa

Veip

TOLTORG

VGEAR

tău-la-TĂU-raaj

va-GHEI-aar
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VGEG

VONPH

va-GHEIJ

VĂU-na-pa

VGEGI

VONPHO

va-GHEI-ji

VĂU-na-pa-hău

VIRQ

VOOAN

VI-rac

vău-ĂU-aan

VIV

VORS

VIV

VĂU-rass

VIVDIV

VORSAG

VI-va-div

vău-ra-SAA-ja

VI-IV

VOVIM

vi-IV

VAA-vim

VLCININ

VPAAH

va-la-KI-nin

va-PAA-haa

VLS

VPAAHI

VA-LAS

va-paa-AA-hi

VMADEA

VRAN

va-MAA-dei-aa

va-RAAN

VMD

VRELP

VA-MAD

va-REI-lap

VMPLIF

YARRY

va-ma-pa-LIF

YAA-ra-raa-i

VNAL

YOLCI

va-NAAL

i-ĂU-la-ki

VNALAH

YOR

va-NAA-laa

i-YĂU-ra

VND-L

ZAR

va-NA-da–LAA

ZAAR

VNIG

ZACAM

va-NI-jei

ZAA-caam

VOHIM

ZACAR

vău-HIM

ZAA-caar

VOMSARG

ZACARE

VĂU-ma-saa-raj

zaa-CAA-re
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ZAMRAN

ZIROP

ZAA-maa-raan

ZI-răup

ZIEN

ZIXLAY

zi-AYN

zix-LAA-yi

ZILDAR

ZIZOP

ZI-la-daar

ZIT-săup

ZIMII

ZLIDA

zi-MI-I

zaa-LI-daa

ZIMZ

ZNRZA

ZI-maţ

za-na-RAA-jaa

ZIR

ZOL

ZI-raa

ZĂUL

ZIRN

ZONG

ZI-ran

ZĂUNJ

ZONRENSG

ZORGE

zău-na-REI-na-saaj

ZO-ra-jei

ZVMVI
za-VAA-ma-vi

Alfabetul enochian
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PREDICI
Adevărata Spiritualitate
xin, xini, xism = creștin, creștini, creștinism
Adevărata spiritualitate nu are nevoie de trilioane și trilioane de dolari. Pateticul
„dumnezeul” xin, împreună cu cohortele sale se pot tot lăuda cu milioanele lor de oi înrobite,
însă Satan are ceva ce ei nu au; ceva ce ei nu vor avea niciodată.. Oamenii lui Satan vin la el din
proprie voință. Noi am supraviețuit timp de secole, fără averea și materialismul „religiilor”
inamice. O adunare în pădure, pe plajă, în casa unui prieten… noi, urmașii lui Satan, suntem aici
pentru că noi vrem asta. Noi am făcut o alegere. Noi am ales să îl venerăm pe el din dragoste și
NU pentru că am fost forțați, amenințați, îndoctrinați sau obligați de membrii familiei sau de
partenerul de viață. La urma urmei, Satan a câștigat. „Dumnezeul” creștin se bazează pe frică.
Amintește-ți că „Banii nu îți pot cumpăra dragoste adevărată”. Acest lucru este pe cât se poate de
evident, întrucât religiile inamice sunt goale din punct de vedere spiritual.

Adevărul despre „profeţiile biblice”
Am primit mai multe e-mailuri, unul de la un predicator creștin și alte câteva de la alții
cărora le lipsea cunoștința; în special de la creștini care se foloseau de „profețiile” din cartea
biblică a Revelației/Apocalipsei, pentru a-și scuza aderarea la creștinism (din nou frica este
folosită). Am postat un articol cu ceva timp în urmă cu privire la Martorii lui Iehova și cum,
pentru o perioadă de mai bine de 150 de ani, aceștia au prezis că „Armagedonul” va avea loc fie
într-o scurtă perioadă de timp, fie în 5-10 ani. Când se dovedea că toate aceste predicții erau de
fapt minciuni, bineînțeles că ei dădeau vina pe „Diavol,” invocând tot felul de scuze idioate.
Toate aceste povești despre „venirea lui mesia” sau „Armaghedon” ajung să fie niște glume
patetice. În adevăr, ne aflăm în ultima perioadă din Era Peștilor, timp în care multe schimbări vor
avea loc. Era Vărsătorului (care mai este numita și „Era lui Satan” deoarece zodia Vărsătorului
este una dintre zodiile Lui – o eră a păcii și echilibrului) nu va începe decât în jumătatea
secolului următor. Acum, în ce privește aceste profeții: întotdeauna au fost cutremure de pământ,
foamete, ciumă și așa mai departe. Singura diferență o reprezintă știința (geologică, chimică, a
fizicii) care, în ultimul secol a evoluat pană acolo încât determinarea magnitudinii și a
epicentrelor cutremurelor, intensitatea tornadelor, precum și calcularea altor dezastre naturale
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poate fi efectuată fără probleme. Cu ajutorul mass-mediei, toate aceste evenimente pot fi
transmise în toată lumea, în doar câteva minute. Cu 1000 de ani în urmă, un cutremur masiv
putea fi înregistrat doar pe plan local, deoarece nu exista o media care sa îl transmită peste tot în
lume. Sunt multe argumente cu privire la presupusul „sfârșit” al lumii. Satan ne spune în Al
Jilwah că biblia iudeo/creștină este un produs plin de influența altor zei . Acest lucru este ușor de
constatat, deoarece aceasta carte este încărcată cu mituri, legende și caractere furate din alte
religii din jurul lumii și care au precedat atât Iudaismul cât și Creștinismul cu sute și mii de ani.
Cea mai mare parte din aceste profeții au fost scrise cu un motiv și numai un motiv: să creeze
frică într-o omenire neștiutoare, iar prin această frică să înrobească și să întărească supunerea
ființelor umane. Profețiile biblice nu sunt bazate pe clarviziune din partea zeilor, ci pe informații
și cunoștințe. Omenirea a fost dezbrăcată de cunoștințele antice în urma secolelor scurse sub
controlul creștin, iar acum rămâne ignorantă, căzând victimă crezării acestor predicții.
Dă-mi voie să explic: da, într-adevăr au fost semne în cer, precum Marele Sextil, care nu
a mai fost văzut niciodată înainte, în întreaga istorie înregistrată. Marele Sextil este o stea cu șase
vârfuri, care își are originile în Hinduism, în „Steaua lui Vișnu.” Steaua evreiască „a lui David” a
fost furată de aici. Steaua lui Vișnu preceda steaua lui David cu mii de ani. În orice caz, când
cineva posedă cunoștința necesară, poate prezice lucruri care au o probabilitate ridicată de a se
întâmpla. Aceasta nu se deosebește cu nimic de un medic care da un diagnostic sau care face un
prognostic, sau de un meteorolog care prezice drumul unui uragan, deoarece îl poate deduce în
mod simplu din imagini satelit. Ambele exemple sunt rezultatul datelor, cunoștințelor și a
experienței suficiente. Același lucru poate fi spus și în cazul Zeilor. Ființele care au o durată de
viață de mii sau chiar milioane de ani – precum e și cazul Tatălui Satan și a Demonilor, care sunt
imortali – în mod evident au văzut multe, mult mai multe decât orice om, datorită duratei lor de
viață, a tehnologiei avansate, a cunoștințelor și a inteligenței pe care o posedă. Ei au avut
posibilitatea de urmări sistemul solar, de a asista la nenumărate alinieri planetare, putând observa
și efectele pe care acestea le au asupra vieții terestre și nu numai. Așadar, sunt capabili de a face
multe predicții. De exemplu, unei strâmte alinieri planetare de 60° (stellium) i-a urmat Ciuma
Bubonică din secolul al XIV-lea. Această aliniere a avut loc cu un an înaintea eruperii primei
ciume de proporții, în 1348. Același fel de aliniere a avut loc și în anul 1982, iar odată cu
aceasta, HIV a intrat în scenă. Ambele au curmat viețile multor oameni.
Zeii au cartografiat Liniile Ley atunci când trăiau încă pe Pământ. Acest lucru a fost
realizat cu scopul de a prezice în mod exact locația și magnitudinea viitoarelor cutremure de
pământ și a altor dezastre naturale. Zeii erau mult mai avansați decât sunt sistemele noastre
seismologice, la ora actuală. De asemenea, informațiile furnizate de scoarța Pământului erau
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îndeajuns pentru a prezice cu acuratețe schimbarea polilor magnetici, dar și a altor evenimente
potențial catastrofale. Aceste preziceri nu au fost bazate pe clarviziune ci pe cunoștințe și o
tehnologie avansată. Cristofor Columb știa despre o iminentă eclipsă de lună și data la care
aceasta urma să aibă loc. A fost luat prizonier de către nativii Insulelor Caraibe, dar a fost
eliberat după ce a afirmat că poate face Luna să dispară. Aceasta i-a înspăimântat pe nativii care
nu știau nimic despre eclipsă, iar când au asistat la „dispariția Lunii,” l-au lăsat sa plece
numaidecât.
Ține minte! O lipsă de cunoștință = frică! Frică = conformare, supunere și în cele din
urmă, sclavie. O insectă care trăiește 2-3 luni pe durata verii, nu va cunoaște niciodată iarna; cu
toate acestea, iarna are loc în fiecare an. Noi știm acest fapt din experiență, caci am trecut prin
multe, multe ierni. Foarte multe pot fi făcute pentru a manipula o persoană ignorantă: pune mâna
pe adevăr, amestecă-l cu ceva minciuni, iar ei vor crede atât adevărul cât și minciuna. Asta au
făcut și inamicii. Așa că, data viitoare când dai peste ceva creștini care, înspăimântați și înrobiți
fiind, declamă și aiurează despre cum aceste profeții apocaliptice au loc, amintește-ți și fii
conștient „cum” și „de ce” acestea au fost scrise. Amintește-ți că creștinii cred în toate acestea
din cauza lipsei de cunoștințe… sau datorită prostiei. Cu îndeajuns de multe date și experiență
astfel de preziceri nu sunt greu de făcut. Dacă mai adaugi și ceva minciuni despre Satan, o sa îi
vezi pe toți fugind spre nazarinean, plini de frică.

Adevărul despre puterea lui Satan
Nici nu știu de câte ori am auzit afirmațiile creștinilor cu privire la nazarinean sau la
îngerii acestuia, care pesemne îl alungau pe Satan sau care „scoteau Demoni.” În opinia mea,
acești „demoni” nu erau în realitate „demoni,” ci mai degrabă îngeri care se dădeau drept ceea ce
creștinii cred că Demonii sunt. De ce? Pentru că în felul acesta îl fac pe Satan să pară sub
controlul nazarineanului și, în multe cazuri, îi înspăimântă pe aceia care nu cunosc și care nu
sunt familiarizați cu adevăratele cunoștințe. Frica este folosită pentru a controla, pentru a
manipula. Mă uitam la filmul Exorcistul. Pentru aceia dintre voi care nu sunt familiarizați cu
această pocnitură a anului 1973, acțiunea se învârte în jurul unei fete de 12 ani care era posedată
de Demonul mesopotamian Pazuzu. Acest film a fost în topuri timp de mulți ani, reprezentând un
ultimatum în înspăimântarea publicului. Oricum au fost raportate foarte puține cazuri de
„posedare;” evenimente care să includă „vomitarea de obiecte” sau prestarea altor acte lipsite de
sens. Toți știm că sufletele sunt importante pentru Satan; omenirea este creația lui. Când ne
dedicăm sufletele lui Satan, devenim parte a unul vortex masiv de energie de care ne putem
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folosi pentru a ne împlini dorințele și obiectivele. Surplusul de energie nu este doar în beneficiul
omenirii, ci și a lui Satan și a Zeilor Originali, dând fiecărei părți implicate, mai multă putere.
(Biserica creștină a exploatat sufletele și energiile credincioșilor timp de secole.) Acum că știm
că sufletele sunt importante pentru Satan, de ce ar face el sau Demonii lui ceva care să îi
înspăimânte pe oameni sau ceva care să îi facă să îl evite cu orice preț?
Dacă ne uităm la toate acestea cu o atitudine analitică, putem vedea adevărul, căci în
spatele oricărui lucru se află un motiv. Singurul motiv prezent aici, este lăcomia entității iehova
care caută să îi sperie pe indivizii ignoranți înapoi în banca lui energetică de suflete. Bineînțeles,
că vina e aruncată asupra lui Satan și a Demonilor săi, ca de obicei. Din moment ce creștinilor li
se interzice practicarea oricărei forme de magie și, de asemenea, educarea în ocultism, povestea
se termină cu un iehova care are un supliment întreg de energie; totul pentru ei înșiși, să îl
folosească după cum le place. Cum pot ști cei ce folosesc metodele de evocare a spiritelor
instruite în grimoarele populare în care se folosesc numele lui iehova și ale îngerilor lui, pe cine
sau ce anume contactează în realitate? Toți pe care i-am auzit că au luat legătura cu Demonii,
direct prin Satan și plini de respect, au avut parte de experiențe pozitive. Eu de asemenea am
avut. Adepții dumnezeului creștin și a spurcăciunii de nazarinean, susțin mereu ca această
entitate ar avea putere peste Satan. Realitatea nu este deloc asta.
Când am fost nou venit în Satanism (aceasta a fost înainte să întrețin Ritualul de Inițiere),
am avut parte de multă confuzie. Am fost foarte supărat într-o seară și i-am ORDONAT
scârbosului duh „sfânt” al lui iehova, să îmi părăsească trupul pentru totdeauna, ÎN NUMELE
LUI SATAN/LUCIFER. Am simțit o energie slabă, ponosită, părăsindu-mă prin picioare.
Ulterior, am simțit un profund sentiment de pace și o mare parte din confuzia și tumultul de care
avusesem parte, dispăruse. Când am avut 12 ani, Satan a venit la mine în timp ce eram într-o
biserică catolică, în timpul unui important sacrament creștin. „Dumnezeul” creștin nu a putut să
îl oprească. În schimb, pun pariu că niciodată nu o să vezi vreo entitate creștină, vizitând
Adunarea Neagră. Acum câțiva ani am inițiat o prietenă la 4 dimineața într-un parc din oraș,
pentru că acasă ne lipsea intimitatea religioasă. Conducând înspre acel loc, ea era temătoare și
șovăitoare cu privire la dedicarea sufletului ei lui Satan. Când citeam rugăciunile – mi-a povestit
ea ulterior – a văzut o apariție albă și neclară, care era un spirit inamic. Câțiva Demoni au apărut
prompt, punând entitatea pe fugă. Aș mai putea adăuga aici că acești Demoni făceau parte din
una din clasele inferioare din ierarhia demonică. Erau acel tip de Demoni cu ochii roșii, precum
înfățișarea Garguielor, cu aripi cauciucate. În general, această ordine demonică poartă acționează
ca mesageri și protectori. Apoi, dintr-o dată i-am văzut eliberând calea și dându-se în lături, plini
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de respect, când Azazel s-a apropiat de zona în care se aflau ei. Nu a durat decât o clipă sa
termine cu spiritul vrășmaș și ca urmare, prietena mea s-a simțit mult mai bine.
Când Satan îl abordează pe nazarinean în deșert, NU L-A ABORDAT CA UNUL DE
ACELAȘI RANG, CI CA SUPERIOR. Noi nu ne închinăm unei ființe de același rang sau
inferioare nazarineanului. Chiar acolo, oferta lui Satan pentru nazarinean, a arătat în mod clar, că
are mai multă putere decât nazarineanul idiot. I-a vorbit de sus nazarineanului. Cei mai mulți
creștini sunt plini de frică în fața lui Satan. Sataniștii îl pot huli pe dezgustătorul de Iehova, pe
„sfântul” lor duh – lipsit de orice valoare – precum și pe fiul său pedofil*, însă puțini sunt
creștinii care, în mod activ, vor îndrăzni vreodată să invite furia lui Satan. Mulți sunt plini de
frică până și de noi – atât de mult pentru credința lor într-un „dumnezeu” laș și impotent.
Noi credem că nazarineanul este un caracter fictiv, creat prin combinarea mai multor
mituri și legende care au precedat creștinismul cu sute și mii de ani. Scopul principal al acestei
entități este să creeze zăpăceală și confuzie. Fără să conștientizeze, adepții creștini sunt înșelați,
crezând că „Isus îi salvează,” când în adevăr, noi suntem aceia care ne salvăm propriile suflete.
Ființele umane din Rasa Ariană (Rasa Albă), au puterea de a se vindeca și de a săvârși multe alte
fapte supranumite „miracole.” Nazarineanul a fost folosit de-a lungul secolelor pentru a dezbrăca
omenirea de orice fel de putere spirituală și cunoștințele oculte. Aceasta a plasat întreaga
omenire în mâinile inamicilor, pentru a fi exploatată și victimizată în mod vicios. Un suflet slab
nu are parte doar de boli fizice ci și spirituale, precum un pion aflat în mâinile sorții și în mâinile
inamicilor (entitatea evreiască, împreună cu cohortele sale).

Agenda inamicului
Adevărul atât despre religiile din vest cât și despre cele din est, este că acestea nu sunt
deloc „religioase;” nu există nici un strop de spiritualitate în ele. În fapt, acestea nu sunt nimic
altceva decât un buchet de ideologii politice asortate cu niște metafizici pseudo-spirituale
bătătoare la ochi. Preoțimea ține locul oficialilor de partid, care întăresc și mențin ideologia
guvernanta, în societate. Nu se deosebește deloc de nicio Națiune aflată sub conducerea
sovietică, din secolul actual sau cel trecut.
„Datoria Sudira precum și binele suprem nu este altul decât supunerea în fața capetelor
familiilor Brahmin care cunosc Veda. Dacă cineva este nepoluat, ascultător de mai marii lui, cu
glas domol, fără un simț al ‚sinelui’ și mereu dependent de Brahmini (castele născute de două
ori), acela dobândește o naștere superioară (în viața următoare).” — Manusmrti 9:334-335.

760
Aici este esența punctelor de convergență a tuturor sistemelor inamice: corupția
adevăratului limbaj spiritual prin schimbarea înțelesului din spatele conceptelor, până când din
acesta nu rămâne nimic altceva decât o moralitate de sclav, ritualizată, care are scopul de a
domestici umanitatea cu fiecare generație, până când se ajunge la o națiune globală de vite.
Jurnalul vacii de astăzi, a fost odată renumitul Aurochs din vechime.
Înțelege realitatea crucială: genetica este de fapt metagenetică. Cum funcționează
programul de domesticire inamic? E simplu: creierul este interconectat cu centrii
energetici/chakrele (prin nervi), care reprezintă macrocosmosul geneticii sau a informației ADN
din organism. În urma programării minții prin descărcarea software-ului ideologic, căile
neuronale din creier [hard drive-ul] sunt modificate, astfel încât acestea corespund comenzilor
programatorii [frecvente vibraționale]; acestea sunt transferate automat în chakre, care la rândul
lor trimit acest cod în întreg câmpul energetic al organismului, imprimând-l astfel în informația
codului genetic, prin epigenetică. În acest fel, întregul psihic este comutat la frecventa înscrisă în
program și implicit conectat la conștiința de grup. Din această paradigmă inamică face parte
îndepărtarea cunoștințelor spirituale și îndepărtarea oamenilor avansați din societate, prin
uciderea acestora împreună cu liniile lor genealogice. Prin uciderea oamenilor avansați se taie
capul sistemului original, iar capul noului sistem se poate instala liniștit la domnie; Comunismul
practică acest lucru pe față, sacrificând cele mai avansate gene. Cred de asemenea că în Orient,
loc în care nu puteau fi îndepărtate toate cunoștințele spirituale (și printre alte motive) a fost
introdus în scena celibatul, pentru a se asigura că cele mai multe gene avansate nu vor putea fi
răspândite: în esență făcând același lucru ca și comunismul. Peste generații, acest efect patologic
ia o amploare mai mare datorită lipsei practicilor spirituale, practici acum înlocuite cu un
ritualism menit să întărească și să consolideze codul programului de domesticire. Generațiile nou
născute poarta informația codului informațional ale părinților programați, astfel încât sunt
născuți în imaginea produsă de secolele scurse sub această transmutare genetică. Așa ajungi să îl
ai pe goyim-ul53 sau vita perfectă, într-o fermă globală cu animale pe două picioare. Așa
funcționează domesticirea, din punct de vedere meta-genic. Nietzsche a înțeles acest lucru și l-a
numit „Moralitate de Sclav” care procesează și are ca obiectiv final omul inferior sau vita
umană. În Orient, aceste ființe sunt numite Pashu [ființa animală]; maeștrii spirituali din
Antichitate au recunoscut în acest termen efectele de degenerare pe care le are lipsa practicii
spirituale. Pe de altă parte, practica zilnică de yoga desface codul programator; aceasta curată
toate amprentele acestuia cu rafale de fluxuri vibraționale de frecvență înaltă care reformatează
psihicul și îl restaurează înapoi la modul în care acesta ar trebui să fie în mod natural.
53

Goy, goyim – cuvânt derogatoriu evreiesc pentru Gentili. Este sinonim cu necurat, dobitoc, vită.
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Programarea inamicului este de frecvență de undă de joasă frecvență, care nu poate persista în
psihic odată ce individul a avansat. Yoga întărește și câmpul bioelectric, astfel încât acesta te
protejează de conștiința de grup care funcționează pe frecvențe joase. Este exact ca și undele
radio de frecvență joasă care nu au nici un efect pe stațiile de unde înalte.
Acest lucru transmite o vibrație ridicată în ADN – care literalmente este un cod
vibrațional de informație, care interacționează cu și modelează întreaga ființă. Dacă schimbi
vibrația, schimbi codul; dacă schimbi codul, schimbi aspectul, întrucât aspectul este vibrație. Și
așa se ajunge din nou la omul avansat; metagenetic. Esență a ceea ce Nietzsche numește
„Moralitate de Stăpân/Maestru” este adoptarea unui stil de viață și a unei culturi care este bazată
pe astfel de practici evolutive care dau naștere Omului-Zeu sau Ubermensch [Supraom], printr-o
transmutare literară a codului genetic. Oamenii avansați au copii, iar acești copii cresc urmând
aceeași cale ca părinții lor, iar ciclul se repeta din nou și din nou… îți poți imagina unde duce
acest lucru?
Procesul de Iluminare pe care îl avem prin Satan lucrează la nivel metagenetic, trimițând
unde înalte de energie prin întreaga ființă, reformatând-o și ridicând-o la un nivel mai înalt, iar în
timp este perfecționată la frecventa microcosmica sau octava Soarelui. Aurul din lucrare.

Dragostea satanică
În toată publicitatea excesivă de care se bucură New Age, se pune un foarte mare accent
pe iubire, iubire și iarăși iubire. Iubirea este o emoție. Da, este esențială pentru fericirea și
bunăstarea umană, însă toate aceste emfaze pe “dragoste” a ieftinit-o și a transformat-o în ceva
ce aceasta nu este. TOATE emoțiile sunt la fel de valide și esențiale. Adevărul este că dragostea
este ceva în care toată lumea ar trebui să aibă de câștigat. Desigur, există și dragoste care nu își
are locul, ca în situațiile în care cineva se îndrăgostește nebunește sau devine chiar obsedat de o
altă persoană, iar dragostea nu îi este întoarsă înapoi. Acestea sunt emoții scăpate de sub control
și pot fi ceva foarte urât și dureros. Satanismul înseamă să fi liber și să trăiești în ritm cu natura.
Iubirea doar de dragul de a iubi sau iubirea cheltuită pe nerecunoscători, reprezintă un abuz al
acestei emoții. Proștii de creștini sunt învățați să își iubească dușmanii. Această învățătură este
suicidară. Cât de mult ne-ar supraviețui trupurile dacă sistemul nostru imunitar ar întoarce
celălalt obraz și și-ar iubi virusurile care îl invadează? Aceste învățături sucite cu privire la
dragoste, te pot bascula în biroul psihiatrului. Și din nefericire, acesta este locul în care sfârșesc
cei mai mulți oameni, mai repede sau mai târziu.
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La fel ca celelalte învățături ale nazarineanului, abuzul în dragoste conduce la confuzie și
haos. Adevărata dragoste este ceva ce se câștigă pe o temelie de empatie reciprocă, bunătate,
încredere și bunăvoință dintre doi oameni. Dragostea este precum o stradă cu două sensuri.
Iubindu-ți dușmanii, bolile, pe oricine și orice, doar de dragul iubirii, este nenatural și foarte
nesănătos. Tatăl Satan îi iubește pe aceia dintre noi care vin la el cu o inimă deschisă. El nu își
consumă dragostea pe xini sau alți nebuni înșelați, care-l resping. Satan are grijă de ai lui.
Aceasta este adevărata semnificație a iubirii. Dragostea este o stradă cu două sensuri. În ceea ce
privește iubirea de sine, aceasta este cu siguranță ceva ca stima de sine, pe care o câștigi. Atunci
când excelezi sau te depășești pe tine însuți și știi că ești cel mai bun, vei fi mândru de tine.
Mândria adevărată și iubirea de sine merg mână în mână. Nu vorbesc aici despre aroganța
absurdă, ci recunoaștere de sine și a eforturilor depuse pentru o treabă bine făcută, împreună cu
un sentiment de împlinire. Oamenii care lucrează pentru a se îmbunătății într-un fel sau altul, vor
culege roade. Recompensele sunt mândrie personală și iubire de sine.
Cei care nu se preocupă de ei înșiși, nu au niciun motiv pentru care să fie mândri și de
cele mai multe ori, acești oameni au o stimă de sine scăzută. Toate aceste false învățături New
Age, cu accentul lor pe iubire, sunt dăunătoare sănătății mintale, sănătății emoționale și așa mai
departe. Ar trebui să te concentrezi asupra realității. ”Iubind” pe toți și toate, te transformă într-o
victimă, în cineva cu o stimă de sine scăzută și te așază pe calea iluziei. Acești oameni nu ajung
niciodată prea departe deoarece TOT ceea ce ține de ”ocult” vine de la Diavol și trebuie să-i dai
Diavolului ceea ce este a lui pentru a putea avansa. Alții, pur și simplu încalcă normele. Satan nu
are grijă de ei și nici nu îi iubește. De ce ar face-o? Dragostea adevărată este o cale cu două
sensuri.

Gândirea liberă
Toată lumea știe că gândirea liberă este abilitatea de a gândi pentru tine însuți. Însă câți
oameni aplică asta cu adevărat? Doar atunci când îți poți elibera mintea în mod complet, vei fi în
stare să îți vi în fire și să te cunoști pe tine însuți. Cum să gândești, ce să gândești, ce să crezi, ce
să îți placă, ce să nu îți placă, conceptele pe care le avem despre ceea ce e corect și greșit, bun și
rău, sunt programate în mod constant prin intermediul mass-mediei, de către cei în putere. Cei în
putere se pot adresa guvernului, părinților, familiei, instituțiilor educaționale, sistemului,
asociațiilor medicale și așa mai departe. Mulți își trăiesc viețile după valorile altora și, prin
urmare, nu ajung niciodată să se cunoască pe ei înșiși cu adevărat. Oamenilor li se SPUNE cum
să gândească și ce să creadă. Televiziunea este un bun exemplu. Râsetele din fundal, în cazul
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anumitor comedii, sugerează care faze sunt menite să fie amuzante și pentru care este OK să râzi.
Muzica de fundal îi transmite telespectatorului când ar trebui să se sperie sau să anticipeze
anumite lucruri. Scenele emoționale îi conduc pe unii oameni la lacrimi. Viața se aseamănă mult
cu asta. Se presupune că trebuie să obținem mereu un fel de aprobare pentru fiecare gând pe care
îl avem sau acțiune pe care o facem. Aruncă un ochi la biserica creștină. Fiecăruia i se spune în
mod repetat că acest inamic nefast al omenirii, este de fapt ceva „bun.” În ciuda dovezilor care
arată în mod evident contrariul, cei mai mulți oameni cred însă acest lucru. Această biblie
creștină este numită „cartea cea bună.”
Această „carte bună” este plină de ucideri în masă, sacrificii de animale, tortură, viol în
grup, prostituție, canibalism, pruncucidere, mutilări, jertfe de sânge, blesteme, agresivitate, ură și
orice alt lucru urât, cunoscut omenirii. A incitat războaie, sclavie, vărsări de sânge și distrugerea
vieților și a sănătății mentale a miliarde de oameni. Atunci când venim la Satan, El deschide ușa
coliviei noastre spirituale și ne întinde mâna pentru a ne ajuta să ieșim afară. Restul depinde de
noi. El ne stă mereu la dispoziție cu îndrumări şi suport, însă mai mult decât orice, El ne vrea
liberi. Satan, care este Zeul Adevărat, este eliberatorul omenirii. Întreabă-te pe tine însuți: ce
cred? ce simt? și NU ce AR TREBUI să cred, sau ce ar crede altcineva dacă ar fi în locul meu.
Suntem toți diferiți și individuali, cu preferințe și gusturi diferite. Doar pentru că cuiva îi
place sau îi displace un anumit lucru, nu înseamnă că tu, ca și individ ar trebui să fi la fel. Ori de
câte ori te afli într-o dilemă sau într-o situație nouă, pune-ți întrebările de mai sus. Satanismul
este gândire liberă dusă la extreme; cu toate acestea, foarte puțini sunt capabili de a gândi pentru
ei înșiși Acum, bineînțeles că aceia care sunt în putere, se vor opune până la moarte gândirii
libere. Oile sunt ușor de controlat. Testele de personalitate sunt date pentru a îi identifica pe
aceia care reprezintă o amenințare (care gândesc pentru ei înșiși și nu se conformează). Cu toate
că nu ne dăm seama, ni se trâmbițează felul în care ar trebui să gândim, încă de când ne naștem.
Foarte puțini oameni se cunosc cu adevărat, în ciuda faptului că trăiesc cu ei înșiși 24/7. Acest
lucru este cu adevărat trist. Nu este chiar atât de greu. Doar amintește-ți să te întrebi în mod
frecvent: „consider ca acest lucru este corect sau greșit pentru MINE?” „Ce cred *eu* despre
lucrul respectiv?” „Care este opinia *mea*?” Aici nu exista răspunsuri corecte sau greșite.
Începe să te cunoști pe tine însuți. Acest lucru poate lua timp, însă la sfârșit, vei experimenta
fericirea de a fi liber. Începe să îți deprogramezi mintea astăzi. Fiecare dinte noi este programat
la un nivel mai intens sau mai puțin intens, iar cei mai mulți nici nu sunt conștienți de asta.
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Importanța ritualurilor satanice
Ca și sataniști, ritualurile sunt unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem
face. Când am fost novice, Satan m-a făcut să înțeleg că ritualurile întreținute în mod regulat sunt
foarte importante; acum, el transmite același lucru unui prieten apropiat, care s-a dedicat de
curând. Avem cel mai măreț Zeu existent și este foarte important din partea noastră să îi facem
cunoscut faptul că îl apreciem. Ritualurile reprezintă timpul personal dintre noi și Tatăl Satan și
este foarte bun pentru suflet. Ritualurile regulate pot fi de asemenea un timp bun pentru
descărcarea emoțională sau, un timp în care putem vorbi cu Tatăl Satan despre neliniștile pe care
le avem în viețile noastre. El ne aude mereu și este întotdeauna gata să ne asculte. În același
timp, ritualurile întăresc relația noastră cu el.
Personal, încerc să întrețin ritualuri cel puțin odată pe săptămână. Cea mai mare parte din
ritualurile mele conțin mulțumiri și închinare. Tatăl Satan îmi poartă mereu de grijă și mă face
foarte fericită. Am adesea parte de multe lucruri minunate, pentru care îi sunt recunoscătoare. De
multe ori Satan ne va vorbi, atunci când rămânem tăcuți în meditație. Îi pot simți prezența
minunată în viața mea, în fiecare zi. De asemenea, ritualurile reprezintă momentul potrivit în
care îi putem cere lucruri de care avem trebuință. Tatăl Satan ne cunoaște cele mai ascunse
gânduri, sentimente și dorințe. Cel mai probabil el este singurul din viața noastră căruia ne putem
deschide inimile în totalitate și la care ne putem relaționa cu tot ceea ce suntem. El este singurul
care ne poate înțelege pe deplin, în feluri în care nici o altă ființă umană nu poate. – Maxine
Dietrich

Inchiziția
„Soluția creștină de a arăta că lumea este diabolică și urâtă, a făcut ca lumea să ajungă
diabolică și urâtă” – Friedrich Nietzche
Astăzi biserica creștina nu mai are puterea pe care a avut-o odată, însă noi am fost
martorii abuzului creștin asupra copiilor, a violurilor de copii, a molestărilor și a altor acte
diabolice care arată adevărata față a multor creștini, dar și efectul pe care „dumnezeu” îl are
asupra acestora. Scandalurile de pedofilie sunt doar un mic exemplu de ceea ce creștinii sunt
capabili să facă. Aceste porniri sunt cauzate de energia malefică în care se leagă aceștia.
„Dumnezeu” și „Diavolul” sunt pe de-a-ndoaselea! Asta poate fi văzut foarte clar în vechiul
testament, unde acel zeu creștin a fost un „criminal și un mincinos de la bun început.” Cu ani în
urmă, când biserica creștină avea controlul complet asupra guvernului, asupra vieții umane și

765
asupra spiritului, putem observa privind la Inchiziție, cât de bolnavi sunt acești oameni și până
unde sunt dispuși să meargă pentru a te face să-l accepți pe ”isus.” Exact cum poate fi văzut în
nenumăratele abuzuri creștine asupra copiilor în zilele noastre, cu ani în urmă, pe timpul
Inchiziției, fetele de doar 9 ani și băieți de 10 ani erau judecați pentru vrăjitorie. Copii și mai
mici erau torturați pentru a se extrage de la ei mărturii împotriva propriilor părinți. Copiii erau
apoi biciuiți, în timp ce-și vedeau proprii părinți arzând pe rug.
Inchiziția a fost un fel de comunism precoce. Biserica catolică a fost NKDV-ul și KGB-ul
Evului Mediu. Pentru informații detaliate, citește cartea Arhipelagul Gulag, de către Aleksandr
Solzhenitsyn. Inchiziția și comunismul, ambele fiind programe evreiești, sunt niște sisteme
aproape identice de ucidere în masă, tortură și înrobirea maselor.
„Creștinismul și comunismul sunt foarte apropiate din punct de vedere spiritual și
ideologic. Acesta este un concept destul de bine cunoscut care a fost adoptat de diverși filozofi,
de la Thomas More până la Lev Tolstoy. Puțini știu că primul stat socialist al lumii a fost stabilit
în Paraguay și a avea fundamentul ideilor catolicilor iezuiți, înainte ca Marx să-și fi așternut
învățăturile pe hârtie.”
„’Societatea lui isus’ – ordinul religios al iezuiților – din biserica catolică, era
echivalentul aproximativ al KGB-ului din Uniunea Sovietică”.
Citatele de mai sus au fost luate din ziarul „Pravda” [principalul ziar al partidului
comunist și ziarul fundamental al Uniunii Sovietice de altădată].
Din articolul: Este vreo diferență între creștinism și comunism?
Adevărul e că aproape toți inchizitorii și întreaga preoțime catolică de rang înalt erau
evrei. Un caz documentat în orașul silezian de pe Nisa dezvăluie faptul că a fost construit un
cuptor uriaș, care de-a lungul unei perioade de mai mult de 10 ani a ars de vii mai mult de o mie
de „vrăjitoare condamnate, unele chiar și la vârsta de 2 ani.” Multe victime erau de asemenea
extrem de bătrâne, unele chiar și peste 80 de ani, lucru care nu a făcut nici-o diferență pentru
biserică. Biserica creștină a ucis, torturat, mutilat și distrus milioane și milioane de vieți, prin
intermediul Inchiziției și prin multitudinea de războaie pe care le-a incitat. Distrugerile și
pagubele pe care această religie împuțită le-a săvârșit împotriva omenirii, depășesc cu mult
puterea de înțelegere. Majoritatea oamenilor nici nu sunt conștienți de fapte. Între 1450-1600,
biserica creștină a fost responsabilă pentru tortura și arderea a 30000 așa numite „vrăjitoare.” Dea lungul domniei împăratului roman Constantin, între anii 306-337 e.n., doctrinele bisericii erau
privite ca bazele legii. Ereticii (persoanele care se opuneau învățăturilor bisericii și care nu
trebuiau decât să fie acuzați de așa ceva) erau cercetați, torturați și în final omorâți. Erezia era o
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ofensă atât împotriva statului cât și împotriva bisericii. Timp de sute de ani, conducătorii civili au
încercat să elimine toată erezia.
În 430 e.n., liderii bisericii au declarat erezia ca fiind condamnabilă cu pedeapsa la
moarte. În 906 e.n., „Episcopia Canonică” a fost prima biserică care să interzică folosirea
vrăjitoriei. Înainte ca Inchiziția să fie complet pusă în mișcare, biserica a început să accepte din
nou eretismul, în condiții care erau considerate rezonabile.
Timp de trei duminici, ereticul era dezbrăcat până la brâu și biciuit de la intrarea în
oraș/sat până la ușa bisericii. Acesta trebuia să se abțină permanent de la consumul de carne, ouă
și brânză, cu excepția Paștelui, Rusaliilor și a Crăciunului, când trebuie să mănânce asta ca semn
al ispășirii. Timp de 20 de zile, de două ori pe an, ereticul trebuiau să evite peștele și, timp de trei
zile în fiecare săptămână, trebuia să evite peștele, vinul și uleiul, ținând post, dacă sănătatea îi
permitea. Ereticul trebuiau să poarte veștminte monastice cu o cruce mică cusută pe fiecare sân.
Trebuia să asculte slujbele zilnic. De șapte ori pe zi acesta trebuiau să recite orele canonice și, în
plus, rugăciunea „tatăl nostru” în fiecare zi și de 20 de ori în fiecare seara. Mai trebuia să se
abțină complet de la a face sex. În fiecare lună trebuia să se confeseze unui preot care trebuia să
țină ereticul sub observare. Ereticul trebuia să fie izolat de restul comunității. Nu există o dată
precisă pentru momentul în care a început Inchiziția, însă majoritatea surselor dau de înțeles că a
debutat în timpul primilor 6 ani de domnie a papei Gregory al IX-lea, între 1227-1233. Papa
Gregory al XI-lea care a domnit în 1227-1241 este adesea numit „Tatăl Inchiziției.” Inchiziția a
fost o campanie a torturii, mutilării, masacrului și distrugerii vieții umane, săvârșită de creștini,
având la bază rădăcina lor evreiască. Biserica a crescut în putere până când a avut control
complet asupra vieții umane, atât cea seculară și religioasă. Chiar și așa, Vaticanul nu a fost
satisfăcut cu progresul făcut de către liderii regionali în eliminarea ereziei. Papa Inocent al III-lea
și-a comisionat proprii inchizitori care erau direct sub conducerea sa. Autoritatea lor a fost făcută
oficială de către papă, pe 25 martie 1199. Inocent a declarat că „oricine încearcă să construiască
o viziune personală a lui dumnezeu, care intră în conflict cu dogma bisericii, trebuie să fie ars în
flăcări fără milă”. În 1254, pentru a ușura slujba inchizitorilor, papa Inocent al IV-lea a dat un
decret conform căruia acuzatorii pot rămâne anonimi, împiedicând astfel victimele de la a-i
confrunta și de a se auto-apăra. Multe biserici aveau un cufăr unde informatorii puteau depune
acuzațiile scrise împotriva vecinilor lor. Trei ani mai târziu, același papă a autorizat și a acceptat
în mod oficial tortura ca metodă de extragere a mărturiilor de erezie.
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Victimele erau torturate într-o cameră și apoi, dacă pledau vinovați, erau mutați în altă
cameră pentru a face mărturisiri inchizitorilor. În acest fel se putea pretinde că confesiunile era
făcute fără a se recurge la forță. Legea Inchiziției a înlocuit legea obișnuită. În loc de: „ești
inocent până când ești dovedit vinovat,” era: „ești vinovat până când ești dovedit inocent!”

Inchizitorii deveniseră foarte bogați, acceptând mită și dând amenzi celor bogați, care
plăteau pentru a evita persecuția. Cei bogați erau țintele principale pentru biserică, aceasta
confiscându-le averile, proprietățile, pământurile și tot ce aveau de generații întregi. Inchiziția a
luat toate posesiunile materiale ale acuzaților. Nu existau șanse pentru a dovedi nevinovăția,
aceasta fiind una din metodele prin care biserica catolică a devenit atât de bogată. Papa Inocent a
spus că din moment ce „dumnezeu” pedepsea copiii pentru păcatele părinților lor, aceștia nu
aveau nici-un drept să fie moștenitori legali ai proprietăților părinților. Cu excepția cazului în
care copiii își denunțau proprii părinți, aceștia erau lăsați în fundul gol. Inchizitorii acuzau chiar
și pe cei morți de erezie, în unele cazuri chiar și după 70 de ani de la moartea acestora. Au
exhumat și ars oasele victimelor și au confiscat toate proprietățile moștenitorilor, lăsându-i pe
aceștia cu absolut nimic. Acțiunile inchizitorilor au avut efecte devastatoare asupra economiei,
ce au lăsat comunități întregi nespus de împovărate, în timp ce biserica era îmbuibată cu
bunăstare. De asemenea, au paralizat economia prin suspiciunile asupra anumitor profesii.
Inchizitorii credeau că literatura tipărită reprezenta o amenințare asupra bisericii și se amesteca
cu comunicarea adusă de invenția mașinăriei de tipărit din secolul al XV-lea. Hărțile,
cartografiatul, negustorii călători și cei din comerț erau puși sub suspiciune intensă: o amenințare
la adresa bisericii. Chiar dacă biserica omora pe cei care erau considerați eretici încă din secolul
al 4-lea și, din nou, în 1022 în Orlean, regulamentul papal din 1231 insista ca ereticii să sufere
moartea prin ardere. Arderea cuiva de viu împiedica vărsarea de sânge. Ioan 15:6 ”Dacă cineva
nu rămâne în mine se aruncă afară ca mlădița și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard”
Pedofilia observată în zilele noastre este doar un mic exemplu a minților demente, sucite și
amețite a celor mai mulți creștini. Vânătoarea de vrăjitoare, dintre anii 1450-1750, a fost ceea ce
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Robbins R. [în cartea The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology] a numit „un coșmar
șocant; cea mai prostească crimă și cea mai profundă rușine a civilizației occidentale.” În această
perioadă de 300 de ani, biserica a intensificat uciderea în masă și tortura sistematică a oamenilor
nevinovați. Călăii puteau tortura victimele oricât timp credeau cu cuviință. Cele mai multe
tribunale cereau ca înainte de tortură, victima să fie complet rasă, pe motiv că orice Demon care
a rămas nedetectat în părul victimei, poate să intervină și să aline durerea pe care călăii o
pricinuiau, sau să îi împiedice pe inchizitori să primească un răspuns de la victimă. Doctorii
supravegheau dacă victima era în pragul morții din cauza torturii. Apoi victimei i se dădea voie
să se recupereze un pic înainte de a fi torturată și mai mult. Dacă victima murea din cauza acestei
torturi, inchizitorii afirmau că Diavolul ar fi intervenit cu scopul de a scăpa victima de la mai
multă durerea sau pentru a prevenii dezvăluirea secretelor. Celor care leșinau le era pus oțet în
nas pentru a fi treziți. Familiilor victimelor le era cerut, prin lege, să plătească tribunalului pentru
costurile torturii. Proprietăți întregi erau confiscate de biserică în felul acesta. Preoții sfințeau
instrumentele de tortură înainte ca acestea să fie folosite. Anumite mecanisme erau folosite
pentru a cauza o durere imensă; dovadă incontestabilă a minții bolnave a creștinilor, sub
directivele directe ale evreilor:
Leagănul lui Iuda:

Victima era ridicată cu o sfoară sau cu un lanț și apoi i se dădea drumul pe un dispozitiv
cu vârful ascuțit. Călăul controla presiunea prin atașarea de greutăți, prin clătinatul victimei sau
prin ridicarea și smuncirea victimei de la diverse înălțimi.
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Cizmele:
„Cizmele” erau folosite pentru a zdrobii picioarele prin
strângerea unui mecanism cu mâna sau folosind un ciocan pentru
a apropia penele ce zdrobeau oasele până când țâșnea măduva
osului. Cei care leșinau erau condamnați din nou pentru pierderea
cunoștinței, deoarece pentru ei acest lucru semnifica un truc din
partea Diavolului pentru a evita durerea.

Arderea picioarelor:
Ulei, untură și grăsime erau aplicate pe
picioarele victimelor înainte să fie prăjite
deasupra focului. Era folosit un paravan pentru
a controla sau crește durerea cauzată de
expunerea la foc pentru suferință maximă. De
asemenea, ca o variație, unele victime erau
forțate să poarte cizme mari din piele sau metal
în care se turna apă fiartă sau plumb topit.

Spânzurarea:
Mâinile victimei erau legate la spate.
Apoi erau ridicate până la tavanul camerei de
tortură cu ajutorul unui scripete și o frânghie.
Rezultatul era dislocarea. Inchizitorii preferau
această metodă pentru că nu lăsa nici-o urmă de
tortură. Adesea erau atârnate greutăți de
victimă, pentru a crește durerea și suferința. O
altă formă extremă de tortură era atârnarea a cât
mai multe greutăți, chiar de zeci de kilograme,
ce dislocau fiecare membru. După aceea,
inchizitorul creștin/evreu dădea foarte repede drumul frânghiei pentru ca victima să cadă. În
ultimul moment, inchizitorul trăgea frânghia pentru a smucii victima. Acest proces disloca orice
os în corpul victimei. Chiar și pentru cele mai puternice victime, era nevoie de doar 4 repetări a
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acestei metode pentru a ceda. Mulți erau atârnați cu capul în jos până când rezultatul era
strangularea

Furculița ereticului:
Acest mecanism era adesea folosit pentru a păstra tăcerea victimei până când aceasta era
arsă pe rug, pentru ca aceasta să nu dezvăluie detaliile camerei de tortură sau să se apere.

Smulgerea pielii:

Preoțimea creștină era extrem de încântată de ruperea și smulgerea pielii. Biserica
creștină a observat că oamenii puteau supraviețui până când pielea le era smulsă până la șold,
atunci când erau jupuiți de vii. Adesea, mecanismele de jupuit erau încălzite până când deveneau
roșii, după care erau aplicate pe sânii femeilor și organele sexuale ale ambelor sexe.
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Aparat folosit la smulgerea sânilor femeilor:

Scaunul de fier al torturii:
Acest scaun era plin de țepi. Victima era
dezbrăcată și sub scaun se făcea foc. Obiecte grele
erau de asemenea folosite. Acestea erau plasate pe
victimă pentru a crește durerea cauzată de țepi. De
asemenea erau folosite și lovituri de ciocan. Adesea,
alte mecanisme de tortură erau aplicate cu acest
scaun, cum erau mecanismele de jupuit pielea, arătate
în pozele de mai sus.

Strivirea craniului:
Acest mecanism este destul de evident. Preoțimea creștină favoriza
și acest mecanism pentru că nu lăsa nici-un semn, cu excepția cazului în
care craniul era complet strivit, lucru care se mai întâmpla.

Scara:
Scara era un alt mecanism folosit adesea.
Procedura începea cu așezarea victimei dezbrăcate/
aproape dezbrăcate în poziție orizontală pe scară. Cu
ajutorul sforilor, brațele și picioarele victimei erau
legate ca un garou. Nodul putea fi întors cu ușurință
pentru a apropia frânghiile și întinde victima până
când mușchi și ligamentele erau sfâșiate iar oasele erau rupte. Adesea, obiecte grele erau plasate
deasupra victimei pentru a crește senzația de durere. Asta era considerată de biserică ca fiind
„una dintre formele mai blânde de tortură.”
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Roata:
Victima goală era întinsă, cu fața în jos pe pământ sau pe
boxa de execuție, cu mâinile și picioarele întinse și legate de
inele unei roți de fier. Dedesubtul încheieturilor mâinii, a
cotului, a gleznelor și a șoldurilor erau plasate traverse de lemn.
Apoi inchizitorul izbea membru după membru și încheietură
după încheietură, incluzând umerii și șoldurile, cu ajutorul părții
de fier al roții, având grijă sa nu ucidă victima. Erau oase
sfărâmate peste tot, sânge țâșnind iar întregul schelet al victimei
era zdrobit și smuncit. Apoi membrele sfărâmate erau înfășurate
în jurul roții. Roata este una din cele mai oribile forme și
mecanisme de tortură. Ideea era ca membrele victimei să fie zdrobite și împletite în jurul
„spițelor” roții de fier, atașându-le de acestea.

Zdrobitorul degetelor mari:
Acesta era un mecanism în care degetele mari ale mâinilor
victimei erau plasate și zdrobite. Proceduri similare erau folosite pentru
degetele de la picioare. Aceste mecanisme erau adesea aplicate în
același timp cu Spânzurarea și alte mecanisme de torturare pentru a
provoca cât mai multă durere.
Tortura cu apă:
Victima era dezbrăcată și legată de o masă sau de o bancă,
după care în gâtul acesteia era introdus și împins un tub. Victimei
i se turna apa prin acest tub, iar nasul i-era ținut strâns închis,
forțând-o să înghită toată apa. După repetarea acestui lucru de mai
multe ori până când stomacul victimei mai avea un pic și exploda,
banca sau masa era înclinată pentru a pune presiune asupra inimii
li plămânilor. În afară de o durere incredibilă, victima simțea că
se sufocă. Inchizitorii de asemenea băteau stomacul victimei cu
ciocane, până când produceau rupturi interne. O altă variație era
forțarea victimei să înghită apă împreună cu sfori cu noduri. Apoi
sforile erau trase în mod violent din gura victimei, lucru care rezulta în ruperea intestinelor.
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Fecioara Maria:

O statuie a fecioarei acoperea partea frontală a acestui mecanism iar in interior erau țepi,
cuțite ascuțite sau cuie. Mânerele mișcau brațele statuii, zdrobind victima cu cuțitele și cuiele din
interior.
Alte mecanisme și metode:
 Li se dădea să mănânce cu forțata mâncare extrem de sărată, lucru care rezulta în
sete extremă și apoi nu li se oferea apă.
 Scufundarea în apă fiartă.
 Îmbrâncitul de către mai mulți inchizitori cu frânghii atașate de un cuier cu țepi.
Aceasta sfâșia carnea de pe gâtul victimei. Alte mecanism foloseau șuruburi care
puteau fi strânse.
 Scaunul pentru rugăciune. O placă cu țepi pe care victima era forțată să
îngenuncheze. Șosete care conțineau țepi de fier.
 Prăjirea înceată a victimei deasupra focului.
”Plimbarea vrăjitoarei” însemna forțarea unei victime să umble non-stop, pentru
câteva zile, până la epuizare totală. O variație a acestei metode era ținerea
victimei cu picioarele încrucișate pe un scaun de lemn, fără să doarmă sau să se
miște. Unele victime aveau chiar și 80 de ani.
 „Răsucirea.” Similar cu gulerul cu țepi, doar că o frânghie era legată foarte strâns
în jurul capului victimei și aceasta era împinsă de la un inchizitor la altul.
 „Turka”. O variație a cleștelui folosit pentru a smulge unghiile.
 Mulți erau aruncați în temnițe murdare, fără lumină și fără contact uman, în plus,
aceștia erau adesea înlănțuiți.
 Încredințarea că dacă făceau o vrăjitoare să sângereze deasupra gurii și a nasului
va rupe o vrajă, îi incita pe inchizitori să jupoaie pielea, să înțepe fața victimei cu
ace și cu alte instrumente.
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Galileo Galilei, faimosul astronom și fizician italian a
fost una dintre cele mai cunoscute victime ale Inchiziției. O
scrisoare în care acesta a încercat să demonstreze teoria
Copernicană, aceea conform căreia Pământul nu este centrul
Universului, a fost dată de câțiva dintre inamicii săi către
inchizitorii din Roma. Galileo a fost cercetat în 1633 și găsit
vinovat de eretism. A fost forțat să își retragă afirmația în public
și a fost condamnat la închisoare pe viață în propria casă. În
1979 Papa John Paul al II-lea a declarat că biserica romanocatolică „probabil că a greșit în condamnarea lui Galileo” și a
stabilit o comisie pentru a studia cazul. În 1993 biserica catolică
l-a scuzat „oficial” pe Galileo, după 346 de ani. Cu alte cuvinte, l-au iertat pentru că a vrut să ne
învețe că planetele se învârt în jurul Soarelui, nu Universul în jurul Pământului.
Pierderi de vieți:
 Salzburg, Austria, între anii 1677-1681 au fost uciși 100 de oameni.
 Regiunea Bască a Pirineilor; în 1608, avocatul Pierre de Lancre a fost trimis în
regiune pentru a-i „prăpădi și distruge pe cei ce credeau în Zeii Păgâni.” Peste 600
de oameni au fost torturați și uciși.
 Judecătorul de vrăjitoare Henri Boguet, cca. 1550-1619, a judecat la moarte în jur
de 600 de victime dintre care mulți erau copii mici ce au fost torturați în mod
sistematic și apoi arși de vii.
 O femeie însărcinată a fost arsă de vie și din cauza traumei a dat naștere înainte să
moară. Copilul a fost aruncat în flăcări.
 În anul 1669, în orașul suedez Mora, au fost uciși mai mult de 300 de persoane.
Printre aceștia se aflau și 15 copii. Alți 36 de copii cu vârste între 9-15 ani, au fost
puși la zidul infamei și apoi mâinile le erau bătute cu nuiele o dată pe săptămână
timp de un an. 20 dintre cei mai mici copii, toți sub vârsta de 9 ani erau biciuiți pe
mâini la ușa biserici timp de 3 duminicii, una după alta. Mulți alții erau bătuți cu
severitate pentru delicte vrăjitorești.
 În Scoția sub domnia lui Oliver Cromwell, un număr de 120 de persoane au fost
omorâte în 1661. Estimativ, în total au murit 17,000 de oameni între 1563-1603.
 În Wurzburg, Germania, președintele a scris un grafic al anului 1629: „.. sunt 300
de copii de 3-4 ani despre care se spune că ar fi avut sex cu Diavolul. Am văzut
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copii de 7 ani, omorâți, dar și mici școlari curajoși de 10, 12, 14 și 15 ani.” Între
ani 1623-1633, 900 de „vrăjitoare” au fost omorâte în Wurzburg. Acest lucru a
fost săvârșit de către iezuiți.
 Cronicarul din Treves a raportat în 1586 că întreaga populație feminină a fost
omorâtă de inchizitori. Doar două femei au mai rămas în viață.
 Cazuri au mai fost cele ce implicau Cavalerii Templieri, Ioana D’Arc care a fost
înlănțuită de gât, mâini și picioare și încuiată într-o cușcă de metal, Galileo care a
afirmat că Pământul se rotește în jurul Soarelui și că nu era centrul Universului
așa cum învăța biserica.
Galileo Galilei, faimosul astronom și fizician italian a fost una dintre cele mai cunoscute
victime ale Inchiziției

Împărtășania creștină: crimele ritualice evreiești
Datorită secolelor de suprimare vehementă a cunoștințelor spirituale, cei mai mulți
oameni se află nu numai în neștire, ci le este și cu neputință să vadă anumite adevăruri. Acesta
este metoda de cucerire a inamicului: crearea unui punct orb în suflet, prin care victima este
dezarmata spiritual; așa-numitul „al șaselea simț” este atrofiat în majoritatea oamenilor, în timp
ce în mulți acesta este complet absent. Milioane de oameni nefericiți sunt și au fost înșelați de
programele creștinismului și a islamului; iar unica intenție a acestor două programe este de a
distruge cunoștința spirituală și de a o înlocui cu minciuni, cu scopul de a distruge omenirea și
toate celelalte creaturi de pe acest pământ. Biblia iudeo-creștină îi avertizează pe credincioși
împotriva utilizării puterilor minții și a „vrăjitoriei,” și ca urmare (cu toate că ei înșiși se află sub
o vrajă puternică) nu sunt în stare să vadă prin minciunile care sunt chiar sub nasul lor, toată ziua
bună ziua.
Evreii – care sunt paraziți din fire – întotdeauna au folosit neamurile (ne-evreii) drept
gazdă spirituală, din care să se hrănească… fără a se deosebi de extratereștrii cenușii care se
hrănesc din propria lor colecție de suflete. Mulți dintre voi sunteți deja obișnuiți cu „crimele
ritualice evreiești.” În timpul sărbătorilor evreiești, rabinii de top răpesc copii pe care mai apoi îi
sacrifică lui Iehova, în ritualurile lor. Copilul este dus într-una din încăperile secrete ale
sinagogii, este legat pe o cruce și torturat până la moarte, lăsându-i sângele să se scurgă prin cele
patru direcții (mâini și picioare) în timp ce copilul este viu și conștient, după care sângele
copilului este băut de către rabini. Acest act atroce a fost practicat în mod repetat de-a lungul
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secolelor, motiv pentru care evreii au suferit nesfârșite revolte (în care neamurile au masacrat
sate întregi cu evrei), au fost expulzați cu forța din aproape toate țările din lume – cu excepția
Statelor Unite ale Americii – și au fost urâți cu patimă de fiecare rasă a gentililor (ne-evreilor).
Acesta este doar unul dintre motive… aș putea continua la nesfârșit cu crimele pe care evreii leau săvârșit împotriva neamurilor, însă tema predicii de față este felul în care toate acestea se
leagă în serviciile de împărtășanie (și nu numai), din adunările și bisericile creștine.
Am remarcat pe raftul unei biblioteci publice titlul unei cărți scrise de un rabin evreu și
anume „Thou Shalt Prosper” (Vei prospera). Această expresie apare și în biblie. Acest titlu făcea
referire la evrei. Aproape toată lumea este conștientă de averile materiale inimaginabile, succesul
și puterea pe care această rasă evreiască le-a avut timp de secole. Aceste lucruri rezultă în mod
direct din abuzul lor în puterilor oculte, iar toate acestea se leagă în mod profund de creștinism.
După cum am mai menționat de multe ori până acum, biblia iudeo-creștină este o carte de
vrăjitorie evreiască. Versetele, numerele acestora și așa mai departe. Pentru a putea vedea clar
acest lucru, trebuie să cunoști felul în care funcționează vrăjitoria, cuvintele de putere și, mai
ales, felul în care funcționează puterile minții și cele subliminale, pentru a manifesta în realitate
intențiile operatorului. La fel ca în multe dintre lucrările evreiești, și aici se folosește
subliminalul cu scopul de a stabili conexiunea subconștientă necesară pentru fixarea unei
conexiuni energetice. Repet, pentru a fi conștient și pentru a înțelege pe deplin acest lucru,
trebuie să știi cum funcționează vrăjitoria și puterile minții. Acesta este motivul pentru care
biblia avertizează și depune eforturi consistente pentru a înspăimânta și pentru a ține neamurile
departe de tot ceea ce este spiritual… „să nu lași nicio vrăjitoare în viață” împreună cu alte
rahaturi, gen „vei arde în iazul de foc,” etc. Pe lângă asta, am remarcat încă de la început, că erau
implicate și blesteme în cazul în care cineva si-ar fi folosit puterile minții, pentru a preveni și
pentru a-i speria pe cei „slab de înger” din a se apuca de așa ceva.
„Mănâncă-mi trupul… Bea-mi sângele”
Întreaga temă a împărtășaniei adunării/bisericii creștine, este simularea unui sacrificiu
uman. Cei mai mulți oameni nu pot vedea acest lucru și nici nu sunt conștienți de el, întrucât
mințile le sunt oblonite. În fiecare împărtășanie, nazarineanul este crucificat într-un sacrificiu de
sânge înaintea lui iehova. Îmi amintesc foarte bine frazele folosite de preot și repetate la nesfârșit
pentru a se stabili conexiunea necesară „acesta este trupul lui Hristos care se frânge pentru noi”
urmat de bucata aia stupidă de prescură… prin care credinciosul mănâncă „trupul lui Hristos.”
Acum, cu toții știm că nazarineanul a fost pironit pe cruce, în mâini și picioare (cele patru
direcții) – fără a se diferenția de copii neamurilor pe care evreii îi folosesc în sacrificiile lor.

777
Acest lucru creează conexiunea și legătura spirituală necesară prin care energiile credincioșilor
alimentează crimele ritualice, aducând succes rasei evreiești, în special succes în averi materiale.
În absolut fiecare împărtășanie, aceste versete sunt TRÂMBIȚATE în mințile
congregației, din nou și din nou și din nou:
„Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce a mulțumit lui
dumnezeu, a frânt-o și a zis: “Luați, mâncați; acesta este trupul meu care se frânge pentru voi; să
faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.”
„Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: “Acest pahar este legământul cel nou în
sângele meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de cate ori veți bea din el.”
OBSERVI CONEXIUNEA? ACESTA ESTE PE FAȚĂ UN SACRIFICIU UMAN!
Oamenii nu pot vedea acest lucru pentru că au fost orbiți din punct de vedere spiritual. Eu
pot vedea toate aceste lucruri, precum și multe altele, întrucât mi-am doborât zidurile din minte.
Îmi amintesc cum, cu ceva timp în urmă, atunci când am auzit cântecele de crăciun care bâzâiau
în magazinul în care mă aflam, mi-a fost foarte evident cum acești creștini nebuni cântau pentru
propria lor distrugere. Pentru a crea distragerea necesară și pentru a-și induce victimele în
confuzie, evreii au pretins dintotdeauna că ar fi persecutați de creștini. Aceștia pretind că s-ar
afla în conflict cu creștinismul. Dacă zidurile din minte îți sunt doborâte, atunci poți vedea clar
ceea ce se află chiar acolo, sub nasul tău, în fiecare zi. Întreaga biblie are cuvântul „evreu,”
„evrei,” „Israel” și alte cuvinte relaționate acestora, pe fiecare pagină; și prin toate acestea,
poporul evreu împreună cu patriarhii lor sunt onorați și exaltați. Biblia urmează o temă
subliminală prin care neamurile sunt cucerite de evrei și de Iehova lor, în repetate rânduri în
vechiul testament. După toate aceste cuceriri și înrobiri ale neamurilor, apare în scenă
nazarineanul – mult așteptatul „mesia evreiesc.” Evreu de la naștere și până la moarte. Caracterul
nazarineanului evreiesc a fost inventat dintr-un concept și, anume, acela al „puterii vrăjitorești a
șarpelui Kundali.” Din nou, în cele mai multe cazuri pentru ca o lucrare magică să aibă succes,
trebuie să se creeze vreun fel de legătură în mintea victimei. Cei mai mulți dintre creștini nu pot
vedea că Iehova a fost un „ucigaș și un mincinos,” încă de la bun început. Noul testament
continuă aceiași temă din vechiul testament, însă de data aceasta cu nazarineanul care în cele din
urmă devine un sacrificiu uman… omorât și sacrificat pentru Iehova – „tatăl” criminal, sadic și
însetat de sânge. În felul său sucit, acest lucru se transpune în omorul de copii. Datorită faptului
că, în cele mai multe cazuri, mintea copiilor este precum o manta albă – în sensul că au puțină
experiență personală care să le modeleze atitudinea și să le coloreze personalitatea – aceștia
devin victime primare. Creștinismul este renumit pentru felul în care se năpustește asupra
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copiilor; la fel și îngerii și, bineînțeles, împuțiții și spurcații de jidanii. Aceștia cunosc faptul că
se pot folosi de energiile copiilor ca pe nimic, întrucât în cazul lor întâmpină foarte puțină sau
chiar nicio rezistență spirituală. Apoi, în fruntea tuturor acestor lucruri se află „a doua venire a
lui Hristos,” care în adevăr e o altă farsă, creată cu scopul de a canaliza energiile spirituale și
credințele neamurilor, prin mintea colectivă, pentru a materializa venirea acestui „mesia
evreiesc.”
Citat din talmudul evreiesc: Simeon Haddarsen, fol 56-D: ”Când vine mesia, fiecare
evreu va avea 2800 de sclavi.”
Cei mai mulți oameni nu sunt conștienți de cele de mai sus și nu le pot pricepe. Deja am
scris într-o altă predică despre felul în care evreii folosesc puterea ocultă. În încheiere, doctrinele
suicidale conform cărora sărăcia și respingerea bogăției materiale este o virtute, lucrează pentru a
asigura faptul că evreii prosperă și că averea și puterea rămân în mâinile lor. Aceste învățături
suicidale sunt trâmbițate în minților neamurilor de la o vârstă foarte fragedă, asigurându-se în
felul acesta că le sunt adânc înrădăcinate în suflet și că se vor extinde chiar și în viețile viitoare,
garantând sărăcie
Seph. Jp., 92, 1: „Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste averile și sângele tuturor
Națiunilor.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Toate posesiunile celorlalte Națiuni
aparțin națiunii evreiești care, în consecință, are dreptul să le confiște fără scrupule.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Când un evreu are un gentil (ne-evreu)
prins la înghesuială, un alt evreu îi poate împrumuta bani aceluiași gentil și, în schimb, să îl
înșele, astfel încât gentilul să fie ruinat. Căci în acord cu legea noastră, proprietățile gentililor
sunt ale nimănui, iar primul evreu care dă de ele, are dreptul să le confiște.”
În spatele tuturor acestora, evreii sunt aceia care promovează creștinismul, cu toate că
încearcă să amăgească lumea să creadă opusul. Văd asta la tot pasul, întrucât sunt foarte
conștientă de acest lucru. Până și în micile și neimportantele cărți de cuvinte încrucișate – multe
dintre acestea sunt scrise de autori evrei – dai peste nenumărate referințe la creștinism și la
împuțita aia de biblie, ca și cum toată lumea ar trebui să cunoască pe dinafară spurcăciunile de
caractere și arhetipuri evreiești. Ca și cum, aceasta se presupun a face parte din cunoștința
mondenă general acceptată.
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Moralitatea, sexualitatea și tu
Vreau să vorbesc despre moralitate și sexualitate aici. Multe persoane care sunt
gay/bi/trans au crescut simțindu-se prost din acest motiv, crezând că orientarea lor sexuală este
ceva nemaipomenit de oribil. Imaginile negative pe care le aveau despre ei însuși, i-au condus pe
mulți la tot felul de nebunii și chiar la sinucidere. De ce?
Trăim într-o societate a cărei moralitate afirmă că dacă nu ești un heterosexual pur, atunci
ești un ciudat anormal. Nefiind pe ‘partea bună a moralității societății’ înseamnă să fii înlăturat
de toți, iar drumul marginalizării este unul dureros și depresiv. Nimănui nu îi place să fie
marginalizat, motiv pentru care, mânați de teama acestui lucru, mulți se refulează. Acum, cu
siguranță știm că moralitatea societății a creat asemenea sentimente negative în oamenii a căror
orientare sexuală nu s-a conformat desăgii ei mentale dezgustătoare.
Ce este pe larg moralitatea? Nimic altceva decât o construcție socială! Și ce este o
construcție socială? O idee pusă în mintea maselor, de către un mic grup de manipulatori.
Moralitatea noastră socială a fost profilată de construcția socială a iudeo-creștinismului.
Germanul Nietzsche a scris pe larg despre moralitate. El a scos în evidență faptul că moravurile
și normele sociale actuale au fost preluate dintr-un curent străin și nenatural, adus în scenă de
iudeo-creștinism. Acesta a mai scris că un Supraom este acela care depășește, în mintea sa,
moralitatea sistemului actual și, care, privind înlăuntrul său, își dezvoltă propria moralitate – care
este bazată pe natura lui proprie și pură. În acest fel, acest om devine propriul său Rege filozof și
se eliberează de sclavia morală de fier. Aceasta a fost dorința lui Nietzsche: o lume în care
oamenii trăiesc fideli instinctelor lor nobile, din crezuri modelate de inimile lor, dintr-o lumină
interioară care strălucește cu putere. Și făcând acest lucru, societatea s-ar întoarce și s-ar baza din
nou pe ordinea evolutivă naturală și sănătoasă. Acesta și-a dorit întoarcerea la originalele căi
păgâne: „Omul ar trebui să trăiască simplu și natural; acesta ar trebui să fie țelul său suprem” –
Nietzsche.
De ce ajutor avem nevoie pentru a ne găsim direcția în care să mergem? Nietzsche
scria „întrucât eu am descoperit calea care conduce la un da sau un nu, te învăț: să spui da tuturor
lucrurilor care te întăresc, care adună energie, care justifică sentimentul vigorii.” Acum
cunoaștem, la fel ca și strămoșii noștri păgâni, că orientarea sexuală este un fapt al lumii
naturale, nefiind nicidecum ceva diabolic. Devine diabolică doar atunci când îmbrățișăm
crezurile false create de oameni care predică diabolismul acesteia. Urându-ne pe noi înșine ne
privăm de sănătate și vigoare. Însă iubindu-ne pentru ceea ce suntem în mod natural, ne sporim
sentimentele de vigoare și sănătate. Dacă înțelegem că aceasta face parte din natura noastră – să
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fim ceea ce suntem din punct de vedere sexual – atunci înțelegem că este bună și pură; și dacă
înțelegem acest lucru, respingem moralitatea de sclav a creștinismului, moralitate sub care
trăiește marea parte a societății. În felul acesta facem un pas înainte spre a ne ridica deasupra
sistemelor de valori ieftine ale iudeo-creștinilor, un pas înspre condiția de Supraom.
Pur și simplu încetăm să mai privim la noi înșine în felul în care creștinismul ne privește
și, în același timp, lăsăm negativitatea deoparte. Odată ce experimentăm revoluția Satanică
interioară împotriva poluării evreice a minților noastre, ca dar din partea Tatălui Satan începem
să ne vedem așa cum suntem cu adevărat, prin lentilele noastre pure. Nu prin construcția socială
evreiască mono-prismă. Începem să trăim în mod liber și natural pentru că natura noastră este să
fim ceea ce suntem și de aici face parte și orientarea noastră sexuală. Tatăl Satan ne arată că ne
putem iubi pe noi înșine pentru ceea ce suntem. Religia creștină este născută din minciuni și ură
pentru ceea ce este pur și natural. Așadar, îi face pe oameni să se urască pe ei înșiși pentru ceea
ce ei sunt în mod natural.
Cum a văzut Egiptul antic acest lucru?
„Autocunoașterea stă la baza adevăratei cunoștințe.”
„Se presupune că omul e menit să devină precum un Zeu, printr-o viață de virtute și
cultivare a spiritului prin cunoștință științifică, practică și disciplină trupească.”
Trebuie să știi că orientarea ta sexuală este normală și că nu ești anormal în nici un fel…
ești anormal NUMAI ATUNCI când îți negi natura ta interioară, negare care devine toxică.
Urându-ne pe noi înșine și simțindu-ne vinovați din cauza sexualității noastre, este pe atât de
anormal pe cât ar fi și niște sentimente similare cu privire la respirație, întrucât ele amândouă
sunt niște acte naturale. Toxicitatea la nivelul minții cauzează toxicitate la nivelul corpului fizic
și al spiritului și este răufăcătoare. Un sentiment de vinovăție fals și nefondat reprezintă un
obstacol în evoluția noastră spirituală și în calitatea vieții pe care o trăim. Scoate-ți isuso-jidănia
din cap! Însuși faptul că experimentăm negativitate ne spune că asemenea sentimente cu privire
la o orientare sexuală naturală și sănătoasă nu vin de la noi… deoarece dacă am fi lăsați să trăim
în felul nostru, nu ne-am fi simțit vinovați cu privire la sexualitatea noastră, indiferent de
culoarea acesteia. Așadar, aceasta trebuie că vine din surse exterioare și nicidecum din natura
noastră. Și ce anume îi face pe ei să aibă dreptate? Nici măcar nu pot dovedi că biblia este reală.
În schimb, noi știm că avem dreptate, întrucât inimile noastre vorbesc pur. Știința, care în cele
mai pure forme ale ei este un studiu al legilor naturale, a dovedit faptul că
homosexualitatea/bisexualitatea/etc. sunt normale și apar la toate speciile. Amintește-ți că
Nietzsche și toți marii filozofi erau naturaliști. Adevărurile științei/Naturii a demonstrat falsitatea
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creștinismului din cap până în picioare. Religia xină este o minciună dovedită. A te urî pe tine
însuți datorită orientării naturale, înseamnă să trăiești o minciună, iar prețul trăirii unei minciuni
este să fi consumat de acea minciună.
„Ei vă numesc distrugători ai moralității, însă voi vă descoperiți pe voi înșivă!” –
Nietzsche

Necronomiconul
Mult prea mulți oameni pur și simplu cred tot ceea ce li se spune sau orice citesc și iau
totul de-a buna. Așa numita „parte divină din creier.” A fii servil și a avea nevoie de îndrumare
de la alții care sunt considerați a reprezenta o „autoritate.” Știu de unde vin majoritatea
porcăriilor despre Necronomicon. Din același loc de unde vine și rahatul conform căruia Satan ar
fi un „arhetip.”
Necronomiconul NU este ficțiune și nici nu a fost „inventat de Howard Phillips
Lovecraft.” Pentru începători, H.P. Lovecraft a fost născut pe 20 August 1890 și a murit pe data
de 15 Martie 1937. Acum, pentru aceia care se numesc pe ei înșiși autorități: dacă Howard s-a
născut în 1890, cum naiba a reușit el să inventeze Necronomiconul din 1586? Da, 1586. Și ăsta
este doar UNUL. Există alte copii care într-adevăr precedă această copie. Copia din 1586 are ca
autor pe Dr. John Dee, după cum știți, omul care ne-a oferit codurile Enochiene. Dacă cineva își
face timp să citească „Prefața” din cartea ce-l are ca autor pe Dr. Joseph Talbet – care a făcut
doctoratul în literatură la Facultatea Harvard – ADEVĂRATA istorie a acestei grimori este
revelată.
Mai jos sunt niște extrase din copia din 1586 a Necronomiconului:
„În principiu, Necronomiconul este cunoscut publicului general datorită scrierilor lui
Howard Philips Lovecraft. Cuvântul „necronomicon” este titlul unei traduceri grecești din jurul
anului 950 e.n., realizată de Theodoras Philetas a unui manuscris de origine arabică. O versiune
Latină a traducerii grecești a fost făcută de Olaus Wormius în 1228 e.n. Titlul original și arabic al
lucrării era „Kitab al Azif” care poate fi tradus drept „Cartea urletelor Jinnilor (Demonilor) din
deșert.” Numele latin „necronomicon” păstrează semnificația a ceea ce ține de obiceiurile,
practicile și legile celor morți. În latină „nekros” înseamnă „moarte” iar „nomos” înseamnă
„obicei, practică sau lege.”
„Se presupune că scriitorul original ar fi fost un arab numit Abdul al Azrad care ar fi
murit în jurul anului 738 e.n. în Damasc. A murit sfâșiat în stradă de entități nevăzute. Probabil
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că numele a fost tradus greșit deoarece niciun arab care se respectă pe sine însuși nu ar fi avut un
asemenea nume. Numele adevărat probabil că a fost Abd Al Azrad. În arabă, numele este mai
mult un titlu semnificând „sclavul devoratorului” sau „închinător al marelui devorator” și se
presupune că face aluzie la „Anticii Măreți de Odinioară.”
„Traducerea Necronomiconului de către John Dee, retipărită în această lucrare, vine din
colecția Bibliotecii Universității Harvard. Cartea a făcut parte din biblioteca personală a lui
Harry Elkins Widener, milionar american și fondator al bibliotecii Widener. Dl. Widener; și-a
obținut textul în 1912, la scurt timp după ce a fost la bordul Titanicului. Coperta cărții este
originală însă ruptă și crăpată. Textul este complet însă multe pagini sunt separate, în timp ce
altele se destramă. În prezent, eforturile de restaurare sunt în desfășurare și cartea a fost
conservată digital ca parte a acestui efort.”

Istoria NECRONOMICONULUI
Al Azif – în arabă, scris de către Abd al-Hazrad cca. 730 e.n. Originalul este necunoscut
însă numeroase versiuni ale manuscrisului au fost adesea circulate între o varietate de scoli
medievale. La începutul secolului al 12-lea, această versiune a fost declarată pierdută.”
Necronomicon – în greacă, tradus de Theodoras Phileas cca. 950 e.n. Nu există dovezi
care să ateste existenta unor copii anterioare a acestei versiuni. Tipărirea acestei versiuni în masă
în Italia, în vara anului 1501, într-o ediție cu format în folio, a condus la o tensiune de suprimare
religioasă de către biserică. Cartea a fost interzisă de către biserică și a fost trecută în Indexul
Epurgatorius de către Papa Gregory al IX-lea. Din câte se știe, ultima copie cunoscută a acestei
versiuni a fost arsă în Salem în 1692.” Manuscrisul Voznich – în latină și greacă folosind
manuscrisul arabic. Traducător neștiut, cca. 1020. Un număr necunoscut al acestor manuscrise au
fost probabil produse în România. Numai trei copii se cunosc să fii existat”
Necronomicon – în latină de către Olaus Wormius, cca. 1228 e.n. A circulat mai întâi
sub formă de manuscris, după care a fost tipărit în Mainz, Germania, aproape de sfârșitul
secolului al XV-lea, drept o scrisoare neagră în folio.”
Necronomicon – în engleză, tradus de către John Dee cca. 1586. O versiune exactă însă
purgată a versiuni grecești. Tipărită doar în numere mici de către editori privați; se știe că au
existat și copii ale manuscrisului. Extrasul de față provine din această ediție.”
Necronomicon – în latină cca. 1630. Un extras de calitate slabă și retipărit, al versiunii
din latină. A fost publicat de către un editor necunoscut în Spania.”
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Al Azif – Ye Booke Of Ye Arabe – în engleză, traducător necunoscut, cca. 1590. Un
text incomplet și încurcat. Răspândit sub formă de manuscris, în total au fost scrise probabil că
mai puțin de 10 manuscrise asemănătoare.”
Cultus Maleficarum – în engleză, tradus de Baronul Fredric, cca. 1597. O traducere
parțială a textului din latină. Publicat în Sussex, Anglia.”
„Necronomicon” mai înseamnă și „cartea morților”. Prin intruziunea și dominația
creștinismului, numele Zeilor Păgâni Originali au ajuns să fie considerate moarte. Cu alte
cuvinte, puțini oameni le foloseau. Chiar și pentru aceia care nu cunosc prea multe despre ocult,
este extrem de evident că acest text nu este ficțiune. În plus, au existat consecințe tragice pentru
unii care au folosit această carte într-un mod greșit.
„Zeii” sunt ființe reale, însă la fel ca și cu celelalte textele străvechi de ocultism, există o
a doua față a acestora: cea a alegoriilor. Cei ce iau scrierile în mod literar adesea nu obțin
rezultatele pe care le așteaptă sau pe care le doresc. În tot ceea ce ține de așa numita religie,
există un aspect fals și unul adevărat; realitatea și falsitatea. Acest lucru poate fi observat în mod
evident între Satanism și creștinism. În creștinism, totul este fals și artificial.
Adevăratul scop al Necronomiconului este să servească drept grimoar pentru deschiderea
sufletului. „Cthulhu,” e un nume pentru Șarpele Kundalini „care este adormit și visează.”
„Narayana,” probabil unul dintre cele mai vechi nume pentru Cthulhu apare și în hinduismul
indian estic „mahâbhârata,” care este vechi de mii de ani. Necronomiconul este o carte magică
foarte puternică. Atât de multe cunoștințe au fost în mod sistematic distruse și confiscate, însă
Satan și Demonii săi au păstrat aproape totul până acum. Cei neinițiați iau scrierile în mod
literar. Cu cât mai apropiat îi ești lui Satan și cu cât mai mult cunoști despre simbolurile satanice
și despre Satanismul Adevărat, cu atât mai clar vei vedea lucrurile așa cum sunt cu adevărat:
alegorii care descoperă cunoștințe antice și puternice. Necronomiconul se traduce drept „cartea
morților.” Cei care sunt pe dinafara confundă acest lucru cu necromanția. Cei care cunosc,
înțeleg faptul că această carte nu este despre necromanție, ci lucrează cu nume care nu au fost
folosite de mii de ani; motiv pentru care sunt „moarte.” Aceste „nume” devin mantre puternice
(cuvinte de putere) atunci când sunt vibrate în mod corect.
Multe cărți magice conțin coduri/cifruri de cuvinte. Singura cale de a le înțelege este fie
prin ghidare divină oferită de Satan și Demonii săi, fie de la un discipol care deja a primit asta.
Cea mai mare parte din textul Necronomiconului din 1586 se referă la deschiderea chakrelor și
ridicarea Șarpelui Kundalini. „Arabul nebun” și-a ridicat Șarpele Kundalini, care la rândul său ia deschis mintea și sufletul și l-a „înnebunit.” Cu alte cuvinte, prea multă absorbție spirituală
într-un ritm prea rapid, poate reprezenta o problemă pentru unii în păstrarea sănătății lor mentale.
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„Arderea” sigiliilor și lucrurile asemănătoare în Necronomicon, reprezintă arderea peceților
chakrelor și prin asta curățarea chakrelor pentru Kundalini. Nebunia și experiențele lui Abd alHazrad au fost rezultatul deschiderii chakrelor și ridicării Șarpelui Kundalini al acestuia.
Simbolurile din Necronomiconul din 1586 sunt simboluri alchimice adevărate, fără nici o
deosebire de sigiliile Demonilor Goetici. Folosite în mod corect, acestea sunt pline de putere. La
fel stau lucrurile și cu Tarotul. Cei care sunt pe dinafară continuă să excaveze și să sape în jurul
tumbelor rămase din Egiptului Antic și dedesubtul Sfinxului, căutând manuscrise care se
presupune că ar fi fost ascunse acolo de Thoth. Aceia dintre noi care sunt apropiați lui Satan,
cunosc faptul că scrierile și mesajele lui Thoth sunt cu noi acum și aici, fiind cuprinse chiar în
Cărțile de Tarot. Cei ce sunt pe dinafară nu pot pricepe profunzimea simbolurilor și a
semnificațiilor, deoarece acestea pot veni doar prin Satan. Istoricii se eschivează legat de
presupusa boală a lui Akhenaton, care i-au cauzat „caracteristicile șerpești.” Nimeni nu poate
vedea mesajele alchimice ale hermafroditului (masculin/feminin), care simbolizează uniunea
chakrelor masculine și feminine, lucru care conduce spre Magnum Opus. Cei ce sunt pe dinafară
iau aceste lucruri în mod literar. De asemenea omit semnificația șarpelui în mod complet.
Strămoșii și anticii sunt și ei o alegorie. „Zeu/Zei” = cuvântul de cod pentru chakră/e.
Toate aceste lucruri sunt avansate. Odată ce cunoști cuvintele de cod, vei fi capabil să înțelege
semnificațiile. Este un mod diferit de a citi. Întorcându-ne la Necronomicon, copia Simon a fost
modificată, la fel și simbolurile din ea. Asta nu înseamnă că cartea în sine este fictivă; ci doar că
a fost schimbată și coruptă. În încheiere, la momentul de față, aproape tot ceea ce ține de
ocultism își are fundamentul în alchimia spirituală. Fiecare poveste despre zei este o alegorie.
Cei care sunt avansați în cunoștințe știu asta. Cunoștințele spirituale au fost ascunse de-a lungul
secolelor datorită atacurilor, cum este cazul marelui blestem a creștinismului asupra lumii,
blestem care putrezește spiritualitatea până în zilele noastre. Fără știrea majorității sataniștilor,
baza și rădăcinile satanismului spiritual au fost prezervate în Orientul Îndepărtat. Multe dintre
acestea au trecut mai târziu în Egipt (cum este cazul mantrei „OMM” care în mod corect este
vibrată „AUM;” aceasta a evoluat în „Amon.” Mai târziu aceasta a fost furată de creștini și
denaturată în „amin”). „Calea mâinii stângi”* și-a avut originea în Tantra; semnificația este
aceea de A FACE, fiind în contrast cu „calea mâinii drepte” în care se încurajează
ABSTINENȚA și PASIVITATEA.
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Noua Eră a lui Satan
Intrăm într-o nouă epocă, Epoca Vărsătorului. Vărsătorul este al 11-lea semn zodiacal.
Aceasta este „Era lui Satan.” În continuare sunt prezentate câteva semne:
 1999, inversat, este 1666 (unu – 666). 666×3 = 1998.
 2000, în numerologie este numărul 2; 11 (1+1=2). Doi și unsprezece sunt
numerele de top ale lui Satan.
 2000 este de asemenea Anul Dragonului (dragonul este unul dintre simbolurile lui
Satan) care a marcat începutul secolului al XXI-lea.
 666 – 6x6x6=216. 2160 de ani este durata aproximativ necesară pentru a trece de
la o constelație la următoarea. Vărsătorul reprezintă venirea unei noi Ere.
Ea/Enki, de asemenea cunoscut ca Satan, este simbolizat de Purtătorul Apei,
zodia Vărsătorului.
Zeii au pus mereu mult accent pe mișcarea planetelor, a stelelor și a constelaților. Ne-au
lăsat imagini în piatră, precum se poate vedea în sfinxul egiptean, care a fost construit în timpul
Erei Leului (10500 ani în urmă). Cărăbușul, reprezentând semnul zodiacal și Era Racului, în
Egiptul Antic; liniile capetelor berbecilor (Era Berbecului) și sculpturile monolitice a gemenilor
(Gemeni), pot fi văzute în numeroase locuri în întreg Egiptul și Estul Mijlociu.
În 1962, planetele s-au aliniat – Soarele, Luna, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn –
toate în semnul Vărsătorului și au deschis calea spre ‘era computerelor,’ manifestându-se la nivel
mondial 28 de ani mai târziu, urmând ciclul planetei Saturn. Tehnologia a avansat la un nivel
fără precedent în secolul trecut. În 1963, în America, ateistul Dr. Madalyn Murray O’Hair a
îndepărtat cu succes biblia creștină și rugăciunea obligatorie din școlile publice. În 30 aprilie
1966, în ajunul lui 1 Mai, Anton LaVey a inaugurat prima Biserică a lui Satan de pe întreg
pământul. Începând cu sfârșitul anilor ’60, Biserica Catolică, care este biserica creștină originală
și stâlpul religiei creștine, a început să se năruie. Călugării și preoții catolici s-au lepădat în mod
treptat de veșmintele lor. În ziua de azi, purtarea veșmintelor formale de către preoțimea catolică
este destul de rară în multe părți ale lumii – în special în Statele Unite ale Americii. Clerul
catolic a scăzut până acolo încât cantorii preiau obligațiile preoților și a călugărilor. Preoții care
au mai rămas, cea mai mare parte dintre ei fiind deja bătrâni, sunt expuși și predați pe mâinile
judecătorilor pentru abuzurile sexuale și exploatarea minorilor, precum și pentru alte crime pe
care le-au săvârșit de-a lungul secolelor. Rezultatele proceselor și a scandalurilor rupe Biserica
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Catolică. La fel și protestanții își au partea lor în crimele înfăptuite împotriva omenirii. Noi
suntem acum în epoca informației și a comunicării, care nu va face decât să expună multe alte
secte creștine, în frunte cu Biserica Catolică.
În 1970, banda „Black Sabbath” a deschis drumul heavy metal-ului, death/black metal.
Scena metal-ului îl hulește pe „dumnezeul” creștin în mod deschis, iar versurile Satanice sunt
foarte populare, în special în rândul tinerilor. Privește în jur: muzică satanică, filme, cărți, jocuri
video satanice, role playing games (RPG), internetul cu mii de website-uri satanice, tricouri
satanice, bijuterii cu pentagrame, precum și multe altele. Tinerii sunt de partea lui Satan.
În timpul anilor ’90, mii de biserici creștine au fost arse în întreaga lume. Biserica
creștină își pierde credibilitatea și reputația în mod rapid; ca urmare, mulți se îndepărtează de ei,
căutând răspunsuri. Religia creștină a fost construită pe masacre, minciuni, nedreptăți și crime
îngrozitoare la adresa omenirii, iar acum dă nas în nas cu consecințele. Cunoștințele sunt acum
ușor de găsit și accesat, iar promisiunile religiilor de dreapta nu mai sunt la fel de efective,
precum erau odată. În Al-Jilwah, Satan afirmă că cei ce sunt pe dinafară „nu cunosc caracterul
lucrurilor care vor urma. Din acest motiv ei se află adesea în rătăcire.” Suntem pe cale să asistăm
sfârșitul Erei Peștilor. Yaweh/Iehova, ADEVĂRATUL „prinț al minciunilor” nu mizează pe
poturi mici, deoarece a avut religia iudeo-creștino-islamică timp de secole. Susținătorii obloniți
ai bibliei, sunt aproape de o deșteptare brutală.

Pregătirea căii: curățarea minții
În pregătirea pentru Marea Lucrare a Magnum Opusului, este esențial să îți cureți
mansarda mentală. Trebuie numărate părțile pozitive și cele negative ale acțiunilor tale. Mulți
suferă și se bucură în tăcere în aceiași măsură, în timp ce își păstrează emoțiile îngropate
înlăuntru, mânați de iluzia că „practica te face puternic.” Ne păstrăm cele mai rușinoase acțiuni
îngropate, în speranța că ele vor rămâne nevăzute și neauzite. Lucrurile nu stau așa, deoarece
ceea ce este înlăuntru se va manifesta și în afară. Indiferent de cât de adânc sunt îngropate, aceste
acțiuni te vor modela atât pe tine cât și acțiunile tale viitoare – de cele mai multe ori într-un mod
negativ, până când le conștientizezi și le accepți. Ca sataniști, ca moștenitori ai acestui Pământ,
suntem buni, indiferent de acțiunile negative pe care le-am întreținut în această viață, întrucât ele
sunt delimitate de cel puțin tot atât de multe acțiuni pozitive, care le acompaniază.
Așază-te calm, cu o foaie de hârtie și cu un pix și notează tot ceea ce ai făcut în această
viață; la început vei întâmpină probleme în a-ți aminti, însă această dificultate va dispărea. În
dreptul fiecărei acțiuni negative, scrie una pozitivă. Gândește-te profund și calm; amintirile vor
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ieși la suprafață una câte una, chiar și acelea care aparent erau de mult uitate. Trece-le pe toate pe
hârtie. Unele dintre lucrurile pe care le notăm, s-ar putea să ne supere, lucruri pe care nu le-am
putut accepta: însă acum este timpul să conștientizăm și să ne acceptăm faptele. În același fel în
care ne-am asumat responsabilitatea pentru Neamul nostru, atunci când ne-am dedicat lui Satan,
trebuie să ne asumăm responsabilitatea și pentru noi înșine, pentru a ne putea împuternici cu
adevărat și să atingem nivele spirituale nemaivăzute de mii de ani. Trebuie să ne asumăm
responsabilitatea și pentru ceea ce suntem, dar și pentru ceea ce vom deveni.
Analizează fiecare pas al vieții tale care te-a adus în punctul în care te afli acum, fie el
bun sau rău; contemplează alternativele pe care le-ai avut și rezultatele la care ai fi putut ajunge
și vei realiza că dacă ai fi ales alte alternative, nu ai fi ajuns ceea ce ești acum. Trebuie să accepți
acțiunile pe care le-ai întreprins, să conștientizezi alegerile pe care le-ai făcut și să îți asumi
responsabilitatea pentru fiecare consecință, fie ea bună sau rea. Nu încerca să le reziști și nu
încerca să ocolești nimic, pentru că te vei înșela pe tine însuți. Ia-ți timp cu acest lucru, în locul
în care te simți confortabil și, la sfârșit, vei emerge o persoană nouă; NE-înfricată de scheletul
din dulap, pentru că acolo nu este niciunul; NE-împiedicată de rutele nealese. Însă mai important
decât toate, vei experimenta un adevărat sentiment al controlului. Această curățire a minții este
de o extremă importanță, deoarece o minte încețoșată și plină de regrete, te va împinge în jos pe
o cale sinistră și niciodată nu vei primi darul Tatălui nostru Satan.
Trebuie să ne curățim mințile, înainte ca Mărețul nostru Șarpe Kundalini să ne poată
curăți sufletele. Așadar acum, preia controlul asupra fiecărui aspect care te definește: mintea ta,
corpul tău și sufletul tău. Fii neobosit în a obține controlul, în această paradigmă a nebuniei;
dobândește eliberarea din constrângerile pe care inamicii le-au pus peste mintea ta.
Conștientizează binele și răul pe care l-ai făcut și acesta nu va mai fi folosit împotriva ta. Acum,
către toți războinicii cu adevărat dedicați ai Tatălui Satan și ai Măreților Zei ai Duatului,
rămâneți întotdeauna tari în Tatăl Satan! Și fie ca Lumină Divină a Tatălui Satan să vă
călăuzească pentru eternitate!

Reverență și respect
Ca și sataniști, ritualurile sunt unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem
face. Când am fost novice, Satan m-a făcut să înțeleg că ritualurile întreținute în mod regulat sunt
foarte importante; acum, el transmite același lucru unui prieten apropiat, care s-a dedicat de
curând. Avem cel mai măreț Zeu existent și este foarte important din partea noastră să îi facem
cunoscut faptul că îl apreciem. Ritualurile reprezintă timpul personal dintre noi și Tatăl Satan și
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este foarte bun pentru suflet. Ritualurile regulate pot fi de asemenea un timp bun pentru
descărcarea emoțională sau un timp în care putem vorbi cu Tatăl Satan despre neliniștile pe care
le avem în viețile noastre. El ne aude mereu și este întotdeauna gata să ne asculte. În același
timp, ritualurile întăresc relația noastră cu el. Personal, încerc să întrețin ritualuri cel puțin odată
pe săptămână. Cea mai mare parte din ritualurile mele conțin mulțumiri și închinare. Tatăl Satan
îmi poartă mereu de grijă și mă face foarte fericită. Am adesea parte de multe lucruri minunate,
pentru care îi sunt recunoscătoare. De multe ori Satan ne va vorbi, atunci când rămânem tăcuți în
meditație. Îi pot simți prezența minunată în viața mea, în fiecare zi. De asemenea, ritualurile
reprezintă momentul potrivit în care îi putem cere lucruri de care avem trebuință. Tatăl Satan ne
cunoaște cele mai ascunse gânduri, sentimente și dorințe. Cel mai probabil el este singurul din
viața noastră căruia ne putem deschide inimile în totalitate și la care ne putem relaționa cu tot
ceea ce suntem. El este singurul care ne poate înțelege pe deplin, în feluri în care nici o altă ființă
umană nu poate. – Maxine Dietrich

Tactici în lupta și atacurile inamice
Cele ce urmează sunt câteva metode de bază pentru lupta cu cenușii şi reptilienii; aceste
atacuri nu sunt decât nişte jocuri ale minţii pe care inamicii noștri le poartă pentru a ne speria şi
astfel îndepărta de Tatăl nostru. Este ultimul front de luptă prin care inamicul “Guvernează prin
Frică”. Mulţi nici nu vor avea parte de asemenea atacuri; singurul scop al acestui articol este
acela de a educa şi de a scoate la lumină tacticile folosite de inamic, împotriva noastră. Tatăl
Satan împreună cu Măreţii Zei ne protejează întotdeauna de aceste atacuri, iar când devenim mai
puternici şi deţinem mai multe cunoştinţe, învăţăm cum să luptăm în asemenea atacuri de unii
singuri. Mai jos sunt câteva atacuri de bază:
1) Atacul prin Coşmaruri:
Cel mai adesea vei experimenta acest fel de atac atunci când eşti la început; te vei trezi în
timpul nopţii, corpul îţi va fi paralizat (nu te poţi mişca, nu poţi vorbi) şi vei avea un sentiment
puternic de frică – în orice caz, această frică nu vine de la vreun lucru sau problemă din viaţa ta,
ci va apărea de absolut nicăieri şi fără nici un motiv logic. De asemenea, poţi auzi şi sunete
ciudate şi poţi vedea lucruri stranii. Aceasta este o formă de atac psihic specifică inamicilor
cenușii. Vor folosi acest tip de atac de câte ori au ocazia, deoarece scopul lor este de a te
îndepărta de Satan, de a te face să abandonezi meditaţia de împuternicire şi avansarea spirituală.
Este o tactică simplă a inamicului. Trebuie să treci peste asta. Când eşti nou venit, cheamă-L pe
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Tatăl Satan sau pe Demonul Gardian pentru a te ajuta în timpul unui astfel de atac. Practic, cea
mai bună metodă de a manevra un astfel de atac este ca pur şi simplu să devii conştient de ceea
ce se petrece. Prima dată când am avut parte de un astfel de atac, a fost în noaptea în care m-am
dedicat Tatălui Satan; nu am avut deloc habar de ceea ce se petrecea şi pentru că nu ştiam ce era,
nu l-am putut opri/combate. În fine, după ce am înţeles ce se petrecea şi care era sursa acestor
atacuri, mi-a fost din ce în ce mai uşor să mă apăr şi să ripostez.
Conştientizarea a ceea ce se petrece reprezintă jumătate din luptă. Odată ce începi să
meditezi, să avansezi şi să îţi măreşti gradul de conştientizare, vei simţi dinainte când va urma să
aibă loc un astfel de atac, iar acest lucru îţi va oferi timp să te pregăteşti. Cea mai bună pregătire
este să îţi cureţi aura şi să îţi consolidezi aura de protecţie. Este nespus de important să îţi
construieşti aura de protecţie în mod constant; din momentul în care te-ai dedicat, ar trebui să
faci acest lucru în fiecare zi – pot fi evitate o mulţime de neplăceri prin simpla construire a unei
aure de protecţie puternice.
2) Înţelegerea şi Ruperea Paraliziei din Timpul Nopţii:
Paralizia din timpul somnului are loc datorită substanţelor chimice produse şi eliberate în
organism de către creier, cu scopul de a preveni somnambulismul. Acest lucru este perfect
natural, însă inamicul îşi potriveşte atacul atunci când nivelul acestor substanţe chimice este la
apogeu. De fiecare dată paralizia însoţeşte atacurile prin coşmaruri (precum şi alte câteva
atacuri); acest fel de atac va avea loc destul de des atunci când eşti proaspăt dedicat. După ce
începi să meditezi zilnic, îţi va fi din ce în ce mai uşor să rupi această paralizie. Trebuie să
meditezi şi să îţi construieşti o aură de protecţie în mod continuu.
Pentru a ieşi din paralizie, NU trebuie să gândești fizic; cu alte cuvinte NU te panica şi nu
încerca să îţi mişti picioarele şi mâinile nebuneşte, nu te zbate, etc. Trebuie să rămâi pe atât de
calm şi liniştit pe cât posibil şi să încerci să te mişti cu gândul. Altfel spus, trebuie să gândești şi
să vizualizezi cum îţi mişti degetele, palmele, tălpile picioarelor, etc. fără a depune efort fizic.
Odată ce reuşeşti să îţi mişti o parte a corpului (degete, mâini, picioare) cu gândul prin
vizualizare paralizia va fi ruptă iar tu te vei putea mişca din nou, în mod liber. Conştientizarea a
ceea ce se petrece – şi prin încrederea în Tatăl Satan şi în Zei – îţi asigura succesul împotriva
acestor atacuri iniţiale ale inamicilor.
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3) Forme Mentale şi Elementali Inamici:
Este foarte uşor să scapi de acestea, însă dacă nu ai habar de ele, îţi pot da ceva bătăi de
cap, în special dacă eşti la început. Primul tip pe care îl vei experimenta aici, este să vezi o
umbră cu coada ochiului care se mişca foarte repede: aceştia sunt elementali inamici, care în
general exista pentru a spiona Sataniştii Dedicaţi şi pentru a ţine masele de xini oarbe şi
neştiutoare. Cel mai bun mod prin care poţi scăpa de acestea este să întreţii un ritual de alungare
a spiritelor/energiilor negative şi să îţi cureţi casa în mod continuu cu Energie
Satanică/Demonică de culoare Albastră. Sau dacă poţi, pur şi simplu foloseşte elementul foc.
Când eşti puţin mai avansat şi mai deschis din punct de vedere psihic, îi vei experimenta
într-un mod diferit: mai mult ca sigur vei vedea unul sau mai mulţi ochi holbându-se la tine în
mod constant; poţi atât să îi vezi cât şi să îi simţi cum te privesc. Metoda de combatere descrisă
mai sus se aplică şi în acest caz. Pe lângă aceasta, există o variantă şi mai rapidă prin care poţi
scăpa de ele: Concentrează-te pe unul, închide-i ochiul şi întoarce-l dinspre tine, după care
distruge-l cu elementul foc: fie prin ardere sau explozie.
Al doilea tip pe care îl vei experimenta este forma mentală rudimentară, care ţi se
ataşează de aură. O poţi vedea şi o poţi simţi cum se hrăneşte din energie ta, în mod parazitic.
Metoda prin care poţi scăpa de ele, este să îţi cureţi aura în mod temeinic. De asemenea sugerez
să îţi cureţi aura în apa curgătoare (duş, etc.) – apă curgătoare ajută la curăţarea aurei.
Bineînţeles, o metodă mai rapidă de a te descotorosi de aceşti paraziţi energetici este o
metodă pe care o folosesc în mod constant pentru orice fel de atac psihic – această metodă nu
este pentru oricine; începătorii ar trebui să o evite. Începe prin a simţi şi observa un Infern care
începe să prindă viaţă înlăuntrul tău. Condensează şi expandează acest Infern până când simţi că
nu îl mai poţi ţine; trebuie să simţi cum focul încearcă din răsputeri să evadeze. Trebuie să
intensifici acest infern până când simţi că eşti pe cale să fii ars datorită fierbinţelii şi presiunii
acumulate. Apoi, expiră şi eliberează Infernul în mod violent: focul dogoritor al acestuia va arde
şi alunga orice formă mentală, elemental, cenușiu sau reptilian. Această metodă este extrem de
efectivă, dar şi foarte periculoasă. Numai aceia care sunt experimentaţi în manipularea
elementelor pot pune în practică aceasta metodă. Dacă nu eşti experimentat cu elementele, îţi vei
cauza singur daune/vătămări fizice.
4) Depresie, Anxietate şi Supra-Agresivitate:
Acest lucru poate fi cauzat fie de inamic, fie de alinierile planetare proaste. În cele mai
multe cazuri de ambele; acest lucru se datorează faptului că inamicul foloseşte alinierile
planetare împotriva ta, ori de câte ori este posibil. Pentru a combate acest lucru, simplu curăţă-ţi
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aura în fiecare zi, de preferat de 3-4 ori pe zi şi construieşte-ţi în mod constant aura de protecţie,
de asemenea de 3-4 ori pe zi. Tratează cauza, nu efectul.
Verifică-ţi diagrama astrologică în mod regulat, pentru a fi mereu la curent cu orice
aliniere planetară negativă. Pregăteşte-te pentru ele şi cunoaşte faptul că inamicul le va folosi în
avantajul lui. Şi bineînţeles că îi va fi mult mai greu inamicului să te influenţeze pe plan mental
şi emoţional după ce efectuezi Ruperea Legăturii inamice de la nivelul chakrei a 6-a. [Din nou,
fii conştient şi alert în mod constant].
5) Cum să Combaţi Roiurile de Cenușii în Fizic şi Astral, atunci când îi poţi vedea:
Din momentul în care te-ai deschis psihic şi ai avansat până la un anumit punct, nu vei
mai avea parte de atacuri prin coşmaruri provocate de cenușii şi de reptilienii de rang inferior;
vei experimenta câte unul aşa din când în când, însă vor fi o raritate. Există câteva motive pentru
asta:
 Vei fi imposibil de afectat de încercările lor de a te injecta cu
frică/depresie/anxietate.
 Paralizia cenușiilor poate fi ruptă instant.
 Vei cunoaşte imediat că va urma un atac, încă de când începi să te pregăteşti de
culcare.
Acum este timpul în care aceştia vor trece la tactici mai avansate: din acest moment,
realmente vei vedea cenușii; întotdeauna aceştia vor fi în roi. Vei vedea unul şi când vei încerca
să îl combaţi, dintr-o dată vor apărea alţi 3 – 4 sau mai mulţi. Dacă îi poţi vedea, este foarte uşor
să lupţi cu ei. Cea mai bună metodă este “Infernul lăuntric” despre care am vorbit mai sus.
Sincer, este efectiv împotriva marii majorităţi a atacurilor inamice şi a inamicilor înşişi. Un alt
lucru pe care îl poţi face este să îl apuci pe unul de mănă, foarte rapid [în Astral] şi fie canalizezi
Energie Satanică/Demonică de culoare Albastră pentru a-l distruge, fie canalizezi foc şi îl arzi
(poţi chiar să absorbi focul prin el). Cenușii nu sunt capabili să îţi reacţioneze rapid în mod
individual, întrucât mintea unui cenușiu interferează întotdeauna cu mintea de stup pe care o
împărtăşesc. Aceasta este o mare slăbiciune a lor şi trebuie exploatata cu orice ocazie.
După cum am spus, când ataci unul, vor apărea mai mulţi. Foloseşte elementul foc şi de
această dată şi curăţă-ţi aura. ÎNTOTDEAUNA consolidează-ţi aura de protecţie, în fiecare zi:
acesta este fără îndoială singură cale prin care te poţi apăra de unul singur, altfel le vei ceda uşor
atacurilor.
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6) Cenușii de Rang Înalt:
Aceştia se aseamănă cu reptilienii, însă păstrează aceleaşi caracteristici tipice cenușiilor;
singura diferenţă este că sunt înalţi şi aproape albi. Aceştia sunt o adevărată pacoste când vine
vorba de atacuri psihice. [Imediat după ce am rupt legătura inamică, abilitatea acestora de a mă
afecta a scăzut semnificativ].
Aceştia nu vin aproape de tine, aşa cum fac cenușii de ordin inferior, ci mai degrabă te
vor influenţa de la distanţă. Sunt trei astfel de cenușii cărora le place să mă atace, îi văd adesea
cum mă privesc de sus. Singurul mod în care poţi lupta cu ei este să îi arzi; este destul de greu să
faci asta, întrucât aceştia se afla la ani lumină depărtare de tine… succesul depinde în totalitate
de tăria şi autoritatea pe care le deții. Numai Demonul tău Gardian te poate ajuta cu asta. Dacă
cunoşti sau ai învăţat cum să faci asta, nici nu pot exprima incredibila satisfacţie pe care o ai
atunci când îi vezi pe aceşti împieliţaţi cum ard de vii! Încă odată, curățându-ți aura şi casa (cu
elementul foc sau cu Energie Satanica/Demonică Albastră) şi consolidându-ți aura de protecţie,
te vei proteja de influenţele acestora.
7) Atacurile Reptiliene şi Paralizia provocată de Reptilienii Inter-Dimensionali:
Aceste atacuri sunt destul de grele. Cu toate că urmează acelaşi curs precum atacurile
prin coşmaruri provocate de cenușii, acestea sunt mult, mult mai puternice. Când reptilienii
atacă, atacă în grup; am sesizat faptul că într-un atac sunt întotdeauna prezenţi atât reptilienii
inter-dimensionali cât şi reptilienii normali. Primul simptom care indica un astfel de atac este
paralizia brută care este pusă peste tine; este covârșitoare, atât de puternică este [Din nou, de la
un anumit punct şi aceasta paralizie devine uşor de rupt şi nu te va mai afecta.] Un alt indiciu
prin care poţi identifica aproape instant un atac reptilian, este după sunetul pe care îl scot: un
şuierat subţire şi gutural; este inconfundabil; este un sunet pe care dacă îl auzi odată, nu îl vei
uita niciodată. Prima dată când am auzit acest sunet mi s-a ridicat părul pe spate. Cu mult greu
am reuşit să îmi deschid ochii şi am văzut patru reptilieni: doi erau inter-dimensionali cu nişte
siluete energetice, iar în locul în care stăteau era un fel de “perturbaţie”; însă nu au o înfăţişare
propriu-zisă. Nu am avut nici cea mai vagă idee despre ce se petrecea. Apoi dintr-o dată mi-am
simţit trupul cum începea să fie ridicat uşor de pe pat. Am început să strig după Malphas-sama
pentru a mă ajuta, din nou şi din nou în mintea mea; dintr-o dată am văzut o strălucire puternică
de un albastru electric şi toate lucrurile au revenit la normal.
Am sărit din pat… Sincer, Malphas-sama mi-a salvat curul în acea noapte.
În fine, pentru a combate un asemenea atac se procedează în acelaşi fel descris mai sus:
foloseşte fie elementul foc fie Energia Satanică/Demonică Albastră. Şarpele meu Kundalini mi-a
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arătat cum să lupt cu ei în mod efectiv. [După cum am spus din nou şi din nou, conştientizarea a
ceea ce se petrece reprezintă jumătate din luptă. Experienţa este cel mai bun profesor când vine
vorba de aşa ceva].

8) Inamicii Nordici:
Am avut parte de multe experienţe cu inamicii Nordici; în general aceştia nu folosesc
atacul prin coşmaruri. Într-adevăr, în planul astral se poartă o luptă cu aceştia, însă în planul fizic
ei preferă să folosească tactici viclene. Ceea ce inamicii Nordici vor face, este să îţi apară şi să se
dea drept unul dintre Zeii noştrii. Nu îţi vor spune în mod direct că ei sunt Zeii Neamurilor şi nici
nu vor spune că sunt ai lui Satan, ci te vor lăsa pe tine să asumi asta. Aceştia niciodată nu vor
juca în mod direct pe niciunul dintre Zeii noştri, întrucât le este teamă de consecinţe; însă îţi vor
da motive să asumi că eşti vizitat de un anumit Zeu.
Îţi vor vorbi şi îţi vor apărea adesea şi în felul acesta vor încerca să îţi câștige încrederea.
Vor merge până acolo încât te vor sfătui cu meditaţia şi cu avansarea spirituală [însă ajutorul pe
care aceştia îl dau este de bază şi prin simpla citire a oricărei predici scrise de Înalta Preoteasă
Maxine Dietrich, ai dobândi mai multă cunoştinţă]. Odată ce ţi-au câștigat încrederea, vor
continua să joace drăguţ până într-o zi când, aşa din senin, te vor pune într-o situaţie din care
simţi că nu poţi scăpa, vor decurge la orice metodă posibilă pentru a te face să îl trădezi pe Tatăl
Satan, pe Zei, să trădezi pe cineva drag sau să te trădezi chiar pe tine însuţi. Ţelul lor este fie să
te facă un trădător, fie să te facă să te sinucizi mânat de sentimentul de vinovăţie pentru faptele
tale. Surprinzător sau nu, ACEST LUCRU SE ÎNTÂMPLĂ DESTUL DE DES. Singurul lucru
prin care poţi combate acest atac este să NU ASUMI NICIODATĂ NIMIC.
După cum spunea şi ÎP Maxine Dietrich:“Presupunerea este mama tuturor căcaturilor” şi
te va conduce spre cădere. Dacă îţi apare o entitate, chiar şi dacă aceasta pare prietenoasă şi de
ajutor, pune-i mereu întrebări. Întreabă-o cum se numeşte; dacă nu îţi da numele ei sau dacă
încearcă să evite să dea un răspuns clar,s FII SIGUR că este este un inamic. Chiar şi dacă nu
suspectezi entitatea respectivă, doar ca să fii sigur, spune următoarea frază de câteva ori, cu voce
tare: “Dacă nu eşti cu adevărat de partea lui Satan, atunci te alung în Numele Lui! Te alung în
Numele Atotputernicului Zeu Satan! – Tatăl Nostru Atotputernic! Hail Tatălui Satan şi Hail
Tuturor Zeilor Atotputernici ai Duatului!” Îţi pot garanta că nu vrei să îţi înveţi lecţia prin
experienţe negative; acesta este un atac prin care inamicul literalmente te poate călca în picioare.
Fii mereu alert, fii mereu precaut și fii mereu pregătit. Odată ce creşti şi te deschizi mai mult spre
planul astral, inamicul nu te va mai putea manipula în felul acesta; îţi vei putea cunoaşte şi simţi
adevăraţii Zei, precum şi adevărul comunicării astrale. Însă este nevoie de timp şi practică.
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Sunt mult mai multe atacurile şi tacticile pe care inamicul le va folosi împotriva ta; însă
tot pe atât de multe sunt şi metodele de combatere. Acestea sunt doar câteva dintre ele şi le-am
dezbătut în acest articol cu scopul de a te ajuta să te pregăteşti şi pentru a te informa cu privire la
o parte din războiul pe care îl purtăm. Tatăl Satan şi Zeii te vor îndruma şi proteja întotdeauna,
însă este imperativ să înveţi cum să lupţi şi cum să te aperi de unul singur. Demonul tău Gardian
te va antrena într-un fel care să ţi se potrivească abilitaţilor tale şi ţie în general.
Foamea după cunoştinţe este ceea ce îi separă pe cei ce vor supravieţui, de aceia care vor
pieri! – Înaltul Preot Vovim Baghie.

Trecutul nostru este distrus
Cei mai mulți dintre noi cunosc faptul că
Creștinismul este o bazaconie, însă cât de mult se
aprofundează acest lucru, este o altă poveste.
Creștinismul este o păcăleală de proporții catastrofale.
Un studiu al picturilor medievale revelează un strigăt
după ajutor. Mulți artiști din vremea respectivă au
lăsat mesaje în lucrările lor. Există un număr însemnat
de picturi – toate cu o temă creștină (tema creștină în
lucrările de artă nu a fost o opțiune a artistului, întrucât
biserica catolică avea control total și aproape fiecare
lucrare de artă din acea perioadă trebuia să aibă o temă
religioasă creștină, altfel artistul era acuzat de
”erezie”, lucru care însemna tortură și moarte) – care dezvăluie obiecte zburătoare neidentificate
plutind deasupra nazarineanului, precum și alte indicii cum că această religie scârboasă era o
înșelăciune; oamenii cunoșteau acest lucru, însă adevărul era suprimat cu severitate.
Norii de culoare gri care acopereau Soarele în
pictura ”Chemarea Primilor Apostoli” de Domenico
Ghirlandaio, 1481, relevă o atmosferă sumbră care indică
un moment trist și vorbește multe de la sine. În mod
strigător, pictura ”Vestirea” a lui Carlo Crivelli din 1486,
înfățișează un OZN care plutește deasupra virginei,
aruncând o rază de lumină în capul acesteia. Mulți artiști au
făcut aluzie la obiecte zburătoare, pictând nori lenticulari pe cerurile picturilor lor.
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Au existat mai multe rapoarte despre Institutul Smithsonian care aruncă șlepuri pline cu
artefacte antice în Oceanul Atlantic. Multe dintre acestea sunt de origine egipteană și au fost
colectate de pe teritoriul Statelor Unite. Orice lucru care contestă religia creștină ajunge sub
cercetare intensă. De când cu evreii, creștinii și musulmanii care atestă că vârsta pământul este
de numai aproximativ 6.000 de ani, a existat întotdeauna un conflict între adevăr și promovarea
acestei minciuni.
Oricine, până și acela cu doar o jumătate de creier, cunoaște faptul că nu au existat ”arme
de distrugere în masă” în Irak. În ciuda protestelor la nivel global împotriva invaziei și în ciuda
raportului curat venit de la ONU, George W. Bush a făcut în mod neobosit presiune pro
atacurilor în Irak. Bineînțeles, este absolut în regulă ca Israel și USA să aibă toate armele de
distrugere în masă pe care și le doresc, fără nici un fel de interferență din exterior. Noi toți știm
ca domnul Bush este un creștin ”născut din nou”. Se pare că adevăratul motiv din spatele tuturor
acestor lucruri, indică spre intenția de a distruge relicve și documente antice importante, care
*dovedesc* faptul că Iudaismul și Creștinismul sunt minciuni. Saddam Hussein credea despre el
însuși că este reîncarnarea lui Nebucadnețar. Cu această încredințare, acesta a cheltuit în jur de
500 milioane de dolari în anii ’80, în încercarea de a reconstrui Babilonul Antic, capitala lui
Nebucadnețar. Au fost create peste 6 milioane de cărămizi pentru a înlocui zidurile Babilonului,
purtând înscrierea ”Pentru Regele Nebucadnețar în domnia lui Saddam Hussein”.54
Există multe temple și relicve îngropate sub nisipurile Irakului, care dovedeau originile
omenirii. Nu se știe dacă acestea mai sunt sau nu acolo, datorită invaziei. Soldaților americani și
britanici li s-a dat undă verde să distrugă și/sau să jefuiască orice doreau din muzeele irakiene.
Saddam Hussein a lucrat și la restaurarea Bibliotecii Antice Assurbanipal, care a fost cea mai
veche bibliotecă catalogată cunoscută în lume. Textele pe care le-ar fi găzduit erau dinainte de
potop. În secolul al XIX-lea, arheologii britanici au excavat în jur de 25.000 de tablete cu scrieri
cuneiforme în Ninive, care au fost asamblări ale Regelui Assurbanipal și care acum sunt în mare
parte în Muzeul Britanic. În aprilie 2002, arheologii irakieni au contactat Muzeul Britanic
întrebând dacă acesta ar permite să se facă matrițe ale tabletelor. Cu toate că în trecut s-au mai
făcut copii ale anumitor tablete, aceasta ar fi fost prima dată când un număr semnificativ ar fi
fost pus la dispoziție sub formă de copii. Propusa reconstruire a bibliotecii din Ninive ar fi
găzduit copii a tuturor tabletelor din Muzeul Britanic și s-a plănuit ca acesta să fie un centru
școlăresc și turistic. Vecin cu biblioteca, urma să fie un centru pentru studiul scriptului
cuneiform. Au existat și planuri de excavare a una dintre aripile Palatului Regelui Assurbanipal
de pe Colina Kuyunjik, loc în care se spera să se găsească alte mii de tablete îngropate.
54
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Există în jur de 10.000 de situri arheologice împrăștiate pe suprafața Irakului și cea mai
mare parte dintre acestea nici nu au fost încă atinse. Potrivit arheologilor, hoții au spart Muzeul
Irakian în repetate rânduri și au furat artefacte sumeriene. (Acest lucru a avut loc și înainte de
război). Bijuteriile de aur și ornamentele foarte scumpe au fost lăsate în urmă, neatinse.
Obiectivul hoților au fost înregistrările antice sub forma de cilindri și tablete cu script cuneiform.
Muncitorii pe teren ai ONU împreună cu diplomații străini au fost acuzați de mai multe ori de
guvernul irakian, de contrabanda cu aceste artefacte. În vara anului 2002, un proprietar irakian
din Bagdad curăța apartamentul vacant care inițial fusese ocupat de un diplomat străin. Acolo
proprietarul a găsit două cutii de carton pline cu fragmente arheologice. Guvernul irakian nu a
numit niciodată diplomatul sau țara de proveniență a acestuia.
”Fără îndoială Saddam cunoaște că publicarea documentației care dovedește că Iudaismul
și Creștinismul sunt derivative sau copii a unei religii antice sumeriene, ar putea avea efecte
devastatoare la nivel planetar.” 55
”Când George W. Bush a stat înaintea Monumentului din Washington în ianuarie 2001,
în timpul inaugurării sale, a împrumutat o imagine surprinzătoare din trecut. Făcând de două ori
referire la America, acesta a spus: Și un înger încă mai conduce vijeliile și cârmuiește această
furtună.”
De-a lungul anilor, după manifestarea Iudaismului și a Creștinismului, s-a încercat tot ce
s-a putut – de la masacre și distrugere și radere de pe fața pământului a orașe întregi, până la
genocidul de popoare și națiuni întregi – pentru a menține pălăria pe capul acestei minciuni.
”Diavolul” – și nicidecum ”dumnezeul” iudeo/creștin – este creatorul omenirii.

Zeul suprem
Zeii sunt reali. Avatarele acestora au transmis și ele același mesaj culturii alchimice a
simbolismului, reprezentând formula pentru perfecționarea sufletului. Tot acesta este și locul din
care poveștile au devenit alegorii. În antichitate, Zeul nostru a fost înfățișat la modul simbolic, ca
fiind albastru și veșnic tânăr. Amintește-ți că în Rig Veda, cel mai vechi text, religiei noastre i se
dă numele de Sanat-ana Dharma. Ana este prefixul lui „Ananta Shesha” – care este șarpele
primordial înfățișat precum un șarpe auriu care se mușcă de coadă, formând astfel un cerc – este
semnul Magnum Opusului. Acest Șarpe Auriu este numit„Eternitate” (Ananta) și face trimitere
la titlul de „Domn al Timpului”. Timpul, în acest sens, este relaționat perfecțiunii sufletului.
Dharma se leagă și ea de aceasta. Este cunoscut faptul că Daoismul sau Taoismul chinezesc
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semnifica același lucru ca Dharma. De asemenea, Taoismul vorbește despre elementul eter,
Crucea Tao. „Tau” se traduce și că “prăjina/toiag”. Și îl mai avem Taus Melek, ca titlu pentru
Satan. Cel ce are șarpele și păunul: simbolurile Magnum Opusului. În lumea antică, Ananta
Shesha este înfățișat precum un șarpe cu șapte capete. În Sumeria, ENKI era înfățișat în mod
simbolic în același fel, odihnindu-se peste oceanul cosmic. Apoi mai avem Sanat că o binecunoscută anagramă pentru Satan. Sanatana Dharma este relaționata Zeului nostru Creator și se
traduce că “Viața Eternă” sau“Perfecțiune”. Adâncindu-ne mai mult în simbolismul Zeului
nostru din lumea antică, găsim următoarele: Se cunoaște faptul că Zeul Vedic al Soarelui
[Agni/Surya] a fost Zeul Osiris din Egipt. Iar dacă o să cercetezi îndeajuns de mult, ai să constați
că Ptah și Osiris sunt interșanjabili până în punctul în care ajung să fie același Zeu. Sceptrul lui
Ptah este conectat la steaua Sirius, care este steaua patronată de Isis (Astaroth). Numele lui Osiris
este relaționat acestui principiu director al combinației energiilor sufletului. Ptah este născut
dintr-un ou care iese din gura unui șarpe. Și Osiris este înfățișat ca fiind născut prin gura unui
șarpe. Etc. Atât Ptah cât și Osiris sunt înfățișați ca fiind albaștri.
În tradiția Osiriana, Horus [de fapt intitulat Hari] este creat printr-o uniune divină a lui
Osiris cu Isis. Mai apoi, Horus își readuce tatăl înapoi la viață. Acest lucru este important
întrucât este relaționat conceptului de avatar. După cum spun textele, Horus este Osiris care a
fost înviat [transformat]. Aceasta este o alegorie a uniunii aspectului masculin cu cel feminin a
sufletului și renașterea noii ființe care rezultă din această uniune. Simbolul lui Hari [Horus] care
a fost transformat sau perfecționat, este steaua cu șase colțuri sau hexagrama. Evreii au furat
acest simbol nu cu prea mult timp în urmă în istorie și au încercat să îl aplice zeității lor
impostoare. Horus poartă numele real de Hari Krist și în realitate își are rădăcina în sanscrită, în
cuvântul “Krisna”. În religia originală, Krisna (printre alte denumiri și silabisiri) a fost Zeul
Soarelui. Așadar îl avem pe Hari Krisna al Egiptului; descoperiri din unele regiuni îl înfățișează
într-o manieră identică cu Krisna din India. În Egipt acesta este portretizat precum un copil de
culoare albastră care își ține degetul la gură și în cealaltă mână o oală de argila. La fel ca și
Krisna din India. Versiunea Greacă a acestuia este Harpocrates din Egipt, Har-Pa-Khered:
“Copilul Horus”, înfățișând-l șezând cu o oală de pământ (precum oală cu unt al lui Krisna), cu o
pană în păr, etc. Toate acestea sunt identice cu imaginile Zeului Indiei. De asemenea, acest Zeu
se odihnește pe un șarpe sau pe o floare de lotus. Asemenea lui Krisna din India, vulturul și
șoimul sunt inter-relaționați, la fel ca păunul și Pasărea Fenix în Egipt. Vulturul joacă un rol
proeminent în tradiția avatarului din India.
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După cum D.M. Murdoc scoate în evidență, în tradițiile timpurii ale lui Krisna, acesta, la
fel ca și Horus [Hari] este crucificat de un copac fiind pironit sau străpuns cu săgeți, iar mai apoi
este înviat. În acest copac – care se afla pe marginea râului, se nasc și cresc flori de lotus care își
împrăștie parfumul împrejur. Acest lucru este alegoric renașterii sufletului; copacul reprezintă
sufletul, tulpina este şirea spinării iar ramurile sunt nadiile prin care circulă energia/vrilul.
Parfumul și floarea de lotus reprezintă energia sufletului purificat. Săgețile semnifica fixarea
energiei (aceasta este realizată prin lucrarea Magnum Opus). După cum se afirmă în textele
antice, Krisna este un avatar al lui Ananta Shesha, forța vitală a Șarpelui Kundalini: la fel ca
toate avatarele de altfel. Înainte ca în pom sau pe cruce să fie străpuns un om, era pironit un
șarpe. Mesajul este același: ridicarea Șarpele Kundalini și transformarea chakrelor în aur. În
India, simbolul de pe drapelul Zeului Suprem – Domnul Narayan, este o stea cu șase colțuri sau
hexagrama. Narayan este Krisna și este înfățișat cu un păun, iar fluierul lui are un păun la capăt.
Fluierul reprezintă Mont Meru sau şirea spinării; păunul sta mereu deasupra acestuia. La fel ca
Fenix din Egipt, care stă pe Pilastrul Tet al lui Ptah-Osiris.
Despre Krisna se spune că este Zeul albastru veșnic tânăr [Sanat Kumara în mod literar
înseamnă Veșnic Tânăr]. Acesta este motivul pentru care simbolul Murugan este tot o stea cu
șase colțuri. După cum s-a dovedit, Murugan este Sanat Kumara în Sri Lanka. Unificarea lui
Siva cu Zeița da naștere lui Murugan. Murugan reprezintă stadiul alb al lucrării Magnum
Opusului. Totemul acestuia este păunul, deoarece păunul reprezintă Pasărea Fenix sau sufletul
purificat. În Sri Lanka păunul este înfățișat șezând pe Pilastrul Mount Meru.
Un alt simbol care o reprezintă pe Pasărea Phoenix este Gralul sau potirul.
În Grecia, în povestea lui Zeus/Zan se cunoaște faptul că Dionysus este de asemenea
Osiris și este înfățișat ca fiind de culoare albastră, la fel ca Ptah-Osiris. Dionysus [Zeus
perfecționat], este născut din oul cosmic [și este cel veșnic tânăr] la fel ca Ptah și Brahma. Ptah,
Amun și Ra formau trinitatea originală în Egipt. Ra este născut și el din oul cosmic. Oul
simbolizează elementul eter din care sunt generate toate celelalte elemente, în adâncul
microuniversului. O nouă viață prinde rădăcini în ou prin uniunea părții masculine și feminine și
se manifestă în viața crescând până când este ecluzat, “renăscut” – asemenea se întâmplă și cu
sufletul. Amintește-ți că majoritatea șerpilor se înmulțesc prin ouă.
Dacă mergem în Americi, vom găsi același Zeu Creator Albastru venerat în America de
Sud, Centrală și de Nord, cu aceleași simboluri, concepte și titluri: de la Votan la Nagi Tanka,
etc. În Orient, pe ENKI îl găsim ca Matsya [Peștele], care salvează omenirea de la a fi eradicată
de o mare revărsare de ape [potop]. Matsya este înfățișat în exact același fel ca Oannes – un alt
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titlu pentru ENKI în Orientul Apropiat. Ichthys sau Peștele a fost unul dintre numele lui
Dionysus, iar falusul divin era de asemenea înfățișat sub forma unui pește. Falusul reprezintă
coloana vertebrală cu Șarpele Kundalini ridicat în totalitate. EA [Oannes] este și el înfățișat
precum un Zeu în formă de Pește în Orientul Mijlociu; Zeul Apelor. Forța Vitală. În legendele
Gralului avem întotdeauna un Rege Pescar, care este un alt alias al Zeului nostru. În multe
cazuri, sufletul renăscut este înfățișat ieșind dintr-un Yoni [un pește în poziție verticală]. Yoni
are și el formă unui ou. Unul dintre simbolurile pe care le poartă Narayan, este un disc solar
auriu care este simbolul antic al Gralului. Discul reprezintă cercul auriu al Magnum Opusului.
Acest disc este relaționat atât mesei rotunde din legendele cu Arthur cât și conceptului templului
soarelui. Scriitorii antici afirmau că acesta era un disc solar plat, împărțit în 12 secțiuni; cei 12
pași ai Magnum Opusului. În Egipt vedem acest lucru în Aton.
S-a afirmat faptul că în Orient, toate avatarele lui Visnu sunt originar și în adevăr avatare
ale lui Brahma. Zeul Soarelui din perioada Vedică [Satan], cu titlul de Surya, era înfățișat ca
fiind de culoare albastră și cu patru mâini, purtând coroana sacră care reprezintă vârful de pe
Pilastrul Mount Meru cu boneta de piatră așezată peste el. Cu alte cuvinte Magnum Opus.
Numele/titlul acestui Zeu este Narayan. În originar, acest titlu este pentru Brahma; până și
imaginile cu Brahma așezat pe floarea de lotus îl arată pe acesta în imaginea lui Narayan, la fel
cum îl înfățișează și imaginile din templul său din India.
Astăzi, oamenii cred că aceasta este imaginea lui Visnu.
Imaginea lui Brahma așezat pe lotus este și imaginea lui Horus [Hari] așezat pe lotus.
Originar, Hari este un alt titlu al lui Brahma. În multe icoane, Brahma este înfățișat precum
Copilul Veșnic Tânăr. Acest lucru este important, întrucât religia lui Visnu din ziua de azi este o
recreere a religiei mai vechi, fiind rescrisă. Yantra asociată cu Visnu se bazează pe grila din 64
de numere a lui Mercur și un cerc în interiorul unui pătrat. Dacă te uiți la toate templele antice
din Orient, observi că acestea au fost construite în așa fel încât să arate ca un Yoni uriaș. Un cerc
într-un pătrat. Acest lucru reprezintă și Axa Meru. Cercul din interiorul unui pătrat simbolizează
uniunea aspectului masculin și feminin a sufletului, în starea perfectă. Este de notat faptul că
Piramida din Giza este construită în așa fel încât codează pătratul lui Mercur, iar egiptenii i-au
dat numele de “Mer” sau “Locul Ascenderii [transformării]”. Termenul antic “Mer” este
relaționat luminii sufletului și stării perfecte. Prin urmare Mer-cur sau Mer-u; Mero a fost un alt
titlu pentru Zei și pentru cei care au atins starea de perfecție. Și un alt titlu pentru Satan, întrucât
Mero a fost un Titlu al lui Enki. Waddel a afirmat că cuvântul sanscrit “Meru” are același înțeles
că cuvântul sumerian “Edin”. Chiar și în cuvântul “Sumerian” găsim cuvintele “Su” și “Meru”
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din sanscrită, puse laolaltă. Edin era Atlantida Sumeriana, peste care în Orient domnea Sanat
Kumara. Deasupra simbolului Axe Meru este ilustrat tărâmul lui Brahma; acesta este și locul în
care sunt așezați Fenixul sau Păunul. Simbolul lui Satan.
Acesta este motivul pentru care pătratul lui Mer-cur este inclus în yantra Magnum
Opusului. După cum relatează textele orientale, Mercurul purificat îl reprezintă pe Siva. Însă în
această perioadă, Siva lua locul lui Brahma. Așadar în originar, Brahma este acela care este
relaționat acestuia. Acesta este motivul pentru care în mod originar, toiagul lui Mer-cur era
numit “Toiagul lui Brahma”. Statuile lui Brahma poartă acest simbol al cercului inclus într-un
pătrat, lucru despre care am notat că se relaționează Mercurului perfecționat. Este Stadiul Alb pe
care Brahma îl reprezintă. În vest, unde Zeul nostru a fost venerat ca Wod, Wodan, Budhaya,
care după cum este arătat de autorul Higgin, este o altă variantă a lui Ptah. Putem ghici care a
fost culoarea cu care acesta era ilustrat. Luptătorii se vopseau în ABASTRU înainte de luptă
pentru protecție spirituală, întrucât era culoarea sacră a Zeului Războiului [Woden], numit și
Wod. Budhaya înseamnă Mercur în sanscrită. Acesta este motivul pentru care Brahma este în
mod original ilustrat ca fiind albastru și cu patru brațe, în imaginea lui Narayan. În acest caz,
albastrul simbolizează culoarea eterului sau al elementului Mer-cur perfecționat. Aceasta face
parte din perfecționarea celor patru elemente întrucât acestea sunt reprezentate de cele patru
brațe. Al cincilea element fiind ființă că întreg; acest lucru se obține prin unificarea părților
sufletului, a centrelor energetice și a puterilor, într-un întreg. Așadar întregit sau vindecat, după
tradițiile alchimice ale lumii antice.
Acesta este motivul pentru care steaua cu 6 colțuri era simbolul original al lui Narayan.
Hexagrama reprezintă unificarea părții masculine și feminine într-un întreg. Iar acest lucru este
relaționat lui Saturn, pentru că Saturn reprezintă Aurul din lucrare. De aici domnia simbolică a
lui Saturn peste Era de Aur, în Tradiția Hermetică Vestică. Saturn în această tradiție este
simbolizat de Pasărea Fenix. În Orient avem Sat-ya Yuga drept Era de Aur. Brahma ca Hari
înseamnă “Cel Auriu”.
În sanscrită, SAT înseamnă Adevăr. În antichitate, „Adevăr” era un alt termen pentru
iluminarea și transformarea sufletului. Atunci când puterea Kundalini se ridică, aceasta aduce o
persoană la SAT prin iluminarea pe care o produce în conștient, lucru pe care anticii îl descriau
prin termenul de „Adevăr”.Acesta este motivul pentru care în textele egiptene, puterea sufletului
reprezenta abilitatea acestuia de a atinge diferite nivele ale adevărului. Nivele de împuternicire.
Acesta este și el înfățișat ca fiind Mercur. Șarpele cu coarne. Din același motiv, în Sumeria Enki
are o mască cu capul de berbec.
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După cum am spus mai sus:
ANA este prefixul lui „Ananta Shesha” – care este șarpele primordial înfățișat precum un
șarpe auriu care se mușcă de coadă, formând astfel un cerc – este semnul Magnum Opusului.
Acest Șarpe Auriu este numit„Eternitate” (Ananta) și face trimitere la titlul de „Domn al
Timpului”. Timpul, în acest sens, este relaționat perfecțiunii sufletului. Acesta este motivul
pentru care Satan [Sanat] patronează planeta Saturn. După cum afirma scriitorul și inițiatul păgân
Roman Macrobius, Saturn este un alt titlu pentru Soare. Saturn și Opis [Șarpele [Kundalini]]
fiind două dintre primele zeități ale religiei. Saturn mai este numit și el Domn al Timpului.
După cum menționau anticii, Saturn și Opis au fost Ptah-Osiris și Isis în Egipt.
Acesta este motivul pentru care Brahma deține titlul de Domn al Timpului. În acest
cuvânt avem B-RA-hma. Egiptenii Antici au asociat crearea trupului lui Ra cu Magnum Opusul
și au numit acest lucru Chak-RA. Cele șapte suflete ale lui Ra. Denumirea antică pentru Yoga a
fost RAja Yoga. Calea în 8 pași a evoluției spirituale este numită Brahmana: calea directă spre
zeificare. În vest găsim același lucru în cazul lui Mithras – Domnul Timpului sau Eternității,
înfățișat cu cap de leu. Acesta corespunde unui alt avatar al lui Brahma în Orient: Narasimha.
Mithras este un alt Zeu Veșnic Tânăr. Un alt loc în care întâlnim acestea este China, în care au
existat mii de Temple. Iar textele lor spirituale sunt pline de pasaje din Scrierile Vedice. Îl
întâlnim pe Brahma că fiind cel mai înalt Zeu al Taoismului.Yaun Shin Tien Tsun.
Conceptul avatarului este relaționat Magnum Opusului. Este un titlu pentru acela care șia unificat sufletul, devenind astfel imaginea simbolică a Zeului Nostru, a cărui icoană și mythos
reprezintă exact acest lucru. Așa a ajuns ca în Orientul Mijlociu, Brahma să fie titlul pentru acela
care a terminat marea lucrare Magnum Opus. Fiecare Avatar este o poveste simbolică a Magnum
Opusului. Un exemplu interesant este Rama care cucerește Asura, conducând o armată de
maimuțe aflate sub conducerea lui Hanuman, pentru a-și cuceri iubita din orașul inamic. După ce
acesta l-a ucis pe regele și armata Asurei, se unește cu Sită în împărăția lor [suflet] și este
încoronat drept Regele Dharma. Magnum Opus.
Hanuman este înfățișat purtând un buzdugan pe care este inscripționat simbolul Tao și
domnind peste Vayu. Armata de maimuțe simbolizează energiile sufletului care inundă trupul și
îl purifica de zgură sau de ‘elementul Asuric’. Nu există nici o diferență între acesta și luptătorii
Olimpici sau de Titani. Vayu este vântul și este relaționat energiei forței vitale sau mercurului. În
Orient, căile energetice erau numite “canale de vânt”. Și bineînțeles că maimuțele trăiesc în
copaci și au o forță considerabilă – la fel ca și Elefantul sau Leul, animale care au fost și ele alese
pentru a simboliza puterea acestei energii.
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În misiunea lui Rama se poate vedea mythos-ul Gralului din vest. Cu toate că Epopeea lui
Rama este alterată, aceasta încă mai conține multe elemente ale ciclului eroic. Un erou care
dobândește imortalitatea și construiește o Eră Empirică de Aur. Foarte mult asemenea lui Arthur.
– Înaltul Preot Don Mageson
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PARTEA 5: SATANISMUL AVANSAT
SATANISMUL AVANSAT
În urma anilor de cercetări în care am fost ghidați de iubitul nostru Tată Satan, am
descoperit adevăratele origini ale satanismului. Iudaismul și creștinismul sunt niște înșelăciuni de
neegalat la adresa omenirii. Am ajuns la concluzia că afirmațiile conform cărora originile
omenirii ar fi în Orientul Mijlociu, sunt doar niște minciuni menite să inducă oamenii în eroare și
să creeze confuzie cu privire la adevăr. Cunoștința și învățăturile spirituale au ajuns în Egipt și
Mesopotamia din Orientul Îndepărtat. De asemenea, dogmele iudaismului și creștinismului au
fost furate din religiile din Orientul Îndepărtat, după care acestea au fost corupte și înlocuite cu
mizeria jidanilor, cu scopul de a elimina toate cunoștințele spirituale din rândul populației. Calea
lor e trasată prin minciuni și este marcată de omucideri, torturi și osândiri, împreună cu o
degenerare spirituală severă a omenirii. Pentru ca aceste programe să își acopere temelia împuțită
zidită pe cadavre și pentru a continua să existe, sunt necesare din ce în ce mai multe minciuni,
corupție și o distrugere sistematică a artefactelor istorice. Atunci când te apuci să studiezi în mod
detaliat disciplinele din Orientul Îndepărtat, este foarte important să păstrezi mereu în minte
faptul că, din nefericire, acestea au fost intens poluate cu jegul și minciunile creștine, la fel ca
aproape toate celelalte lucruri. ADEVĂRATUL scop al satanismului (în sanscrită– care e una
dintre cele mai vechi limbi din lume – rădăcina „SAT” din toate cuvintele și variațiile numelui
„Satan,” înseamnă „ADEVĂR”), este de a ne avansa sufletele și de a ne auto-împuternicii
spiritual. Gunoiul fără sens, cum e cazul „moralități” sau a „conduitei personale” ar trebui
curățate la fel cum cureți mizeria de sub pat. Pentru că în adevăr, acestea nu au nimic de-a face
cu dobândirea puterilor minții și ale sufletului. Cunoștința împreună cu o corectă aplicare a
acesteia este singura cheie.
„Chiar la începutul secolului al XIII-lea, practicile Yantra-Tantra erau răspândite în
întreaga Indie de Est. În același secol, invadatorii musulmani au distrus universitățile faimoase și
centrele de predare Yantra-Tantra și au năruit mii de volume de literatură, manuscrise și
pictograme. Oamenii care practicau arta Yantra-Tantra au fost masacrați și cei care au reușit să
își salveze viața au fugit în India de Sud, Assam și țări ca Nepal, Tibet, Burma, Ceylon și Java.
În timpuri mai recente, invadatorii chinezi care au jefuit Tibetul, au continuat distrugerea
mânăstirilor și literaturii Yantra-Tantra.” – Preluat din: Power of Mantra and Yantra de
P.Khurrana
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Așa cum putem vedea cu ușurință din extrasul de mai sus, creștinismul și islamismul nu
sunt nimic altceva decât unelte formidabile de distrugere a întregii spiritualități adevărate și
înlocuirea acesteia cu minciuni și corupție. Multe lucruri au fost distruse. Satan ne îndrumă spre
adevăr prin intermediul studiului personal și prin deschiderea minților și sufletelor noastre.
IMPORTANT! CEA MAI MARE PARTE DIN ÎNVĂȚĂTURILE ȘI DOCTRINELE
RELIGIILOR ANTICE AU FOST CORUPTE. IGNORĂ-LE! UNELE EXERCIȚII, CUM
SUNT CELE DIN YOGA FIZICĂ ȘI YOGA KUNDALINICĂ, EXERCIȚIILE DE
RESPIRAȚIE, ARTELE MARȚIALE, ETC., – SUNT O CU TOTUL ALTĂ POVESTE ȘI
SUNT FOARTE EFECTIVE ÎN RIDICAREA AȘANUMITEI „PUTERI VRĂJITOREȘTI,”
„VRIL,” „CHI,” „FORȚE VITALE.” ACEASTA ESTE ESENȚA SATANISMULUI.

Rădăcinile și originile Satanismului Adevărat
După ani de cercetări pe tema satanismului, am găsit că originile acestuia se află în
Orientul Îndepărtat. De regulă, atunci când începi să studiezi Satanismul, ai tendința de a răsfoi
prin ocultismul occidental. Ocultismul occidental a fost corupt și infestat cu mizerii evreiești,
până nu a mai rămas aproape nimic din el. Aproape tot ceea ce găsești în ocultismul occidental
își are rădăcinile în Orientul Îndepărtat. Ocultismul occidental este arhiplin cu litere,
numerologie, îngeri și alte gunoaie evreiești. Zeii noștri originali care ne-au oferit cunoștință
spirituală, au fost transformați în monștrii oribili. Apucând urma tuturor acestora până la punctul
lor de pornire în Orientul Îndepărtat, descoperim că numele în sanscrită a Zeilor sunt ținute în
mare cinste și onoare – pe care aceștia le și merită. Numele „Satan” (care înseamnă „inamic” în
ebraică), în sanscrită înseamnă ADEVĂR și ZEU CREATOR. Acum bineînțeles că oamenii
minciunii privesc la ADEVĂR ca la un inamic de moarte! Civilizația nu a început Orientul
Mijlociu, așa cum crezusem odinioară. Sumeria, Egiptul, precum și alte civilizații antice, și-au
obținut învățăturile spirituale și cunoștința ocultă din Orientul Îndepărtat. În prefața edițiilor
broșate ale Necronomiconului, editorii admit faptul că textul își are originile în sanscrită. Oricine
are cunoștințe în sanscrită știe că acest lucru este adevărat, el fiind reflectat în multe dintre
cuvintele și numele din această carte. Reichsführer Heinrich Himmler, care a fost satanist, a știut
despre originile noastre spirituale din Orientul Îndepărtat și a trimis o expediție în Tibet, loc în
care nemții au fost foarte bine primiți. La întoarcere, expediția a adus în Berlin 30 de călugări
tibetani budiști – care au murit cu toții în primăvara anului 1945, într-un ritual de sinucidere în
grup, odată cu căderea celui de-al Treilea Reich.
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Adevăratul satanism poate fi găsit în Yoga Kundalinică (a șarpelui) și în calea de stânga a
Tantrei. Din nefericire, ca orice altceva, disciplinele menționate mai sus au fost în parte corupte:
unealta evreiască a creștinismului a infestat și a schimbat anumite lucruri; însă cei mai mulți
dintre voi care sunteți dedicați cu adevărat lui Satan, puteți simți adevărul din aceste doctrine.
Dobândirea cunoștinței presupune filtrarea informațiilor și a învățăturilor printr-o lumină și
gândire satanică. În lupta lor neobosită și obsesivă de a domina lumea și în zbaterea lor de a lua
locul adevăratului nostru Zeu Creator, evreii s-au folosit de tot ce au putut pentru a distruge,
perverti și corupe toate cunoștințele spirituale autentice. Masacrarea preoților și a înțelepților
Neamurilor, distrugerea sistematică prin infiltrare a tuturor organizațiilor oculte Ariene (cum e
cazul Francmasoneriei – care acum nu este decât o altă unealtă a evreilor comuniști), a lăsat după
ei dâre uriașe ale masacrelor, urmate de și mai multe minciuni și crime – pentru a le ține ascunse
pe cele dintâi, dar și întreaga rețea împuțită a corupției evreiești cușer. Rezultatul final este
comunismul, care conclude cu eliminarea finală și totală a tuturor cunoștințelor oculte din rândul
populației, în timp ce maeștrii evrei îți asumă statutul de „dumnezeu.”
Pentru a deschide drumul tuturor acestor lucruri, pe aproape fiecare pagină din biblia
iudeo-creștină stă scris cuvântul „evreu,” „poporul evreu” sau „Israel.” Agenda lor are la bază
adoptarea de nume, locuri, dăți importante și concepte din culturile Neamurilor, pe care mai apoi
le corup în caractere și arhetipuri evreiești fictive și în învățături corupte, cu scopul de a ne
dezarma din punct de vedere spiritual. Se folosesc de aceste minciuni pentru a afirma că ei sunt
fondatorii religiei, civilizației și a învățăturilor spirituale; cea mai mare minciună a lor este aceea
conform căreia ei ar fi „leșii lui dumnezeu.” O mare parte din această minciună are impact
subliminal. Școlile exclusiv evreiești în care acești paraziți învață argumentarea și arta de
distrugere a Neamurilor, sunt numite „Shiva.” Numele a fost furat din puterea masculină a
Șarpelui Kundalini; consoarta acestuia este partea feminină, Shakti. Cu alte cuvinte, partea logică
(masculină) a creierului care direcționează puterea spirituală pentru a se manifesta în planul fizic.
Aceia care sunt familiarizați cu aceste puteri, pot vedea clar conexiunea.
Multe cărți, chiar și în școli, afirmă că iudaismul este cea mai veche religie: asta este o
MINCIUNĂ! Un prim exemplu de folosire a unei istorii fictive, este Palestina. Evreii au pus
mâna pe această țară prin MINCIUNI. Începând cu acel moment, poporul palestinian a suferit și
încă suferă oribil. Nu a existat niciodată vreun loc pentru statul bandit al Israelului, nicăieri în
Orientul Mijlociu. Aceste minciuni i-a dat rasei evreiești privilegii speciale și o istorie pe care
aceștia nici NU au avut-o și la care NU au dreptul. Puterea ocultă sălășluiește în fiecare dintre
noi. Prin îndepărtarea acestei cunoștințe, evreii pot arunca blesteme peste oricine vor ei, în timp
ce victimele (Neamurile), neștiind nimic despre aceste puteri, sunt fără ajutor în fața lor. S-au
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lăudat cu acest lucru și cu multe altele în „Protocoalele înțelepților Sionului,” menționând de
aura de protecție pe care aceștia au pus-o peste întreaga rasă evreiască – astfel încât, atunci când
nenorocirea vine peste Neamuri (conflictele dintre Neamuri, datorită instigării evreiești), poporul
evreiesc va fi protejat.Creștinismul nu numai că îndepărtează cunoștințele spirituale și le
înlocuiește cu minciuni evreiești, dar se și auto-perpetuează prin manipularea energiilor
credincioșilor. Această puternică unealtă a evreilor trebuie distrusă, întrucât faza finală a acesteia
este comunismul evreiesc, după cum se poate observa în întregul mesaj biblic și în predicile
caracterului inventat de evrei, nazarineanul.
În sanscrită, „Maya” înseamnă „iluzie.” Mulți au fost preocupați cu calendarul mayaș
care se sfârșea în 2012 – lucru pe care oamenii l-au interpretat ca fiind „sfârșitul lumii.” În urma
cercetărilor pe care le fac la momentul de față (sunt departe de a fi gata cu ele), am găsit că
numele multor civilizații, în special civilizațiile antice, își au originea în sanscrită, cum e cea
sumeriană: Sumer-Arian. Astfel conexiunea mayașă prinde culoare. Noi credem că anul 2012
poate fi anul în care Neamurile ca întreg se deșteaptă de sub VRAJA evreilor și de sub
ÎNȘELĂTORIA creștinismului. Un rabin evreu a spus odată că litera ebraică „Vau” – care în
numerologie este 6 – este identică cu litera semită W. Așadar, WWW (World Wide Web a
internetului) este egal cu „666” – pe care evreii l-au numit „Fiara.” Informațiile de pe internet nu
pot fi controlate. Aceasta le va aduce sfârșitul.
În încheiere, vreau să mai adaug câteva informații importante pe care le avem, cu privire
la învățăturile orientale. La fel ca toate celelalte lucruri, ceea ce este disponibil publicului larg în
zilele noastre, a fost infestat cu minciuni creștine; nicio deosebire de învățăturile „New Age”
care nu sunt nimic altceva decât vrăjitorii păgâne creștinate. Când te apuci să studiezi Yoga
Kundalinică și calea stângă a Tantrei, poți vedea esența, simbolurile, mantrele, cuvintele și
tehnicile adevăratului fundament satanic. Cel mai important lucru pe care îl poți face atunci când
citești orice despre yoga, e să fii mereu conștient că informațiile care sunt puse la dispoziția
tuturor, pe mai toate website-urile, au fost corupte. Cunoștința spirituală a fost pângărită și
blasfemiată cu mizerii creștine și alte gunoaie toxice pentru suflet. Nu există nicio „lege” care să
se întoarcă împotriva ta. Toate rahaturile despre celibat, abstinență de la consumul anumitor
bucate, dobândirea a mai știu eu ce virtuți, o lipsă de dorință și detașare, etc., nu sunt numai
lipsite de sens, ci, în multe feluri, sunt și niște sfaturi foarte periculoase. Aceste restricții,
împreună cu celelalte sfaturi relaționate acestora cu privire la felul în care să îți ridici Șarpele,
deschiderea și alinierea chakrelor, etc., au fost profanate în mod intenționat, pentru a-i PREVENI
pe cei mai mulți din a avansa spiritual și a ne zeifica; mai mult, aceia care au reușit totuși să își
ridice energiile, au dat nas în nas cu probleme serioase și dezastru personal – asemenea lui Gopi
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Krishna. Am studiat îndeajuns de mult și am experimentat și mai mult pentru a ști toate aceste
lucruri. Pe lângă asta, acea „abstinență a dorinței” care apare în multe dintre învățăturile orientale
(și care au fost corupte cu jeg creștin) – sunt în mod evident minciuni decorate cu rahat. O
abstinență totală a dorinței = moarte. Dacă nu ai nici un fel de „dorință,” atunci nu ai medita, nu
ai lucra la avansarea ta spirituală, nu ai mânca, nu ai bea și nici nu ți-ai purta de grijă. Ai muri.
Aceste învățături false există pentru a-i dezarma și a-i împiedica pe cei care dobândesc putere
prin disciplinele amintite mai sus, din a se folosi de ea. Cea mai mare teamă a inamicului este ca
noi, Neamurile, să ne folosim puterile spirituale în magie (fie ea albă, gri sau neagră). Acesta
este motivul pentru care aceste cunoștințe au fost corupte. Adevărata cale stânga a Tantrei
presupune trăirea vieții la potențial maxim, răsfățându-te în plăceri, în timp ce lucrezi la
iluminarea și avansarea spirituală prin meditații și cunoștințe – în stil satanic. Multe cărți despre
yoga se contrazic între ele, lucru care dovedește că informația e coruptă. Deschide-ți mintea și la
fel cum faci cu orice altă carte sau sursă de informații pe care o studiezi, fă-o cu o gândire
satanică: cerne tot gunoiul creștin care din nefericire a infestat aproape toate lucrurile.
Adevărul să fie cunoscut (și vorbesc din experiență aici), că atunci când lucrezi
pentru a te împuternici:
 Nu există diete speciale.
 Nu există nici un fel special de fi – cu alte cuvinte, ești LIBER să fii tu însuți și să
îți trăiești viața exact așa cum alegi.
 Nu există tabuuri sexuale – lucru care înseamnă că ești liberi să faci sex cum vrei,
cu cine vrei și pe atât de des pe cât poftești
Singurul lucru care ESTE relevant în ceea ce ține de aceste discipline, e PRACTICA
CONSISTENTĂ și nimic altceva. Esența acestor învățături țin în totalitate de dezvoltarea
puterilor minții și ale sufletului, care sunt valabile pentru oricine din univers. Nu trebuie să îți
trăiești viața după mai știu eu ce legi. Energia face exact ceea ce îi este spus să facă. Energiei nu
îi pasă ce ai mâncat de-amiază sau cu cine ai fost noaptea trecută. Singurul lucru de care ai
nevoie este o cunoștință corectă și precisă. Cunoștința despre cum să te dezvolți spiritual și cum
să ajungi pe atât de puternic pe cât îți este cu putință.
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Ca și sataniști, lucrăm pentru:
 Cultivarea și dezvoltarea abilităților cunoscute ca „siddhis,” cum e telechinezia,
telepatia, levitația și așa mai departe.
 Extinderea puterii personale astfel încât să fim capabili de a produce schimbările
pe care ni le dorim în viețile noastre sau a celorlalți, folosindu-ne exclusiv de
puterile minții și ale sufletului.
 Utilizarea puterii pe care o dobândim prin yoga, meditația de împuternicire,
mantre, etc., pentru a ne îmbunătății viețile, pentru a ne face dreptate atunci când
cineva ne greșește, pentru a dobândi bogăție, sănătate sau orice alt lucru pe care
ni-l dorim.
CEA MAI MARE PARTE DIN ÎNVĂȚĂTURILE ȘI DOCTRINELE RELIGIILOR
ANTICE AU FOST CORUPTE. IGNORĂ-LE! UNELE EXERCIȚII, CUM E YOGA FIZICĂ
ȘI CEA KUNDALINICĂ, EXERCIȚIILE DE RESPIRAȚIE, ARTELE MARȚIALE, ETC., –
SUNT O CU TOTUL ALTĂ POVESTE ȘI SUNT FOARTE EFECTIVE LA RIDICAREA
AȘANUMITEI „PUTERI VRĂJITOREȘTI,” „VRIL,” „CHI.” ACEASTA ESTE ESENȚA
SATANISMULUI.
DORINȚA este cheia în succesul „vrăjilor.” Odată ce mintea și sufletul devin îndeajuns
de puternice prin meditația de împuternicire, yoga, mantra, etc., ceea ce ne dorim se va manifesta
de la sine în viețile noastre, chiar și fără a întreține vreo lucrare sau vreun ritual. Cunosc aceste
lucruri din experiența mea personală. Dacă ai putere, DORINȚA, de una singură, va produce
schimbări.

Mesaj de la Satan cu privire la Yoga
Satan vrea ca eu să scriu acest articol, să îl postez pe grup și să mă asigur că toată lumea
este conștientă de aceste lucruri. Am să trec direct la subiect. Aproape toată lumea știe cum
inamicul operează prin infiltrare pentru a distruge și corupe cunoștința spirituală. Rădăcinile și
fundația satanismului adevărat este în yoga kundalinică (a ȘARPELUI). Din nefericire, multe din
învățăturile disponibile în zilele noastre au fost infestate cu proceduri și practici menite să se
asigure că absolut oricine le urmează, nu va dobândi nici un fel de putere personală. Un bun
exemplu sunt numeroșii practicanți de yoga care au fost îndoctrinați cu minciuni, cei mai mulți
în India, care nu au nimic, trăiesc în adăposturi cu nimic superioare unei cutii de carton în care
dorm câinii, se acoperă cu cenușa morților, tot ceea ce poartă pe ei e „cârpa lui hristos” și trag
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după ei o existență a morții. Pentru câțiva bani dați acestor cerșetori patetici, turiștii care
vizitează ashramele și templele primesc „binecuvântările” acestora – ceea ce înseamnă că acești
amărâți își consumă forța vitală și energia pe alții, pentru o nimica toată. Aceste suflete sărace
sunt saturate cu putere spirituală, însă nu au nici cea mai vagă idee cu privire la felul în care ar
putea face uz de ea; iar acest lucru se datorează învățăturilor inamicului, care au fost corupte
înadins pentru ai conduce spre ruină pe cei ce le urmează. Nu există absolut nicio regulă cu
privire la dobândirea puterii personale, în afară de perseverență și consistență în meditații și în
celelalte lucrări menite să te avanseze spiritual. Enormitatea mizeriei corupte de proveniență
inamică este strigătoare la cer. Este prezentă în cele mai multe cărți despre yoga disponibile
publicului larg în zilele noastre. Acest gunoi este INFECT și nu are nimic de a face cu
dobândirea dumnezeirii. Dacă urmezi toate aceste învățături corupte ale inamicului, te vei
asigura că nu ai nici un fel de putere și că nu reprezinți nicio amenințare agendei inamicului –
care e aceea de a abuza de puterea ocultă, pentru a înrobi lumea. Cele mai rele practici de
automutilare și cele relaționate acesteia, nu numai că sunt o nebunie totală, ci îți pot pune și viața
în pericol. Sigurul ”PĂCAT” în satanism este STUPIDITATEA!!
 Tăierea părți inferioare a limbii astfel încât să se stabilească o bună conexiune cu
glanda pineală: Această procedură nu este numai periculoasă ci și absolut inutilă.
Nebunii care au făcut acest lucru nu mai pot nici vorbi și nici mânca normal.
Textele care încurajează această mutilare, mai spun că în mod normal, nefericitul
”se retrage în pustiu, nu mai poate vorbi normal și nici nu mai prea mănâncă
mult”. Cu alte cuvinte te dai la moarte. Aceasta este o nebunie totală! Oricine a
meditat consistent și extensiv pe glanda sa pineală, cunoaște că tâmpenia de mai
sus este o prostie ieftină și inutilă.
 Înghițirea de pânze/cârpe lungi: Asta vorbește de la sine. La fel ca și tăierii limbii,
această practică este foarte nenaturală și inutilă și poate fi chiar mortală. Numai
așa te poți eviscera de unul singur.
 Infuzia de apă prin rect, până la colon.
 Spălarea nărilor sau inserarea diverselor obiecte în nas.
 Celibatul (abstinența sexuală): Aceasta este o altă măscărie gogonată. Ființele
umane sunt sociale din fire și au nevoie să fie atinse și iubite din punct de vedere
sexual. Orgasmul este o eliberare necesară. ABSTINENȚA SEXUALĂ ESTE
EXTREM DE NESĂNĂTOASĂ!!
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Este important să îți eliberezi energia sexuală prin intermediul orgasmului, iar
dacă nu îți poți găsi un partener potrivit, fă-o de unul singur, prin masturbare.
Acest lucru ține de fiecare și este ceva personal. Tăgăduirea sexualității și a
orgasmului sexual conduce nu numai la probleme psihice serioase, ci, în contrast
cu învățăturile yogice populare, te și împiedică din a avansa spiritual.
 Un alt exemplu este dieta: Aceasta este o alegere personală. O dietă vegetariană
nu este DELOC necesară în practicile yoga sau în dezvoltarea puterilor spirituale.
Acest rahat este împins cu forța prin mai toate cărțile și textele yoga precum și în
multe alte scrieri. Ceea ce mănânci te privește personal. Bineînțeles că o
alimentație bazată pe fast food și junk food, în cele din urmă conduce la o
sănătate șubredă; însă în ceea ce ține de mâncatul excesiv la diferite ocazii,
consumul de mâncăruri picante, cărnuri și așa mai departe – acest lucru nu are
nimic de a face și nu interferează DELOC cu progresia ta spirituală. Vorbesc din
experiență aici.
 Ignorarea chakrelor inferioare și cele ale picioarelor: Chakrele inferioare sunt
esențiale. Dacă vrei să te vindeci, să întreții ORICE fel de magie, să ai un respect
de sine decent, atunci chakrele inferioare TREBUIE să îți fie puternice. Motivul
pentru care cele mai multe cărți și informații despre yoga disponibile la tot pasul
îi sfătuiesc pe cititori să ignore chakrele inferioare, este pentru a îi lăsa pe
practicanți fără nici un fel de putere personală. Chakrele tălpilor sunt de asemenea
foarte importante, întrucât pe aici tragem energie pentru ritualuri, pentru
vindecarea celorlalți și pentru multe altele.
 Ignorarea Siddhilor (telechinezia, pirochinezia, levitația, biochinezia, etc). Fiecare
siddhi ar trebui lucrată și dezvoltată. Yoga kundalinică și spiritualitatea ține de
aceste practici și abilități.
 Nevoia de un „guru” uman (profesor spiritual): Din nou, acest lucru este inutil. În
mare parte acesta este un truc de făcut bani și în multe cazuri „orbul conduce pe
orb.” Satan și Demonii săi sunt „guru” pentru noi. Ei sunt ADEVĂRAȚII
Maeștrii.
Mare parte din învățăturile spirituale disponibile peste tot, au fost corupte în mod hidos.
Publicul a fost mințit și înșelat în mod intenționat, pentru a se asigura că nimeni avansează și
astfel nu devin o amenințare pentru inamicii aflați la putere (evreii), dar care, la rândul lor,
cunosc adevărul și folosesc puterile oculte pentru a înrobi lumea. În încheiere, yoga kundalinică
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– atunci când este întreținută în mod corect – este calea spre zeificare și deci reprezintă
fundamentul Satanismului Adevărat. Cobra cu capișonul dilatat, care apare în multe locuri din
lume în gravurile antice, simbolizează conștiința expandată și iluminată, care apare odată cu
activarea energiei șarpelui. Acest lucru atrage după sine un grad de conștientizare din ce în ce
mai mare, până devenim asemenea Zeilor.

Calea lui Astaroth din 8 pași, pentru avansarea spirituală
Astaroth a fost cunoscută canaaniţilor ca ASTARTE, sumerienilor ca INANNA,
babilonienilor ca ISHTAR, asirienilor și acadienilor ca ASHTART, ASHTORETH, ASHERAH
și ASTORETH; egiptenii o știau ca ISIS, ASHET și ASET, iar fenicienii ca TANIT-ASHTART
și ASHTATOTH. Poporul Ugaritic o numeau ANAT. În sanscrită (una dintre cele mai vechi
limbi), „Ashta” precum și alte variații ale numelui ei, înseamnă „opt.” Jnana Yoga (Inanna) este
„Calea cunoștinței.” Atunci când numărul 8 este așezat în poziție orizontală, dă naștere
simbolului infinității și a imortalității. Cei mai mulți dintre noi, care suntem familiarizați cu
yoga, am auzit de calea în „opt pași.” Din nefericire, o mare parte din aceasta a fost poluată de
gunoaiele creștine și musulmane, imediat după ce doctrinele originale au fost distruse. Calea în
opt pași NU are nimic de a face cu conduita personală sau cu „moralitatea.”
„Îngădui fiecăruia să își urmeze dictările propriei sale naturi, însă acela care mi se va
opune, va regreta amarnic.” – Satan în Al-Jilwah
În adevăr, calea în opt pași constă în respectarea și exersarea practicilor de mai jos, care
amplifică puterile minții și ale sufletului în mod drastic:
1. Asanas – poziții fizice ale corpului, cum sunt acelea din yoga fizică, yoga
kundalinică, cele 5 tibetane, qi gong și tai chi. În cadrul acestora trebuie să îți
întărești partea fizică prin întinderi ușoare și manipularea șirei spinării, cu scopul
de a facilita urcarea în siguranță a șarpelui Kundalini. Corpul fizic trebuie să fie
liber și flexibil, altfel energia poate fi blocată. Atunci când meditezi în mod
constant, ridici cantități extreme de energie care trebuie direcționată în mod
corect, însă mai presus decât orice, aceasta trebuie să circule liberă.
2. Pranayama – exerciții de respirație.
3. Dhyana – meditație.

812
4. Mantra – vibrarea cuvintelor de putere pentru atingerea anumitor scopuri și/sau
pentru putere personală (câteva exemple de cuvinte de putere, Runele, Codurile
Enochiene).
5. Yantras – meditație pe sigilii și diferite simboluri (se folosește împreună cu
mantra pentru efectivitate maximă).
6. Mudra – anumite semne, cum sunt pozițiile mâinilor pe care le folosim la
deschiderea chakrelor și care sunt folosite pentru activarea puterii vrăjitorești.
7. Bandhas – pentru stimularea și direcționarea șarpelui Kundalini.
8. Maithuna – activitate sexuală, fie cu unul sau mai mulți parteneri, fie de unul
singur. Orgasmul este foarte necesar atât pentru activarea cât și pentru
amplificarea forței vitale. Acesta este motivul pentru care, în lupta lor de
îndepărtare a tuturor cunoștințelor și a puterii spirituale, biserica creștină și
programul islamului întotdeauna condamnă activitatea sexuală și pune restricții
peste aceasta.
Prin practicarea tuturor celor de mai sus, îți vei spori și amplifica puterea și vei scurta
timpul în care te vei zeifica.

Cuvinte spirituale de cod
Adevărata spiritualitate este o DEZORDINE imensă. Creștinismul împreună cu celelalte
programe relaționate acestuia, au făcut treabă bună în coruperea cunoștinței spirituale și
înlocuirea acesteia cu minciuni. Mare parte din cele disponibile tuturor și la tot pasul, sunt cam ¼
adevăr și restul minciuni nerușinate. Mulți din așa-zișii „guru” sau „maeștri” au eliminat în mod
intenționat concepte cheie din lecțiile lor și/sau mânați de ignoranță au adăugat informații
eronate. Persecuția a fost unul dintre motivele pentru care anumite concepte spirituale importante
au fost codificate în legende, epici și alte povestiri cu Zei (care în realitate sunt ALEGORII și nu
întâmplări reale), mânați de încredințarea că Zeii îi vor conduce pe ai lor spre adevăratul mesaj
ascuns în toate acestea. Cu toate că Zeii sunt ființe extraterestre reale, aici pe pământ fiecare
dintre aceștia poartă un concept spiritual important în numele, sigiliile și poveștile despre vieților
lor. Mai jos este o listă alfabetică cu cuvinte spirituale de cod, care sunt bine de știut atunci când
studiezi de unul singur din surse străine ministerului Bucuria lui Satan (Joy of Satan). Cel mai
adesea, odată ce cunoști înțelesul acestora, multe scrieri și texte prind culoare.
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 Abandonare = acesta este un cuvânt care a fost corupt în mod hidos. Întreaga
semnificație a acestui cuvânt este relaxarea totală pe care fiecare dintre noi trebuie
să ne-o inducem în meditații, pentru a ne accesa partea feminină a creierului și a
sufletului. De asemenea, acest lucru este foarte important după întreținerea unei
lucrări magice: să pui deoparte întreaga lucrare și să nu insiști și să nu te stresezi
cu privire la rezultat; întrucât îngrijorarea înfrânează energia.
 Cer = chakra coroanei (creștinii au furat acest cuvânt din daoism și l-au corupt, la
fel cum au făcut și cu „Iadul”)
 Detașarea = acest lucru vine odată cu meditația. Din nefericire, și acest cuvânt a
fost corupt în cele mai multe texte cu și despre meditații. Ce se întâmplă atunci
când meditezi în mod consistent? Nu mai ești afectat de mediul în care trăiești,
așa cum se întâmplă cu cei care nu meditează. Spre exemplu, în situații de
urgență, meditatorul este capabil să rămână „detașat”și cu sânge rece. Nu ești scos
din fire/supărat.
 Iad = chakra bazei (creștinii au furat acest cuvânt din daoism și l-au corupt, la fel
cum au făcut și cu „cerul”). Chakra bazei este locul în care este încolăcit șarpele
Kundalini și devine foarte fierbinte atunci când este activat.
 Închinare = meditație, focalizare totală pe un obiect, mantră, sigiliu, etc., pentru
materializarea anumitor lucruri și dorințe. Acest lucru NU are NIMIC de a face cu
lingușirea de sclav, în fața unei „divinități.”
 Poartă/porți = chakră/e.
 Purificare = curățarea aurei înaintea unui ritual sau a unei lucrări magice. Acest
lucru ajută la dobândirea unui flux liber de energie, care este indispensabil
succesului ritualului sau a lucrării. Aura este curățată de orice energie care ar
putea intra în conflict cu lucrarea magică, punându-i bețe în roate.
 Rugăciune = fie comunicare telepatică cu Zeii, fie vibrarea mantrelor/cuvintelor
de putere, cu scopul materializării anumitor lucruri.
 Zeu/i = cu toate că Zeii sunt ființe reale, termenul „zeu” mai e și un cuvânt de cod
pentru chakre. De asemenea, „zeu” mai este un cuvânt de cod și pentru „sine.”
Astaroth a fost cunoscută canaaniţilor ca ASTARTE, sumerienilor ca INANNA,
babilonienilor.
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Expunerea minciunilor despre yoga
Am citit foarte multe cărți despre yoga, meditații și Kundalini. După cum știm, cea mai
mare parte din aceste cunoștințe a fost prezervată în Orientul Îndepărtat. Adevăratele origini ale
satanismului sunt în Orientul Îndepărtat și NICIDECUM în Orientul Mijlociu sau în
Mesopotamia, cu toate că e evident faptul că Zeii au fost și în această zonă la un moment dat.
Turnurile lui Satan sunt atât alegorii pentru chakre, cât și monumente fizice de-a lungul teritoriul
dintre Orientul Îndepărtat și Orientul Mijlociu, marcând traseul migrării dinspre est spre vest.
Mesajul acestei predici este acela că, prin Satan, putem progresa cu o viteză nemaiauzită,
în meditații și în ascensiunea Șarpelui. Cele mai multe cărți despre yoga îți vor spune că (ca și
ne-satanist), pentru a-ți ridica șarpele Kundalini, îți trebuie peste 20 de ani de meditații
consistente (peste o oră în fiecare zi) și practicarea formelor avansate de yoga fizică. Mulți dintre
cei ce pornesc pe această cale se izolează în așa-numita „ashram,” respingând sexul normal,
suprimându-și orgasmului și aderând la o dietă exclusiv vegetariană (fără carne, produse lactate,
ouă sau orice alt produs animal). Prin Satan, unii dintre ai noștri și-au ridicat Șarpele într-o
perioadă foarte scurtă de timp. Unul dintre exemple este Înaltul Preot Vovim Baghie, care și-a
ridicat șarpele Kundalini în mod complet, după numai un an și câteva luni în care a lucrat pentru
asta. El mănâncă carne și orice altceva dorește, este activ din punct de vedere sexual și trăiește o
viață liberă, în stil satanic.
Inamicul = restricții. Nici nu mă miră că mulți ne-sataniști care practică cu intensitate
meditațiile și yoga, trec prin tot felul de probleme, experiențe înfricoșătoare și un program antiviață strict, care în realitate este conceput de inamic pentru a descuraja și bloca orice progres
spiritual. În timpurile antice, înainte ca creștinismul să își arate chipul împuțit, unul dintre
cerințele pentru a deveni un preot legitim, era să ai șarpele Kundalini ridicat în totalitate.
Ceea ce vreau să reamintesc tuturora este că PENTRU A-ȚI RIDICA ȘARPELE,
TREBUIE SĂ FII LIBER. Acesta este întregul mesaj din yoga, dincolo de învățăturile corupte
cu care a fost infectată de către inamic. Yoga Hatha (sau yoga fizică) te face mai flexibil, lucrând
încheieturile precum și alte zone strâmte în care este prinsă energia. Mănâncă orice dorești, fă
sex după cum își place, răsfață-te cu ce poftești, fii liber! Orgasmul sexual deschide chakrele.
După cum am mai scris mai sus, mulți autori de cărți cu și despre meditații, încurajează reținerea
semenului, etc. Mulți dinte ei sunt deja morți și niciunul nu a trăit o viață prea lungă. Există
anumite exerciții care pot fi făcute cu practicile de mai sus, însă acestea nu pot fi făcute în mod
continuu, așa cum sfătuiesc cărțile respective. Orgasmul este necesar atât pentru sănătatea fizică,
cât și pentru cea psihică și emoțională.

815
Iubitul nostru tată Satan ne ghidează spre adevăr și ne oferă cunoștințe și abilități care îi
depășesc cu mult pe cei care sunt pe dinafară, indiferent de cât de dedicați sunt aceștia
programelor lor.Inamicul promovează orice este nenatural și anti-viață. Sexualitatea este
suprimată pentru a se asigura că nimeni nu își ridică Șarpele și nici nu avansează din punct de
vedere spiritual. Amintește-ți mereu atunci când citești sau studiezi din învățăturile, meditațiile și
textele yoga orientale: oamenii noștri (sataniștii spirituali) avansează cu o viteză nemaiauzită
până acum, prin Satan, în moduri sigure și sănătoase. În timp ce Șarpele crește în putere și începe
să urce (adesea acesta se retrage înapoi în chakra bazei, înainte să urce și să ajungă la chakra
solară), complexele (oricare sunt acestea) și problemele psihologice sunt scoase la lumină pentru
a putea fi rezolvate și eliminate. De asemenea, Șarpele curăță sufletul prin elementul astral al
focului.

SATANISMUL = LIBERTATE
Predică 21 noiembrie 2010
Vreau să clarific acest lucru. Nu există restricții dietetice în Satanism. Ceea ce alegi să
mănânci te privește personal. Diverse video-uri și documentare încep să demaște ceea ce se află
cu adevărat în spatele „agriculturii industriale.” Pentru aceia dintre voi care sunteți vegetarieni:
dacă în cazul tău funcționează și dacă ești mulțumit cu această dietă, atunci continuă.
Cu ani în urmă, după ce am văzut mai multe documentare despre agricultura industrială,
am încercat-o și eu, însă nu am rezistat cu ea mai mult de o lună. Nu funcționează în cazul meu:
ridicam greutăți, eram în gimnastică, arte marțiale și alergam peste 30 de km pe săptămână; pe
lângă asta, mai lucram și ca bucătar. M-am îmbolnăvit. Ceea ce vreau să spun aici, e că oamenii
sunt omnivori (proiectați să mănânce atât carne cât și vegetale). Indiferent de ce dietă alegem,
trebuie să omorâm pentru a mânca. Leii, lupii și alte carnivore omoară pentru a mânca. Orice
ființă vie de pe fața pământului trebuie să ucidă pentru a mânca. Plantele sunt și ele organisme
vii. Întreaga problemă este FELUL în care se face acest lucru. Agricultura industrială e oribilă.
Nu e naturală, ci constă în torturarea, exploatarea și abuzul animalelor până la extremă. Acest
lucru se răsfrânge asupra lanțului alimentar și în calitatea generală a alimentelor pe care le
consumăm, dar și asupra societății ca întreg. Majoritatea populației este nesănătoasă (în special
în occident) în multe feluri și mulți alții sunt dependenți de droguri „farmaceutice.” Pe lângă
asta, și în cazul vegetalelor se folosesc tot felul de metode nenaturale și dăunătoare, care ne
afectează direct și negativ sănătatea. Aceste lucruri se petrec de multă vreme (de decenii).
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Pentru aceia dintre voi care mănâncă carne, există acum companii care cresc animalele în
spații libere (nu în cuști), tratându-le în mod uman și hrănindu-le cu nutreț natural. Am găsit
unele companii care vând astfel de cărnuri la prețuri chiar mai ieftine decât mărcile renumite care
sunt implicate în agricultura industrială. În unele locuri se pot găsi chiar și ouă provenite de la
găini crescute în aer liber. Cu cât mai mulți oameni devin conștienți de exploatarea vicioasă a
animalelor alimentare, cu atât se vor produce mai multe schimbări în bine. Pentru aceia dintre
voi care aleg să fie vegetarieni, este important să știi CUM să mănânci, pentru a avea o dietă
sănătoasă. Anumite nutrimente le putem lua exclusiv prin proteine animale, cum e cazul
vitaminei B-12 și a taurinei. Câinii și pisicile care nu au taurina în mânarea lor, pot orbi. Aceste
două animale sunt carnivore, proiectate să mănânce carne. Este important să fii educat în ceea ce
ține de nutriție și să îți administrezi o dietă echilibrată, iar dacă este nevoie, chiar și suplimente
de vitamine. Asta este adresată în special tinerilor. Dacă alegi să fi vegetarian, este important să
citești cât mai multe lucruri pe acest subiect, ca să fii sigur că știi în ce te bagi și că primești toate
nutrimentele de care ai nevoie. Plantele și legumele suplimentează aproape toate nutrimentele de
care avem nevoie, însă există câteva de care trebuie să fii conștient că nu le poți lua din plante.
Așa că, găsește o metodă prin care să ți le administrezi și nu le ignora. Satanismul susține natura
și legea naturală. Încă odată: NU există restricții dietetice în satanism. Ceea ce alegi să mănânci
te privește strict personal. Satan ESTE FOARTE serios în ceea ce privește tratarea animalelor și
a mediului înconjurător cu respect. Satan este Domnul Pământului. Noi, sataniștii, trebuie să
tratăm pământul cu grijă și cu respect. De când am venit la Satan și de când am început să
avansez în meditații – și din experiențele împărtășite de alți frați și surori în Satan – este mai
mult decât evident că o mare parte din învățăturile despre yoga (în special yoga kundalinică)
disponibile publicului larg, sunt concepute în așa fel încât să îi PREVINĂ pe adepți din a
dobândi puteri spirituale, ÎMPIEDICÂNDU-I să își ridice Șarpele.
Astfel de cărți FORȚEAZĂ celibatul, restricțiile dietetice și multe altele – CARE ÎN
ADEVĂR LUCREAZĂ ÎMPOTRIVA PUTERII ȘI AVANSĂRII SPIRITUALE. Date fiind
cercetările extensive (pe care le-am făcut, citind foarte multe cărți despre toate tipurile de yoga)
am înțeles că așa-zișilor „maeștrii” le-a lua decenii pentru a-și ridica șarpele Kundalini. Într-o
carte autorul spunea că dacă pui în aplicare cele scrise acolo, îți va trebui „peste 20 de ani” – și
asta dacă te retragi într-o mănăstire/ashram și îți dedici întreaga viață meditațiilor și practicilor
yoga. Există câteva persoane printre noi care, prin Satan – la fel ca și Înaltul Preot Vovim – și-au
ridicat Șarpele în mai puțin de doi ani. Au făcut acest lucru în timp ce avea un loc de muncă cu
normă întreagă, plus multe alte distrageri. Toți aceștia mănâncă carne, sunt activi din punct de
vedere sexual și își trăiesc viața exact așa cum vor – FĂRĂ NICIO RESTRICȚIE.
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Eu mănânc carne în fiecare zi și nu am avut probleme în avansarea spirituală. Ceea ce mă
irită este ZELUL cu care aceste cărți și resurse FORȚEAZĂ vegetarianismul. Am crescut într-o
familie de catolici și îmi amintesc restricțiile la carne în timpul „postului mare” tâmpit și gunoiul
cu „fără carne vinerea.” Consumul de carne era un păcat și trebuia mărturisit în fața unui… preot
pedofil. Acum, noi știm cu toții că programul creștin a fost creat pentru a ÎNDEPĂRTA întreaga
spiritualitate. De asemenea, mai știu că orgasmul sexual împreună cu o viață activă din punct de
vedere sexual, sunt esențiale avansării spirituale. Acesta este motivul principal pentru care
bisericile creștine au atacat sexualitatea umană – în special plăcerea sexuală – în mod vehement.
Orgasmul sexual deschide chakrele și stimulează șarpele Kundalini.
Yoga Hatha (fizică) manipulează corpul, în special coloana vertebrală, astfel încât acesta
este liber, iar Șarpele poate urca fără a întâmpina blocaje; în acest fel energia sufletului poate
circula liberă. Restricțiile creează obstacole majore, fie fizice sau psihologice. Multitudinea
complexelor psihologice pe care le are creștinul dedicat, sunt îndeajuns pentru a-l preveni din a
avansa spiritual. Frustrările sexuale sunt cele mai rele, întrucât acestea țin Șarpele ferecat în
chakra bazei și, prin urmare, complet inactiv.
Meditația îndepărtează problemele și complexele/frustrările psihologice, astfel încât
Șarpele să poată urca în mod liber. În încheiere, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ ÎȚI
AMINTEȘTI MEREU că exercițiile din yoga fizică și kundalinică SUNT EFECTIVE (exercițiile
de respirație, asanele, etc.) Ceea ce e corupt sunt așa-zisele „sfaturi spirituale;” acestea din urmă
sunt concepute în așa fel încât să te ÎMPIEDICE din a avansa spiritual. Ține minte acest lucru!
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COVANURILE SATANICE
Ghid bazic pentru covanurile satanice
Ideea covanului este tăria în grup. Puterea combinată a sufletelor/minților membrilor
covanului poate realiza mult mai mult decât puterea unui individ care lucrează de unul singur.
Un covan oferă companie, plăcere mutuală în practici, tovărășie și este asemenea unei familii
strâns unite. De regulă, o lucrare făcută de grup va avea un succes remarcabil, în timp ce aceia
care lucrează de unii singuri au parte de un succes moderat. Toate covanurile Bucuria lui Satan
au ca scop războiul spiritual. Fiecare covan lucrează direct cu un Demon Protector, care îndrumă
și instruiește covanul după dorințele lui Satan. Covanul trebuie să opereze în secret deplin.
Cuvântul „covan” derivă de la cuvântul latinesc „conventus,” care înseamnă „adunare,”
„reuniune” sau a „convoca.” Covanul însuși devine o unitate puternică. Cu cât mințile și sufletele
membrilor sunt mai puternice, cu atât covanul ca întreg va fi mai puternic. În timp, în urma
lucrărilor repetate, covanul dezvoltă o aură puternică de energie la care fiecare membru poate
recurge pentru a-și suplimenta puterea personală. Covanul devine o bancă de energie. Acest
lucru este posibil numai prin întâlniri și ritualuri regulate, în care toți membrii lucrează împreună
într-un efort de grup. Consecvența este întotdeauna cheia în fundamentarea și clădirea energiei
spirituale.
Structura și cerințele unui covan:
 Un covan este format din 13 membrii sau mai puțin. În cei 13 este inclus și Înaltul
Preot (Preoteasă), care este liderul covanului. Când numărul este mai mare de 13,
trebuie format un nou covan, care se desface de cel original. Acest lucru are la
bază cele 13 Luni pline din anul lunar și cele 13 chakre principale ale sufletului.
 Fiecare covan trebuie să aibă un Demon Protector. Acesta este aproape
întotdeauna Demonul Gardian al Înaltului Preot (Preoteasă). Acest Demon
(Demoniță) ar trebui întrebat dacă este de acord să fie Protectorul covanului.
 Covanul ar trebui să aibă un loc regulat de întâlnire. Acesta poate fi în aer liber
sau în casa unui membru; de preferință într-o cameră care a fost proiectată,
consacrată și dedicată lui Satan/Lucifer, care să funcționeze pe post de templu.
 În mod tradițional, locul de întâlnire a două sau mai multe covanuri ar trebui să
fie la o distanță de cel puțin 5 km unul față de altul (asta în cazul în care există
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mai multe covanuri într-un oraș/zonă). Vechiul obicei al „drepturilor teritoriale”
se aplică aici.
 Covanul ar trebui să aibă o ierarhie.
 Fiecare membru nou ar trebui să treacă printr-o ceremonie de inițiere în care să
jure loialitate lui Satan/Lucifer și, de asemenea, să depună juruința solemnă că va
păstra totul într-un secret absolut. Fiecare membru nou trebuie să fi întreținut deja
Ritualul de Dedicare lui Satan/Lucifer, înainte de a întreține ritualul de inițiere
pentru covan. Dacă noul membru se simte confortabil cu asta, ritualul de dedicare
poate fi făcut sub supravegherea covanului. Toți membrii ar trebui să fie într-o
frăție și-o armonie puternică unul cu celălalt, întrucât covanul trebuie să lucreze
ca o unitate. Compatibilitatea dintre toți membrii este un aspect esențial pentru
întregul covan. Odată ce juruința este depusă, aceasta este permanentă.
 Fiecare covan ar trebui să aibă un nume magic. Acesta poate include și numele
Demonului Protector și ar trebui să fie de natură satanică.
 Fiecare covan ar trebui să aibă o insignă proprie și specială, care să fie cusută pe
roba fiecărui membru. Aceasta poate fi și sigiliul Demonului Protector.
 Esbatul: În mod ideal, covanul ar trebui să se întâlnească în timpul Lunii pline
(Esbat). Motivul pentru acest lucru este acela că, în timpul Lunii pline, energiile
astrale sunt mult mai favorabile succesului lucrărilor. Luna guvernează peste
partea feminină a sufletului, care furnizează energia necesară oricărei lucrări
magice. Luna plină amplifică acest lucru. Întrunirile lunare regulate ar trebui să
conțină un ritual special pentru Lucifer. Mai apoi se discută toate lucrurile
importante și grupul lucrează ca întreg pe puterile lor. Spre exemplu, se poate
lucra pe telechinezie, unde toți membrii lucrează împreună pentru a muta sau
levita în grup un singur obiect. Oricum, antrenamentul și exercițiile spirituale care
vor fi făcute rămân la atitudinea fiecărui covan în parte. Este important să cădeți
de acord unul cu celălalt; nu ar trebui să se piardă timp prețios pe luarea deciziilor
de acest gen.
 Dacă vreun membru se află în dificultate, întregul covan se adună și va face o
lucrare pentru a-i da o mână de ajutor. În timp, covanul ar trebui să fie mai unit
decât propria familie. Acest lucru vine din legătura cu ceilalți membrii la nivelul
sufletului, ceea ce se petrece în mod natural atunci când se folosesc împreună
puterile spirituale individuale.
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 Sabatul: În timpul Sărbătorilor satanice, covanul se reunește pentru a celebra.
Marile Sabaturi sunt un timp de celebrare dar sunt foarte importante și pentru
lucrări și dedicări. Fiecare zi de Sabat este aliniată cu energii astrale puternice, de
pe Pământ. Acesta este motivul pentru care anticii au construit Stonehenge și alte
monumente care se axau pe anotimpuri și pe alinierea acestora cu Soarele. Toate
acestea sunt bazate pe știință. În aceste perioadă, anumite energii din pământ și
din relația pământului cu celelalte planete, sunt foarte favorabile lucrărilor astrale,
lucrări pe care aceste energii le asistă și le împuternicește foarte mult. După
fiecare lucrare importantă de Sabat, se sărbătorește. Toate Sabaturile reprezintă
dăți foarte importante pentru succes special în lucrările spirituale, lucru care nu au
loc în alte momente ale anului. Aceste dăți poartă o semnificație foarte
importantă. Cu toate că aceasta este doar o speculație, cuvântul „sabat” seamănă
foarte mult cu cuvântul sanscrit „sabda,” care înseamnă „sunet.” Vibrația
armonioasă a unui covan este mult mai potentă decât cea a unui singur individ.
Am descoperit că multe dintre numele Demonilor își au originea în sanscrită,
acesta fiind și cazul numelui „Satan,” care în sanscrită înseamnă „adevăr.” Pentru
mai multe informații cu privire la asta, te rog treci prin articolul acesta: Rădăcinile
și originile satanismului adevărat
 Cel mai important scop al covanului este acela că fiecare este un medium dedicat
al lui Satan/Lucifer, atunci când lucrează pentru acesta. Asta aproape întotdeauna
se referă la războiul spiritual. Demonul Protector este acela care dă ordinele aici.
Covanul trebuie să opereze în cel mai mare secret. Acesta reprezintă un cadou pe
care covanul îl oferă lui Satan/Lucifer și Puterilor Iadului. În mod tradițional,
aceste lucrări au loc în timpul Esbaturilor. După aceea, atât după marile Sabaturi
cât și după Esbaturi, este timpul ideal pentru ospăț și celebrare. Membrii
covanului sunt încurajați să aducă mâncare și băuturi. Aceste întâlniri întotdeauna
ar trebui să fie o experiență pozitivă pentru toți membrii covanului.
 A doua persoană în ierarhie după Înaltul Preot (Preoteasă), este cunoscut drept
ofițerul sau executivul covanului și este responsabil de apartenența membrilor la
grup, de informarea celorlalți cu privire la data și locul următoarei întâlniri, ce
îmbrăcăminte să se poarte, ce mâncare, muzică, etc., să se pregătească pentru
întrunire. Dacă Înaltul Preot lipsește, ofițerul îi va lua locul.
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Lucrurile necesare pentru o celebrare în covan:
Principala preocupare a covanului este de a lucra ca o unitate, pentru a realiza fapte
magice care în mod normal nu sunt posibile prin efortul unei singure persoane. Cu toate că
următoarele obiecte sunt ideale, acestea NU sunt absolut obligatorii. Cel mai important lucru
sunt întrunirile regulate a tuturor membrilor și participarea acestora în mod consecvent în
lucrările grupului ca întreg. La fel cum o persoană devine mai puternică prin consecvență în
practicile de yoga și meditații, clădindu-și energia și împuternicindu-și sufletul, toate împreună
cu direcționarea și concentrarea minții, tot așa va fi împuternicit și covanul ca unitate. Covanul
este spiritual. Obiectele materiale sunt ideale pentru celebrări, însă dacă pentru unii acestea sunt
prea greu de obținut, lipsa acestora NU vă vor împiedica să funcționați ca covan.
Una sau mai multe tobe mici, asemenea tobelor bongo, care pot fi folosite pentru a
conduce grupul într-un ritm. Ritmul și dansul au fost cunoscute în mod tradițional ca elemente
care clădesc energia sufletului. Instrumente muzicale opționale pentru un covan satanic sunt:
Tamburine, flaute, naiuri, fluiere, sunătoare. Acestea sunt pentru dansul ritmic în cerc,
care vor fi dansate pentru a ridica puterile grupului ca întreg. Adesea dansul este făcut în linie, cu
mișcări ca de șarpe (în forma literei S), cu Înaltul Preot conducându-i pe ceilalți din fruntea
șirului. Pentru dansurile care vor avea loc după ritual, pot fi folosite instrumentele de mai sus sau
poate fi pusă muzică la alegere – metal sau orice alt fel de muzică cu ritm vioi.
Este nevoie de un altar și de unelte adecvate pentru altar. Acestea pot aparține Înaltului
Preot (Preoteasă) sau pot fi ale covanului. Este nevoie de un pocal din care se va servi fie vin sau
alte băuturi (întregul grup va sorbi pe rând din pocal, în timpul ritualurilor). Acesta este pentru
ritualurile formale, în care se folosesc recuzitele magice. După cum majoritatea știu deja,
recuzitele nu sunt obligatorii în lucrările minții și ale sufletului. Recuzitele magice sunt folosite
numai pentru a crea starea de spirit necesară, care este de ajutor în lucrare.
În cazul adolescenților și a celorlalți care nu sunt liberi, recuzitele magice pot fi lăsate la
o parte. Ceea ce este important, e ca toți membrii covanului să fie dedicați lui Satan, iar covanul
să se întâlnească în mod regulat. Reunirea și focalizarea minților voastre pe anumite lucrări
spirituale este singurul lucru esențial pentru orice covan.
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Ceremonia de inițiere într-un covan
Ceremonia de inițiere trebuie efectuată pentru fiecare membru nou. Noii membrii trebuie
selectați cu grijă, întrucât aceștia trebuie să aibă aceleași intenții și gândire ca și covanul și să
pună mai întâi de toate cele mai bune interese ale grupului. Inițierea este o unire cu covanul;
asemenea unirii unei familii. Inițierea într-un covan este permanentă, așa cum este și dedicarea
lui Satan. Interesele și țelurile candidatului trebuie să fie în armonie cu cele ale covanului și mai
presus de toate, acestea ar trebui să fie dedicat lui Satan în mod total și complet și să lucreze la
avansarea agendei Lui. Absolut toți candidații TREBUIE să fi întreținut în prealabil ritualul de
dedicare, înainte ca acestea să poată intra într-un covan. Demonul Protector al covanului își va da
consimțământul pentru noii membrii. Nimeni nu ar trebui să fie acceptat într-un covan fără
acordul Demonului Protector.
Ritualul de inițiere într-un covan este o ceremonie. Un ritual special ar trebui să
acompanieze ceremonia. Cele mai multe inițieri sunt făcute în timpul Sabaturilor sau Esbaturilor.
Fiecare covan își are propria variație a inițierii; mai jos sunt doar niște orientări standard:
 Inițierea este o ceremonie serioasă și nici un fel de prostie sau glumă NU își are
locul aici. Inițierea ar trebui să aibă loc la apogeul ritualului.

Eu_______(numele
înaintea_______(numele

complet),
Demonului

înaintea

Protector

al

atotputernicului
covanului),

Satan/Lucifer,

înaintea_______(numele

Demonului Gardian; dacă este cunoscut), în prezența tuturor celor adunați aici, din propria mea
voință, jur solemn că voi păstra întotdeauna în secret lucrurile încredințate urechilor mele de
acest covan. Promit să lucrez și să avansez satanismul în orice mod îmi este cu putință mie.
Înțeleg că sunt un războinic al lui Satan și un membru pământesc al Armatei Iadului;
acest covan este unitatea mea. Promit să-mi folosesc puterile și energiile cu cele ale grupului
pentru a distruge inamicii lui Satan. Promit să-mi folosesc puterile ca parte a unui efort în grup
pentru orice membru al acestui covan care se află în dificultate, știind că același lucru se va face
și pentru mine, dacă voi cere asta. Toate acestea le jur pe viața mea, acum și pururea și fie ca
puterile pe care le dețin, acum și pururea, să se întoarcă împotriva mea dacă voi rupe această
juruință solemnă. Lord Satan și toți Demonii și Puterile Iadului, fie ca voi să mă socotiți vrednic
Ave Satanas,
_____________ (semnătura candidatului în sângele lui).
Hârtia/pergamentul este mai apoi ars în vasul de ardere, iar ceremonia este încheiată.
După aceea, se sărbătorește și se petrece.
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Sabaturile și Esbaturile
Asemenea Sabaturilor, Esbaturile (reuniunile din timpul Lunii pline) sunt și ele sărbători.
„Sabat” se trage din cuvântul franțuzesc „s‘ebattre” care înseamnă „a se petrece” sau „distra.”
Pentru a funcționa, un covan satanic are nevoie de următoarele:
 Încăpere ferită și sigură care va servi pe post de Templu, în care covanul să aibă
posibilitatea de a deveni destul de zgomotos, fără a fi deranjat în vreun fel.
Această încăpere ar trebui binecuvântată și consacrată de Înaltul Preot/Preoteasă.
Pe pereți ar trebui agățate sau pictate sigilii, împreună cu imagini ale lui Satan.
Dacă acest lucru nu este posibil, se poate folosi orice loc sigur, ferit de privirile
străinilor și privat. Locul ar trebui consacrat și dedicat lui Satan înainte să se țină
întruniri în el.
 Unelte ritualice pentru covan: Înaltul/a Preot/easă își poate aduce propriul
pumnal; tot atât de bine pot fi achiziționate unelte pentru ritual care să aparțină
covanului ca întreg. Un altar, un pocal, un clopoțel, lumânări și un vas de ardere –
de preferat unul agățat în lănțișoare, în care să se ardă bulgărași de tămâie așezați
pe cărbuni. Acesta este folosit la consacrarea cercului și a templului. Mai este
nevoie și de o carte de rugăciuni și mantre/cuvinte de putere. Acestea pot fi scrise
de cel mai artistic membru din covan. Toate acestea trebuie păstrate într-un loc
sigur, departe de străini. Simbolul/insigna specială de identificare a covanului ar
trebui pictată, desenată sau gravată pe fiecare dintre uneltele ritualului.
 Instrumentele muzicale sunt opționale, însă foarte încurajate. Instrumentele
tradiționale pentru covanul satanic sunt timpane mici, tamburine, flaute, naiuri,
sunătoare, etc. Acestea sunt pentru dansul ritmic în cerc sau în linie, sub forma
unui șarpe, care e jucat pentru a ridica energia grupului ca unitate. Acestea nu
sunt decât sfaturi orientative tradiționale. Muzica poate fi redată și prin boxe
stereo, cum e metalul, pentru a crea starea de spirit necesară. La acest capitol
puteți opta pentru orice vă place și cu orice vă simțiți confortabili.
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Întrunirile regulate ale covanului sunt Esbaturile. Lucrurile făcute în cadrul acestor
întruniri sunt ritualurile, magia și studiul în grup. Esbaturile sunt zilele din timpul Lunii pline.
Motivul întrunirilor și a magiei din timpul Lunii pline, este acela că în această perioadă puterile
părții feminine ale sufletului sunt mult mai puternice. Partea feminină a sufletului este aceea care
conferă puterea brută. Partea masculină a sufletului este partea logică care direcționează energiile
părții feminine, pentru ca acestea să se manifeste în realitate. Luna plină împuternicește orice
lucrare magică întreținută în acea perioadă. Fiecare covan ar trebui să se întrunească cel puțin
odată pe lună, în timpul Lunii pline. Dat fiind faptul că pe parcursul unui an există 13 Luni pline,
fiecare covan ar trebui să se reunească de cel puțin 13 ori pe an.
De Esbaturi, se discută și se plănuiește orice lucrare care urmează să fie întreținută cu
ocazia următorului Esbat. Covanul va dezbate și va hotărî ce lucrare (magică) se va face la
următoarea întâlnire, dar și cum se va realiza acest lucru, până la cele mai mici detalii. Mai apoi,
întreg grupul va medita pe întreaga imagine a lucrării respective. Fiecare membru ar trebui să
aibă în minte o imagine clară cu lucrarea plănuită și cu materializarea acesteia. Într-un covan
satanic, TOȚI membrii trebuie să participe în mod activ. O persoană aprinde lumânările, altele
cântă la instrumente și un altul scrie predicile care urmează să fie rostite sau ajută la pregătirea
ritualului, și așa mai departe.Un lucru obligatoriu este ca grupul să beneficieze de o intimitate
totală și să nu fie deranjat sau întrerupt niciodată, în special atunci când lucrează magie.
Intimitatea este de o importanță extremă aici. Următorul ritual trebuie să aibă loc atunci când
covanul se întrunește. Acestea sunt doar sfaturi orientative care pot fi modificate și adaptate
pentru a se potrivi preferințelor individuale ale fiecărui grup. De regulă, Înaltul Preot deschide
Esbatul desenând o pentagramă în aer, după care întreține ritualul standard. După ce i-a invocat
pe cei 4 Prinți Încoronați ai Iadului, Înaltul Preot/Preoteasă ar trebui să rostească cu voce tare o
rugăciune, în care să ceară călăuzirea lui Satan în lucrările covanului. Ar trebui să urmeze 5
minute de tăcere, timp în care fiecare membru, în felul lui, să mulțumească Puterilor Iadului sau
să facă o cerere.
Apoi, în tradiția standard, întreg grupul începe să incanteze la unison:
S-A-T-A-N, S-A-T-A-N … o altă variantă ar fi: S-A-T-A-N A-U-Z-I–N-E. Dacă covanul
are instrumente muzicale cum e un flaut, tobe mici – acestea pot fi folosite în timpul incantației.
Simțiți și bucurați-vă de incantație timp de câteva minute. După aceea, Înaltul Preot/Preoteasă se
ridică și stă cu picioarele depărtate și cu mâinile înălțate în sus. În acel moment, restul covanului
îngenunchează și își ridică mâinile spre cer. În acest moment, Înaltul Preot/Preoteasă se deschide
oricărei energii Demonice prezente. Din când în când, un Demon va dori să vorbească covanului
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prin Înaltul Preot/Preoteasă. De fiecare dată când se întreține o lucrare magică, este trasat un cerc
(acesta nu are nimic de-a face cu cercurile de protecție folosite de inamic). Unul dintre membrii
covanului ar trebui să aprindă patru lumânări negre sau albastre (în cazul în care negru nu este
disponibil) în fiecare dintre cele patru puncte cardinale, pentru ai reprezenta pe cei patru Prinți
Încoronați ai Iadului. Acest tip de cerc este folosit pentru a concentra puterea covanului. Cercul
este trasat prin direcționarea propriei energii prin pumnal, vizualizând o lumină albastră de jur
împrejur. Cercul ar trebui să fie îndeajuns de larg pentru a-i cuprinde înăuntru, în mod
confortabil, pe toți membrii covanului. Membrul care trasează cercul ar trebui să inspire energie,
după care să expire acea energie, direcționând-o în jos în cerc, prin pumnal, pe atât de multă
energie pe cât posibil. După aceea ar trebui folosită o cădelniță cu tămâie corespunzătoare,
pentru consacrarea cercului. După ce acest lucru este realizat, Înaltul Preot/easă merge de jur
împrejurul cercului cu pumnalul său, pentru a-l reîmputernici. În fundal pot fi aprinse lumânări
suplimentare, pentru a coordona lucrarea – spre exemplu, lumânări roșii pentru lucrările de
distrugere sau poftă. Aveți doar grijă ca lumânările să fie plasate în mod precaut, pentru a se
evita incendierea Templului!
Nimeni niciodată nu ar trebui să părăsească cercul în timpul unei lucrări magice. Cercul
nu trebuie rupt. Este imperativ ca grupul să nu fie niciodată deranjat sau întrerupt, în special
atunci când lucrează magie. Nu uita că intimitatea covanului este de o importanță extremă.
Voințele combinate ale tuturor membrilor covanului TREBUIE direcționate spre același
scop. Puterea se adună deasupra cercului, sub forma unui con. După ce a fost generată îndeajuns
de multă putere în con, acesta trebuie direcționat. Dansul și incantația sunt cele mai cunoscute
metode de clădire a puterii în cadrul unui grup, acestea datând încă din antichitate. Întregul grup
dansează în cerc, în ritm sau în intonarea regulată a unei incantații. Dansul și ritmul sunt
accelerate, iar puterea este clădită. Dansul ar trebui să fie întotdeauna în sens invers acelor de
ceasornic. Pur și simplu abandonați-vă dansului și bucurați-vă de acesta. Dansurile în cerc încep
într-un ritm lent, accelerându-se treptat, din ce în ce mai repede, până la climax. Membrii
covanului pot dansa fie ținându-se de mână, fie individual. Atunci când vă țineți de mână,
puterea este concentrată și mai mult prin conectarea energiilor, astfel încât aceasta este clădită în
mod uniform. Sau puteți dansa luați la braț. Dansul poate fi făcut fie îmbrăcați în robe sau în nud.
Punctele importante sunt: simplicitatea și ritmul. Toată lumea dansează cu fața spre interiorul
cercului, în sens invers acelor de ceasornic, în pas stâng-drept-stângul. Când piciorul atinge
pământul, îndoaie genunchiul puțin, întrucât acest lucru va oferi mișcării un hop mai ritmic.
Pământul ar trebui să fie călcat cu putere cu fiecare bătaie cu piciorul: acest lucru ajută la
menținerea ritmului și la clădirea puterii. Covanul va decide ce incantații (cuvinte de
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putere/mantre) vor fi folosite, care instrumente (dacă se va folosi vreunul) și detaliile specifice
are ritualului care va fi ținut în cadrul întrunirii de Esbat. Fiecare ar trebui să știe exact ce are de
făcut și ce anume v-a avea loc la întrunirea respectivă.
Sentimentul este cea mai importantă componentă a magiei. Pentru a produce putere,
fiecare trebuie să se simtă foarte determinat cu privire la lucrul pe care ați plănuit să-l
materializați. Fiecare membru trebuie să aibă o imagine clară a ceea ce urmează să fie realizat.
Rezultatul dorit este cel mai important lucru pe care fiecare trebuie să-și focalizeze mintea.
Imaginea cu rezultatul dorit trebuie să fie clară în mintea fiecăruia, iar energia trebuie
direcționată spre acel rezultat. Fiecare trebuie să vizualizeze și să-și direcționeze voința spre
rezultatul pe care doriți să-l obțineți prin ritualul respectiv!
Scopul e de a clădi puterea covanului la un nivel cât mai ridicat posibil, după care să o
eliberați pentru a îndeplini lucrarea magică. Se dansează din ce în ce mai rapid și se incantează
(vibrarea cuvintelor de putere la unison) din ce în ce mai tare, după care vă opriți din dans și
cădeți pe pământ (în genunchi sau cum simte fiecare membru). Toată lumea ar trebui să aibă în
minte imaginea clară cu scopul ritualului, să fie foarte concentrați, după care să o elibereze.
Înaltul Preot/Preoteasă va conduce covanul. Unii membri vor dori să strige cu putere, întrucât
acest lucru ajută la eliberarea puterii. Pentru informații referitoare la momentul ideal pentru
lucrările magice, citiți articolul Sincronizează-ți magia după fazele Lunii După aceea, Înaltul
Preot/Preoteasă încheie ritualul sunând din clopoțel. Semnificația simbolică a clopoțelului este
reverberația. Cuvintele de putere rezonează la nivelul sufletului. Mai apoi, se obișnuiește să se
petreacă. Fiecare membru al covanului poate aduce mâncare și/sau băutură. Se poate și dansa,
distra, se pot juca diverse jocuri la fel ca în timpul Sabaturilor; toate acestea vor fi și ele incluse
în plan. Pentru acele timpuri când nu există nici o lucrare de făcut, ar trebui să faceți o invocare
și un ritual standard pentru Satan și să-i cereți îndrumare. În acest timp, grupul ar trebui să
lucreze împreună ca întreg, pe puterile membrilor. Aici intră cel mai bine lucrările energetice în
grup. Înaltul Preot/Preoteasă alege un topic pe care îl citește înaintea grupului, după care se
discută pe tema asta. Topicele pot fi luate de pe website-ul Bucuria lui Satan sau din alte surse și
ar trebui să fie relaționat satanismului, practicilor magice și împuternicirii personale.
NOTĂ: Adevăratul scop al unui covan este punerea la olaltă a minților și energiilor
spirituale ale membrilor. Uneltele ritualice nu sunt nimic altceva decât recuzite. Dacă grupul tău
nu poate face rost de astfel de unelte, acest lucru NU vă împiedică din a crea un covan și de a vă
folosi puterile spirituale în grup, pentru a vă materializa dorințele. Dacă se dovedește a fii prea
dificilă, ceremonia formală – cu toate că este ideală și de ajutor într-un grup – nu este obligatorie.
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Adolescenții, împreună cu ceilalți care trăiesc în zone în care nu e în siguranță să deții unelte
satanice, pot funcționa fără acestea. Toți sataniștii spirituali își folosesc puterile minții și ale
sufletului. Obiectele materiale sunt doar recuzite.

Meditații în grup pentru covan
Meditațiile în grup sunt pentru aceia care lucrează împreună în covan. Scopul acestor
exerciții este acela de a stabili o legătură energetică puternică între membrii, dar și pentru covan
ca întreg. Este esențial să ști cum să lucrezi cu energia; acest lucru este valabil pentru fiecare
membru în parte, deoarece puterea grupului e determinată de cea mai slabă verigă a sa.
Înaltul Preot (Preoteasă) ar trebi să conducă grupul pe parcursul meditației. Aceste
exerciții ar trebui să ridice energiile fiecărui membru în parte; prin aceasta covanul ca întreg va
crește în putere. Toată lumea ar trebui să fie în transă și relaxată atunci când efectuează
meditațiile. Membrii pot ședea pe scaune, în fund pe podea sau întinși pe jos. Este foarte
important să stai într-o poziție confortabilă. Ține minte că este vital ca înaintea începerii
meditației să aveți pregătit un plan despre felul în care aceasta va decurge, pentru a evita
tulburarea fluxului de energie. Meditațiile pot fi alese din Meditațiile Bucuria lui Satan; acestea
pot fi adaptate pentru grup. Acestea ar trebui planificate din timp și toți membrii covanului
trebuie să fie de acord cu ele.

Sfaturi pentru conducerea unui Covan satanic
Membrii noi trebuie aleși cu grijă, deoarece nu este ușor să stabilești încrederea și
unitatea necesară pentru un covan. Țineți minte că este mult mai ușor să primiți o persoană nouă
în covan, decât să o dați afară în cazul în care se ajunge la probleme serioase care nu pot fi
remediate. Fiți selectiv și, mai presus de orice, ascultați sfaturile Demonilor. Toți cei din covan
ar trebui să primească același mesaj din partea Zeilor. Covanurile nu pot înlocui membrii la fel
de ușor precum bisericile.
Vampirii psihici/energetici ar trebui evitați cu orice preț. Acești oameni nu vor contribui;
în schimb, aceștia vor absorbi energie din covan, slăbind întreg grupul. Fiți atenți în special la
indivizii care sunt cunoscuți pentru problemele lor continue, pentru care depun puțin sau nici un
efort pentru a le corecta. Problemele nu dispar niciodată, iar individul se plânge fără încetare și
încearcă să-i determine pe ceilalți să îl „ajute.” Acest lucru se diferențiază de situația în care
cineva este pur și simplu nenorocos, un aspect care adesea are loc sub tranzituri sau aspecte
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planetare grele. Vampirii psihici sunt atrași de sursele puternice de energie, la fel cum Dracula
este atras de o bancă de sânge. Îi poți găsi pretutindeni, la toate răscrucile de drum și ar trebui
evitați. Aceștia sunt niște victime și niște plângăcioși profesionali. Ei sug energia celorlalți
precum o gaură neagră. Dacă constatați că în covanul vostru se află deja un astfel de individ,
trebuie să încetați imediat să îi mai acordați ajutor magic, altfel acesta vă va stoarce de energie
pe voi și pe covanul vostru, slăbindu-vă toate puterile și eforturile. Țineți-vă departe de oamenii
slabi. Satanismul este pentru cei tari!
Un lucru pentru care covanul există, este umplerea golurilor. Fiecare membru are puncte
forte și cei mai mulți au domenii în care excelează, cu care pot ajuta grupul ca întreg. Spre
exemplu: un membru poate avea o bază solidă în astrologie, în timp ce altul poate avea
experiență în citirea cărților de Tarot; alții pot avea abilitatea de a vizualiza foarte dezvoltată și
așa mai departe. Toate acestea se împletesc și întăresc covanul ca întreg. Nu toată lumea va fi la
același nivel de abilitate. Aceia care sunt iscusiți într-un domeniu pot lucra cu și îi pot învăța pe
ceilalți, și vice-versa. Atunci când se lucrează în grup, energia preia o senzație și un format
diferit în comparație cu atunci când se lucrează individual. Este foarte important ca Înaltul
Preot/Preoteasă să fie capabil de a mânui energiile, de a le infuza cu voința sa, după care să le
trimită să-și îndeplinească sarcina. Toți ceilalți membrii ar trebui să fie deprinși cu asta. Aceste
abilități vin odată cu meditația de împuternicire satanică făcută în mod persistent și consistent.
Vrăjile dau greș din următoarele motive:
 Nu s-a pus îndeajuns de multă energie și/sau efort în lucrarea magică (sau scopul
lucrării nu a fost înțeles cu claritate de toți membrii).
 A existat o forță ce s-a împotrivit scopului lucrării, mai puternică decât energia
ridicată de grup. De exemplu o altă persoană, voința Zeilor sau sincronizarea
planetelor.
 Membrii nu au lucrat împreună în unitate și/sau grupul ca întreg nu are
experiență. Fiecare membru ar trebui să fie serios și dedicat unui program de
meditație de împuternicire pentru a-și crește energiile. Dacă nu există îndeajuns
de multă energie spirituală, întregul grup va fii slab și ineficient.
Vor exista momente în care va trebui să se facă compromisuri, în concordanță cu țelurile
individuale. Amintiți-vă că fiecăruia ar trebui să-i vină rândul, atunci când ajutorul personal este
cu adevărat necesar.
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Covanul este un loc de împărtășire a talentelor și de combinare a abilităților ca întreg:
„unde-s doi puterea crește.” Întotdeauna ar trebui să existe o accentuare puternică pe cooperare și
armonie. Un covan este întotdeauna numai pe atât de puternic pe cât este cea mai slabă verigă a
sa. Un începător neexperimentat în ale magiei, fără intenție poate da peste cap puterea pe care
grupul încearcă să o clădească, pentru simplul fapt că el/ea nu și-a dezvoltat abilitatea de a simți
și direcționa energia ridicată de grup. Noii recruți ar trebui să aibă cel puțin următoarea
cunoștință și înțelegere a practicii magice:
 Să știe cum să direcționeze și cum să canalizeze dorința
 Să știe cum să direcționeze și cum să canalizeze emoțiile
 Să aibă tăria voinței și încrederea necesară materializării lucrărilor magice
 Să fie competent și cu experiență în meditația de împuternicire
 Și cel mai important… să fie un suflet puternic
Toți membrii ar trebui să ia în serios țelul personal și individual de zeificare, să nu se
mulțumească niciodată cu nivelul său actual în ceea ce privește abilitățile psihice, ci să se lupte
pentru o putere personală și avansare spirituală din ce în ce mai mare.Dansul poate fi efectuat și
în spirală, întrucât aceasta simbolizează Șarpele/ADN-ul și șablonul vieții. Când este ridicată
îndeajuns de multă energie, dansul ar trebui să se desfășoare în cerc pentru a începe lucrarea
magică. Înaltul Preot/Preoteasă ar trebui să fie iscusit în a ști când energia grupului și-a atins
punctul culminant, pentru a da semnalul ca fiecare din covan să dea drumul energiei în același
timp. Fiecare din covan ar trebui să dea drumul energiei prin propria metodă de vizualizare și
gesticulare. Eliberarea energiei ar trebui să fie făcută cu o concentrare și o vizualizare clară.
Adesea, indivizii care sunt mai deschiși din punct de vedere psihic, vor vedea energia
proiectându-se din mâinile sau chakrele lor, sau ridicându-se deasupra grupului ca un vortex
întors. Atâta timp cât este direcționat în mod corespunzător, fiecare individ are felul lui de a da
drumul energiei. Unii pot cădea pe podea, în timp ce alții își vor ridica brațele în sus; unii pot
striga. Aici nu există vreo metodă „corectă” sau „greșită.” După aceea, toți participanții ar trebui
să se simtă energizați și în spirit. Dacă cineva se simte epuizat, asta înseamnă că și-a folosit prea
mult din energiile personale, fără să se fi alimentat în prealabil din alte surse.
Energia poate fi absorbită în chakre din pământ sau din copaci. Fiecare persoană din
covan ar trebui să dea dovadă de și să-și arate grija pentru ceilalți membrii. Toți trebuie să se
înțeleagă între ei și să se relaționeze unul altuia în armonie. Dezbinarea și dizarmonia vor afecta
lucrările magice în mod negativ, cauzând scurgeri de energie. Fiecare membru ar trebui să fie în
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stare să vorbească deschis cu privire la orice lucru care are de-a face cu grupul. Adesea, lucrurile
ținute ascunse doar de dragul de a menține pacea sau de a-i împăca pe alți membrii, în timp se
vor acumula și se vor manifesta în moduri negative, distrugând atât unitatea covanului cât și
lucrările magice. Toți membrii covanului ar trebui să fie prezenți întotdeauna și să participe în
orice lucrare. Amintește-ți că covanul operează ca o unitate și nimeni nu ar trebui lăsat deoparte,
indiferent de motiv. Aici se aplică regula: totul sau nimic.
Membrii mai experimentați ar trebui să fie capabili de a simți energia – energia grupului.
Un Înalt Preot/Preoteasă ar trebui să fie în stare să simtă dacă o lucrare va avea sau nu succes,
chiar dinainte ca aceasta să fie întreținută. Țineți minte: în lucrările magice, întregul grup ar
trebui să vizualizeze scopul lucrării ca și cum acesta e deja un lucru împlinit. Evitați expresiile
„se va” sau „o să.” Scopul ritualului „este” deja un fapt împlinit.
Întotdeauna este important să cunoașteți cuvintele de putere și felul în care acestea vor fi
vibrate și pronunțate în cadrul lucrării magice. Acestea ar trebui citite și înțelese pe deplin de tot
grupul. Greșelile se pot dovedi costisitoare. Vibrarea și pronunția corectă sunt FOARTE
importante în orice lucrare magică serioasă. Întregul grup ar trebui să vibreze mantrele; acestea
ar trebui învățate pe de rost și incantate la unison (acestea pot fi fraze/mantre, însă ar trebui să
conțină numai câteva cuvinte). O altă opțiune este ca Înaltul Preot/Preoteasă să vibreze cuvintele
de putere, iar membrii să le repete după acesta cu exactitate. Furtunile reprezintă o susținere
considerabilă în fiecare vrajă, deoarece electricitatea din aer produsă de fulgere oferă lucrării un
surplus de energie. Lucrările în aer liber conferă un sprijin similar, deoarece există un contact
direct cu pământul. Zonele împădurite sau cu mulți copaci sunt cele mai bune, însă este de o
importanță extremă ca covanul să nu fie distras sau deranjat în nici un fel.
La sfârșitul lucrărilor magice, dacă vreunul rămâne cu un exces nedorit de energie,
aceasta ar trebui oferită Puterilor Iadului. Chemați Demonul Protector pentru a lua energia
respectivă. Întregul grup poate efectua un ritual special de unire în Numele lui Satan, pentru a
ajuta cu unitatea covanului și cu contopirea energiilor. Prin asta, întregul covan ar trebui dedicat
lui Satan ca o unitate. Nu uita niciodată că preocuparea voastră principală este aceea de a lucra
pentru Satan.
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Conul satanic de putere
Conurile și piramidele au fost dintotdeauna asociate cu puterea magică, pentru că acestea
au forma chakrelor din sufletul uman. În aproape toate picturile cu vrăjitori și magi, aceștia sunt
portretizați cu pălării largi cu conuri înalte. (Pentru mai multe informații cu privire la originile
pălăriilor cu con, accesează linkul de la sfârșitul acestei pagini.) Pentru un covan „conul de
putere” reprezintă forma energiei psihice, ridicată și direcționată, atunci când membrii sunt
așezați în cerc pentru a lucra magie.
Toți membrii covanului se concentrează intens pe scopul ritualului, scop care este
vizualizat sub forma unui simbol sau a unei imagini, asupra căruia fiecare a căzut de acord.
Puterea este ridicată prin dans, ritmuri regulate, incantație (vibrarea la unison a cuvintelor de
putere), bătăi din palme și muzică. Toți membrii dansează în cerc, ritmul este accelerat iar conul
de putere începe să se formeze deasupra cercului (cercul reprezintă baza conului). Aceia care își
au al treilea ochi deschis și împuternicit în totalitate, vor putea vedea conul de energie, care de
regulă licăre într-o lumină argintie sau albastră. Când Înaltul Preot/Preoteasă simte că conul și-a
atins punctul culminant, îi instruiește pe membrii să-l elibereze într-un ropot, pentru a-și
îndeplini lucrarea. Sincronizarea este crucială aici.
Dansul în cerc poate fi făcut și în aer liber, în jurul unui foc de tabără. Acest lucru a fost
popular în antichitate, în Ajunul sărbătorii Beltane (30 aprilie). În timpurile antice, grupul dansa
până la epuizare, ținându-se de mâini și năvălindu-se spre foc, până când toată lumea era
epuizată sau până când cineva leșina – lucru care indica că energia a fost eliberată cu succes.
Conul de putere este o practică antică, universală. În unele părți din Siria Antică, conul era un
simbol al lui Astarte, Zeița feniciană a maternității, fertilității și războiului, de asemenea
cunoscută ca Demonița Astaroth.
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COPIII ȘI ADOLESCENȚII
Interesul tău pentru satanism este un lucru pozitiv. Este foarte important să lași deoparte
toate prejudecățile atunci când dorești să îl cunoști pe Satan. Cel mai probabil majoritatea
lucrurilor pe care le-ai auzit despre El din surse ne-satanice, provin de la inamicii lui și de la
oameni care îl urăsc fără nici un motiv real: ci doar pentru că așa au fost învățați să creadă. S-au
spus multe minciuni despre Satan și despre Demonii săi. Timp de sute de ani aceste minciuni leau fost băgate oamenilor pe gât cu forța, prin intermediul fricii. Satan și Demonii săi NU SUNT
DIABOLICI! Ei sunt aceia care au adus cunoștință omenirii, astfel încât noi să putem fii liberi.
Satan este adevăratul nostru Zeu Creator. „Dumnezeul” creștin este fals. Creștinismul nu este o
religie, ci un program creat pentru a elimina din rândul oamenilor informațiile legate de puterile
minții și ale sufletului (vrăjitorie) și despre virtuțile acestora. Satan a fost tratat cu răutate de
către aceia care îl urăsc fără nici un motiv bine fondat, care urăsc omenirea și care vor să ne facă
sclavi. Aceștia vor să țină cunoștința și puterea spirituală în mâinile câtorva „aleși.”
Satanismul NU ține de jocurile RPG, nici de sacrificiile umane sau animale, de băutul de
sânge, de groază, vampiri și nici de a face rău celor care nu merită asta. Satanismul adevărat ne
învață cum să devenim un Zeu și cum să obținem puteri dumnezeiești. Singurul mod în care poți
învăța adevărul adevărat, este să-l descoperi tu însuți. Niciodată nu vom putea cunoaște
adevărata realitate a lucrurilor dacă nu ajungem să cunoaștem argumentele ambelor părți. Dacă
nu cunoaștem ambele părți, nu putem lua o decizie corectă. Adevărul poate fi cunoscut doar
atunci când putem să gândim pentru noi înșine și fără prejudecăți. A gândi pentru tine însuți
înseamnă a-ți asculta propriile tale sentimente și voce interioară și să nu aștepți ca alții să vină și
să îți spună ce să gândești și ce să crezi. Aceia care doresc să îi înrobească și să îi controleze pe
ceilalți, au nevoie ca victimele lor să creadă tot ceea ce le este spus, fără a gândi pentru ei înșiși.
Dacă te decizi să ni te alături în satanism, nu te simți presat. Nu trebuie să îți dedici sufletul dacă
nu vrei asta; acest act rămâne la alegerea ta și nu ar trebui să faci asta decât dacă vrei cu
adevărat. Satan nu se bagă cu forța în viețile noastre, iar noi toți venim la el din proprie voință.
Este foarte important ca întotdeauna să îl tratezi pe Satan si Demonii săi cu cel mai mare respect.
NICIODATĂ NU CHEMA UN DEMON DIN JOACĂ SAU CA SĂ TE DISTREZI.
EVOCAREA UNUI DEMON ESTE O CHESTIUNE FOARTE SERIOASĂ. Dacă te afli la
răscruce sau dacă ai parte de probleme serioase, Satan și Demonii te vor ajuta. Demonii ne ajută
cu meditația de împuternicire, astfel încât să ne accesăm propriile noastre puteri și să ne purtăm
noi înșine de grijă, folosindu-ne mintea și sufletul nostru.
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Satan este diferit de falsul dumnezeu creștin și de nazarineanul acestuia (Iisus Hristos).
Satan ÎNTOTDEAUNA îi va ajuta pe ai săi atunci când aceștia întâmpină dificultăți sau sunt în
nevoie. Dată fiind violența din lumea de astăzi și din școli, ajutorul lui înseamnă totul.
Nazarineanul este foarte renumit pentru faptul că își întoarce spatele urmașilor lui, atunci când
aceștia sunt în vreme de nevoie. Acest lucru se datorează faptului că nazarineanul nu este nimic
altceva decât o formă mentală. Legendele despre apostolii lui care darămite au murit de o moarte
groaznică, sunt create cu scopul de a induce o mentalitate de sclav în credincioși. Este foarte
important ca un sclav să fie capabil să sufere cât mai multe abuzuri, fără să pună întrebări sau să
riposteze. Satan ne arată că suntem importanți. Sunt multe circumstanțe în care nu putem riposta.
Există oameni care sunt mai mari sau care au mai multă putere decât noi, dar și adulți care sunt
răi și nedrepți. Demonii lui Satan ne păzesc și se îngrijesc de problemele serioase pe care noi nu
le putem mânui. El ne arată că putem avea putere prin propriile noastre minți, putere pe care alții
nu o au și, totodată, ne învață cum să ne folosim de această putere pentru a dobândi lucrurile pe
care ni le dorim în viață. Putem avea bani, dragoste, un loc bun de muncă, etc. Oamenii care sunt
ticăloși cu noi, sunt pedepsiți.
Viața poate fi cu adevărat grea. Când venim la Satan, acesta ne face viețile mai bune și
mai fericite. Pentru a învăța mai multe despre asta, citește tot ce găsești pe acest website. Unii
indivizi care se numesc pe ei înșiși sataniști, nu sunt chiar de loc așa ceva. Aceștia nu cred în
Satan. Satan este foarte real și există cu adevărat. Cei care dețin puterea nu vor ca oamenii să
creadă în Satan deoarece Satan oferă putere omului de rând, lucru care reprezintă o amenințare
majoră pentru cei de sus. Trebuie să ajungi să îl cunoști pe Satan, tu pentru tine însuți, și vei
descoperi că acesta este pe cât se poate de real. Mulți adulți încearcă să îi facă pe copii să creadă
că ei, adulții, sunt mai buni sau că sunt perfecți. Asta este o minciună. E adevărat că știu mai
multe decât tine, însă cu toate acestea încă mai fac greșeli mari și, totodată, există multe lucruri
pe care aceștia nu le cunosc. Atâta timp cât ai mai puțin de 18 ani, nu ești liber și nici nu ai
aceleași drepturi pe care le are un adult. Oricine sunt aceia care au grijă de tine – părinții, rude
sau supraveghetori – aceștia au putere și autoritate asupra ta. Creștinii încearcă foarte mult să îi
forțeze pe copii și pe adolescenți să adopte credințele lor. Asta se datorează faptului că tu ești
tânăr și nu ai îndeajuns de multă cunoștință și experiență de viață, iar ei cunosc acest lucru. Ei nu
te lasă să explorezi ambele părți sau alte religii. Asta pentru că ei vor să îți controleze mintea. Nu
vor ca tu să gândești pentru tine însuți. Muți și-au rănit și abuzat copiii, pentru că asta este ceea
ce religiile lor îi învață să facă. Dacă trăiești într-o casă creștină, trebuie să fi precaut atunci când
explorezi religiile pe care creștinii au fost învățați să le urască.
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Primul lucru pe care îl poți face pentru a învăța despre Satan și Demonii săi, este să
citești ceea ce găsești pe acest website. Dacă locuiești cu creștini, nu vei vrea să ții hârtii sau cărți
pe care aceștia ar putea să le găsească și care ți-ar putea aduce probleme; așa că probabil e mai
prudent dacă citești direct de pe internet. Adeseori bibliotecile publice au calculatoare care sunt
sigure în sensul că nimeni nu poate urmări ce site-uri ai vizitat. Există software-uri noi pe care
părinții tăi sau școala la care înveți le poate cumpăra și care ține o evidență cu fiecare website pe
care l-ai vizitat și, de asemenea, salvează și dezvăluie și parolele folosite pe calculatoarele lor.
Pot avea așa ceva fără să îți spună. Totuși, dacă ești sigur că aceștia nu au un astfel de software,
asigură-te că ștergi tot istoricul datele cache din browser; șterge fiecare website pe care nu
dorești ca aceștia să știe că l-ai vizitat. Dacă părinții tăi sunt creștini, mai mult ca sigur aceștia
vor reacționa urât dacă vor descoperii că ești interesat de satanism.
Fă-ți timp și învață. Satan nu se bagă cu forța în viața nimănui. Există multe minciuni și
povești gogonate care încearcă să-i sperie pe oameni de Satan. Nu crede niciuna dintre aceste
minciuni. Ai dreptul de a afla pentru tine însuți. Poți de asemenea citi și despre Inchiziție pentru
a vedea câți oameni – și chiar popoare întregi – au fost omorâți de creștini. Toate acestea sunt
lucruri reale care s-au petrecut cu adevărat, cu toate că creștinii încearcă să le ascundă. Sunt
totuși fapte istorice. Poți lua decizii bune numai atunci când ai îndeajuns de multe cunoștințe. Făți timp și studiază și nu lăsa pe nimeni să te preseze. Multe dintre alegerile și lucrurile pe care le
faci acum, îți vor afecta întreg restul vieții tale. Învață fără prejudicii tot ceea ce poți despre ceva
sau cineva înainte de a face o alegere. Nu accepta ca alții să te preseze și nu fă niciodată ceva
doar pentru ca alții o fac sau pentru că majoritatea o face! Aceia dintre noi care sunt cu Satan,
sunt maeștrii și nicidecum sclavi. Binecuvântări întunecate și toate cele bune în explorare și
învățare. Sperăm să ni te alături.

Cum să le faci față creștinilor
Am intrat devreme în astrologie – în anii preadolescenței; în mijlocul adolescenței citeam
deja diagrame astrologice, împreună cu tarotul și cititul în palmă. Ceea ce vreau să spun cu asta
este că am fost atacată de creștini neîncetat pentru cunoștința și credința pe care o aveam în tarot
și în astrologie. În mod literar aceștia se năpustesc asupra copiilor. Nu aș fi putut trece strada în
centrul orașului fără a da de o spurcăciune de creștin care să nu mă oprească și să nu mă
hărțuiască. Pe vremea aceea, exista puțină opoziție serioasă în fața acestui gunoi creștin și cu
siguranță nu cunoșteam ceea ce cunosc acum. Asta mi-a fost o adevărată experiență din care să
învăț. Creștinii, la fel ca cei mai mulți indivizi josnici care îi atacă pe ceilalți, întotdeauna au mai
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mută încredere de sine atunci când sunt însoțiți de alți creștini și niciodată când sunt singuri.
Băiatul meu mai mare împreună cu prietenii lui i-au dat o lecție bună acestui vierme creștin de
colț de stradă, atunci când acesta i-a acostat așa din senin (ca mai toată lumea, aceștia își vedeau
de treaba lor) Au format un cerc în jurul lui și au început să-l batjocorească. În situații de acest
fel, „credința” creștină o ia la goană pe fereastră, iar creștinul devine imediat nesigur pe sine, în
special dacă este singur. Am auzit și am experimentat mult rahat fără sfârșit înainte de a veni la
Satan – moment din care am și început să îi contraatac cu încredere. Am învățat diferite metode
prin care te poți ocupa de ei, dacă ești adus în această situație. Eu personal sunt foarte
temperamentală cu aceste rebuturi creștine amăgite. Un idiot care în mod evident nu știe să
citească (am semne anticreștine pe ușa din față), a încercat totuși să mă hărțuiască și tâmpitul
amăgit aproape că a făcut un stop cardiac, atât de tare m-am enervat. Atunci când ai de a face cu
creștinii, există anumite lucruri cu care le poți răspunde – asta dacă ai timp, răbdare și dacă
dorești să te contrazici cu ei.
1. Am auzit această tactică la nesfârșit de-a lungul anilor; e un joc psihologic pe care
indivizii josnici îl joacă, încercând să îi determine pe ceilalți să adere la credința lor. Din
nefericire, cu toate că este pus în practică pe scală largă de creștini, acesta mai e folosit și de alții.
Se petrece cam așa:
„Tu nu ești fericit pentru că nu ai același sistem de credințe…” nu ești „salvat” și bla bla
bla. Prinzi ideea generală. „Bun, absolut toate lucrurile din viața persoanei respective sunt
frumoase și cochete. Au control total asupra vieții și destinului lor și scapără de fericire tot
timpul, datorită credinței lor.” – Oricine crede această porcărie are nevoie de un control serios
asupra realității, ca să nu spun altceva. Adevărul e că fiecare de pe pământul acesta are probleme
– excepție fac aceia care sunt complet nebuni sau care se află în tăgăduire totală a realității. Da,
există diferite nivele de probleme și suferință, însă nimeni nu scapă nevătămat de ele.
Interogatorii experți cunosc acest lucru, la fel și psihiatrii și ceilalți care lucrează în psihologia
umană. Fiecare are un punct slab. Fiecare are un punct care, dacă este găsit și stresat, va conduce
la prăbușirea individului. Fiecare are un Saturn și fiecare are parte de tranziții ale planetei Saturn
și de timpuri grele. Există oameni care sunt experți când, de ochii lumii, trebuie să-și ascundă
problemele și să pretindă că sunt fericiți. Ține minte asta. Acum, nu încerc să spun că oamenii nu
pot fi fericiți. Ceea ce vreau să spun este că creștinii se folosesc de acest șiretlic pentru a-i
constrânge pe ceilalți să adere la credința lor, în timp ce se prefac că totul este perfect în viețile
lor. Tot ceea ce este nevoie pentru a vedea adevărul adevărat este puțină investigație și
conștientizare, în special a diagramei astrologice a acestora, pentru a vedea că și ei au probleme.
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2. Întreabă orice xin care te abordează și care încearcă să-ți vândă gunoiul lor: Câți
oameni a OMORÂT Satan în acea biblie blestemată? Unde sunt scripturile???? Acum, din
experiența pe care o am cu acești idioți amăgiți, aceștia repetă papagalicește că „Diavolul a fost
un ucigaș și un mincinos, încă de la început.” Adică… cine a fost un ucigaș și un mincinos?
Bineînțeles că Iehova! Uită-te în vechiul testament pentru DOVADĂ.
Citează-le din scripturi acestor idioți amăgiți. Aici sunt doar câteva din multele pasaje din
biblie:
Numeri 31:7-8
7. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul;
și au omorât pe toți bărbații.
8. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur
și Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.
Judecători 1:4 – Iuda s-a suit, și Domnul a dat pe canaaniți și pe fereziți în mâinile lor; au
ucis zece mii de oameni la Bezec.
Judecători 20:35 – Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel, și copiii lui Israel au
ucis în ziua aceea douăzeci și cinci de mii o suta de oameni din Beniamin, toți în stare să poarte
armele.
2 Împărați 19:35 – În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra
asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau
niște trupuri moarte.
ACEASTĂ ENTITATE CU ADEVĂRAT DIABOLICA ȘI-A TORTURAT ȘI
OMORÂT PÂNĂ ȘI PROPRIUL SĂU FIU (Desigur, noi știm că nazarineanul este 100% fictiv,
însă când vorbești cu creștinii)

MAI MULT:
Deuteronomul 7:1-2
1. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în
stăpânire, și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe
canaaniți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice
decât tine;
2. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu
desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele.
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3. Aceștia afirmă încontinuu că „Diavolul urăște omenirea.” Foarte bine, hai să le lăsăm
și de această dată biblia să lămurească lucrurile. Atât acel gunoi împuțit de nazarinean cât și
jidanhova urăște omenirea în mod țipător. Tot ceea ce este uman este „păcat.” Aruncă o privire
în biblia lor blestemată pentru dovezi. Creștinii pot să tot încerce să raționalizeze și să întoarcă
adevărul pe părți, însă ce e scris e scris. La naiba, aproape tot ceea ce ține de natura umană și de
legea naturală este „păcat.”
Spovedania ortodoxă
De asemenea, în viziunea lor „Diavolul” ar trebui să fie artificial. Există în creștinism
CEVA care să susțină Legea Naturală? De asemenea, ei spun că „Diavolul” este în totalitate
material și nicidecum spiritual. Există CEVA în creștinism care să FIE spiritual? NIMIC!
4. Aceștia spun mereu și mereu că „Diavolul amăgește…” „Diavolul înșală toate
popoarele…” Păi, cum să spun, toate popoarele sunt fie xine, fie islamice (bineînțeles în frunte
cu rădăcina evreiască a acestor gunoaie patologice). Aruncă o privire la ADEVĂRATUL
MINCINOS:
1 Împărați 22:20-22
20. Și Domnul a zis: "Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad și să
piară acolo?" Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul.
21. Și un duh a venit ți s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: "Eu îl voi amăgi."
22. Domnul i-a zis: "Cum?" "Voi ieși", a răspuns el, "și voi fi un duh de minciună în gura
tuturor prorocilor lui." Domnul a zis: "Îl vei amăgi și-ți vei ajunge ținta; ieși și fă așa!"
2 Tesaloniceni 2:11-12
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o
minciună,
12. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie
osândiți.
Geneza 2:16-17
16. spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poți să mănânci după
plăcere din orice pom din grădină;
17. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei
mânca din el vei muri negreșit.
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Potrivit bibliei, Adam nu a murit în ziua în care a mâncat din pomul oprit. Căci biblia mai
spune că Adam și Eva au fost alungați din grădină, iar în Geneza 5:5, scrie: Toate zilele pe care
le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
Ezechiel 14:9 – Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am
amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul
poporului Meu, Israel.
5. Creștinii dau din trompetă că „Diavolul înrobește” și tot pachetul lor de rahat amăgit
care nu se mai termină. Satan nu a înrobit niciodată pe nimeni. Aruncă și de această dată o
privire în vechiul testament.
Deuteronom 15:17 – atunci să iei o sula și să-i găurești urechea de ușă, și să-ți fie rob
pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta.
Isaia 5:13 – De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie; boierimea lui va
muri de foame, și gloata lui se va usca de sete.
Ieremia 46:19 – Fă-ti calabalâcul pentru robie, locuitoare, fiica Egiptului! Căci Noful va
ajunge un pustiu, va fi pustiit, și nu va mai avea locuitori.
Amos 1:15 – Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el, zice
Domnul. Apoi, nazarineanul nu numai că APĂRĂ SCLAVIA, ci o și încurajează și aprobă
abuzul de sclavi:
Luca 12:47 – Robul acela, care a știut voia stăpânului său, și nu s-a pregătit deloc și n-a
lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
Creștinismul cu rădăcinile sale evreiești a fost cauza a aproape fiecare război care a fost
purtat în istorie. „Înainte, soldați creștini!” Pot exista creștini care se vor trezi. Alții sunt o
absolută pierdere de timp. Și nu a fost nazarineanul o jertfă umană?
 SATAN NICIODATĂ NU A UCIS PE NIMENI.
 SATAN NU A MINȚIT NICIODATĂ PE NIMENI.
 SATAN TE ACCEPTĂ AȘA CUM EȘTI ȘI NU URĂȘTE NATURA UMANĂ.
 SATAN DOMNEȘTE PESTE CEEA CE ESTE CUNOSCUT CA „OCULT” ȘI
CARE ȚINE ÎN TOTALITATE DE PARTEA SPIRITUALĂ.
 SATAN NE OFERĂ CUNOȘTINȚE ȘI NU SE TEME DE AVANSAREA
SPIRITUALĂ A OAMENILOR.
 LUI SATAN NU ÎI ESTE FRICĂ DE OMENIRE.
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Sfaturi pentru păstrarea intimității
1. Nu îți ține toate cărțile dragi, uneltele pentru ritual, lumânările, etc. în același loc.
(În cazul în care unele dintre acestea sunt găsite, nu vor fi aruncate la gunoi
deodată, așa cum mi s-a întâmplat mie cu ceva timp în urmă. Să nu mai povestesc
de „grătarul” pe care părinții mei l-au făcut cu unele dintre cărțile și jurnalele
mele negre pe care le-au găsit odată.)
2. Încearcă să strecori lumânări pe post de decorațiune în diverse locuri; fă acest
lucru în mod treptat, astfel încât nimeni să nu le bănuiască adevăratul scop (însă
ține-le pentru tine, astfel încât nimeni altcineva să nu le poată aprinde.)
3. Începe să folosești tămâie cu diferite ocazii: spre exemplu atunci când citești sau
când îți vezi de treaba ta la tine în cameră. Am observat că mai nou utilizarea
tămâii a devenit din ce în ce mai populară printre adolescenți și nu numai. Dacă
utilizarea tămâii devine o rutină, atunci este mai puțin remarcabilă de părinți
atunci când o folosești în ritualuri. Și apropo, poți folosi bețișoare parfumate pe
post de tămâie – astea le găsești peste tot și sunt și ieftine.
4. Apucă-te și scrie un script spre exemplu; comportă-te ca și cum acesta este noul
tău interes sau hobby. Acest lucru nu numai că îți va masca motivele pentru care
ai accesorii mai ciudate (pentru ei) dar îți va permite să deții și o „Carte a
umbrelor/Jurnal Negru” – în care ți-ai putea trece experiențele din meditații,
precum și multe alte lucruri. Te-ai putea folosi de această metodă până devii mai
independent.
În mod CATEGORIC inventează o poveste dacă ești prins și nu dezvălui niciodată
creștinilor ceea ce faci sau ceea ce crezi. Le poți spune că îți place să scrii scripturi pentru filme
despre oameni obișnuiți cu puteri supranaturale… sau orice altceva. În felul acesta, în cazul în
care ți-au găsit jurnalul, le va fi greu să facă diferența dintre real și imaginar. Fii mereu
inteligent. Este o zicală: „Să apari nevinovat și inocent precum un porumbel, dar fii ager și șiret
precum un șarpe!”
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Fii secretos!
Am primit multe emailuri private de la tineri care trăiesc cu familia sau cu alte persoane
care, în mod literal, ar face infarct dacă ar descoperii că aceștia sunt sataniști. Acest articol este
de asemenea și pentru toți ceilalți care sunt nevoiți să își țină credințele secrete. Tatăl Satan
spune în Cartea Neagră că noi trebuie să îi păstrăm secretele. Mulți dintre cei sub 18 ani sunt
forțați să meargă la biserică și/sau să ia parte la ceremoniile creștine. Tatăl Satan știe și înțelege
acest lucru, întrucât ei sunt sub 18 ani. În România, odată ce împlinești 18 ani, ești considerat
major în mod legal, ceea ce este o cu totul altă poveste. Pentru aceia care sunt încă sub 18 ani:
concentrați-vă pe Tatăl Satan. Nu lua parte în niciuna dintre rugăciuni. Dacă ești obligat să te
împărtășești, poți tine bucata aia de prescură în gură, după care du-te la toaletă, scuip-o și trage
apa după ea.
Citește predici și scrieri pozitive despre Satan în fiecare zi, întrucât acestea te vor ajuta în
multe feluri atunci când te afli în fața asupririi. Cât despre aceia care au peste 18 ani, voi aveți
dreptul prin lege de a face ceea ce alegeți. Poți refuza în mod politicos toate rahaturile pe care
aceștia încearcă să ți le bage pe gât cu forța. Odată ce-ai împlinit 18 ani, poți alege pentru tine
însuți iar aceasta este o cu totul altă poveste. Sataniștii sunt puternici și ar trebui să le refuze pe
față rahaturile, singura excepție fiind cazul în care consecințele sunt serioase sau îți pun viața în
pericol. În situații speciale, cum sunt sărbătorile, pentru a menține pacea și liniștea în familie, ar
trebui să rămâi tăcut dacă ceilalți insistă să vă rugați. Sau mai bine, te-ai putea ruga lui Satan în
gând. Atunci când devii puternic în Satan, simbolurile, rugăciunile și cam tot ceea ce ține de
creștinism ajung să fie de nesuportat și îți pot provoca greață în mod literal. Acest lucru se
datorează gradului foarte ridicat de conștientizare primită de la Satan, prin care putem simți toată
energia negativă și distructivă din acestea.
Amintește-ți mereu că creștinismul este o religie falsă cu un „dumnezeu” fals. Odată ce
ajungi să cunoști adevărul exact așa cum este el, creștinismul nu va mai avea nicio putere asupra
ta. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Sfaturi; de la părinți la meditații
Bună tuturor. Am observat că sunt o grămadă de membrii care cer sfaturi despre cum să
trateze situațiile cu părinții sau unde pot întreține ritualurile și ce meditații să facă, așa că m-am
gândit că as putea da întinde o mână de ajutor. Pentru aceia dintre noi care nu sunt îndeajuns de
norocoși ca să aibă niște părinți înțelegători sau care au o familie băgăcioasă, cel mai bun sfat
este să nu țină nici un altar și nici unelte pentru ritual, nicăieri în fizic. Dacă dorești să întreții
Ritualul de Dedicare, cumpără o lumânare neagră și scrie rugăciunea pe hârtie, înțeapă-te cu
orice fel de ac (atâta timp cât e steril) și după ce termini cu ritualul lasă lumânarea să ardă de tot.
Și toate dovezile sunt evaporate. Dacă nu ai o lumânare neagră, folosește albastru sau roșu sau
orice. Nu cred că Tatăl se va supăra. Dacă nu îți poți procura un altar, fă-ți timp în meditații și
construiește-ți un Templu Astral. Acesta este mult mai bun pentru că îl poți face pe cât de mare
dorești și îl poți amenaja exact așa cum vrei; în felul acesta vei avea mereu un loc în care să
comunici cu Tatăl: în mintea ta – și nimeni nu ți-l va putea lua de acolo. Dacă nu poți cumpăra
unelte pentru ritual, folosește ceea ce ai la îndemână sau fă toate ritualurile în Templul tău
Astral, într-o stare meditativă profundă: aici îți poți crea propriile unelte, fie ele simple sau
elaborate. Acest lucru rezolvă problema părinților agasanți și te și perfecționează în ale
vizualizării.
Cum stau lucrurile cu meditațiile? Ce meditații ar trebui să folosești? Răspunsul e:
fiecare meditație care îți cade în mâini. Toate meditațiile de pe BLS sunt grozave; poți chiar să îți
creezi propriile meditații. Începe cu Meditația Vid pentru a-ți antrena mintea și învârte-ți
chakrele de câte ori ai ocazia; continuă cu meditațiile pentru întărirea aurei și cu cele pentru
deschiderea sufletului. Mai încolo te poți apuca de Meditația Mer-Ka-Ba și de celelalte care sunt
mai avansate. Pe cele mai multe meditații le poți face stând întins pe spate dacă este necesar, așa
că, dacă cineva dă buzna peste tine în timp ce meditezi, va crede că tragi un pui de somn.
Pentru persoanele care nu stau prea bune cu vizualizarea, pentru început încearcă să faci
meditațiile de împuternicire fără vizualizare. Din moment ce tu ești deja bun la meditația vid,
automat ai învățat cum să îți golești mintea în mod complet. De aici, focalizează-ți atenția pe
întunericul din mintea ta în spatele ochilor închiși și doar simte. Simte energia care îți circulă
prin corp și se extinde înspre exteriorul corpului, în aură. Odată ce stăpânești acest lucru, îți poți
extinde conștiința și poți manipula această energie: poți absorbi energie și, în aceiași măsură, o
poți direcționa în afara corpului. Pentru meditația Mer-Ka-Ba, uită de partea cu vizualizarea
lucrurilor și doar simte: simte-ți energia sub formă de piramide, simte sfera de energie și discul;
simte-ți energia expandându-se în timp ce tu absorbi din ce în ce mai multă energie din jurul tău.
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Poți absorbi energie prin respirație (e cam greu să explic)… în mod fizic inspiri aer pe nas și îl
expiri pe gură, iar în mod psihic inspiri energie prin piele. Energia este strâns conectată de
respirație, crede-mă, am testat această tehnică și este intensă. Dacă te bazezi exclusiv pe
abilitatea ta de a *simți* aceste meditații, le poți face și dacă nu ești talentat în ale vizualizării; în
schimb te ajută să îți dezvolți simțul tactil psihic. – Venerabilul Juan Liria
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ARMATA IADULUI
Mesaj de la Satan despre Războiul Spiritual
„Toate lucrurile au o parte pozitivă și una negativă, pentru a fii ținute în echilibru —
pentru ca Universul să poată dăinui. Există lucruri teribile, distructive și îngrozitoare care trebuie
să se întâmple, precum și lucruri bune, constructive și miraculoase care trebuie să aibă loc în
aceeași măsură. Se crede că aceste lucruri au loc la întâmplare și că vor continua în felul acesta
pentru eternitate. Asta nu este deloc adevărat și nu este esența a Ceea ce Sunt.“
„Lumea trebuie să depășească această perioadă tulbure. Întotdeauna există o cale
alternativă de a face un lucru. Această cale este îndepărtată, însă rămâne o cale posibilă.
Distrugerea și teroarea nu vor fi întotdeauna căi alternative. Însă până când acea vreme va veni,
vreme în care distrugerea și teroarea sunt date la o parte, tu trebuie să lucrezi după normele
lumii/erei în care te afli. Eu sunt un Echilibru perfect, iar distrugerea și creația sunt lucruri
deopotrivă necesare.“
„Până în Noua Eră, distrugerea și creația sunt în mâinile tale, așa cum sunt și în ale Mele.
Nu îți fie frică să faci niciuna din aceste lucruri. Până când timpul de liniște și pace se
instaurează, timp în care aceste practici vor fi înlocuite cu căi pacifiste, tu trebuie să păstrezi
Pământul în echilibru. Nu-ți fie frică să distrugi. Distruge cu toată ființa ta. Nu vei fii mai creat
dacă vei crea, după cum nu vei fi distrus dacă vei distruge. Ești mai creat acum? Exiști sau ești
distrus? Exiști, și vei exista atâta timp cât Eu exist și sunt aici: adică pentru totdeauna. Ia aminte
la ceea ce îți spun. Dacă îți spun să creezi, fă-o! Și fă-o cu perfecțiune și plăcere. Dacă îți spun să
distrugi, fă-o! Nu ezita! Distruge cu toată puterea și cu satisfacție; da, îți cer să te delectezi din
ceea ce ai distrus.” – Satan/Lucifer – Dictat de El personal pe 28 aprilie 2008.

În ceea ce privește Războiul Spiritual
Cu privire la aceia cărora le pasă numai de ei înșiși și privesc satanismul exclusiv ca pe o
religie pentru sine, nesocotindu-l pe Satan: „Ei nu înseamnă nimic pentru mine.” – Satan
Am citit articole în care autorul prezenta niște idei bombastice despre înrolarea în Armata
Iadului după moarte; „să fii transportat peste râul Styx și să te alături Forțelor Iadului în cealaltă
dimensiune.” Lucrurile nu stau așa. Bătălia se dă aici și acum, pe frontul de luptă Pământ. Satan
a vorbit cu mine pe larg cu privire la toate acestea, pe data de 30 aprilie 2005, în ajunul sărbătorii
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Beltane. Toate sufletele care locuiau în Iad au fost reîncarnate de curând și vor intra în rândurile
Armatei Iadului, aici pe Pământ. Acesta este un război al naibii de nenorocit!
Creștinii ne-au atacat neobosiți timp de secole și continuă să facă asta până în ziua de azi.
Suntem persecutați până acolo încât ne este cu neputință să avem locuri publice de închinare
satanică. Suntem nevoiți adesea să ne ascundem credințele și practicile în fața celorlalți, asta ca
să ne putem păstra locul de muncă, să evităm confruntări de proporții cu familia și să evităm să
fim persecutați și hărțuiți. Locurile din care ne putem achiziționa lumânări negre precum și alte
obiecte satanice devin din ce în ce mai rare, iar accesul la cărți, rugăciuni și alte inspirații
satanice este imposibil de obținut în magazinele care, în schimb, sunt inundate cu gunoi creștin.
Am întors obrazul pentru prea multă vreme. Este timpul să începem să contraatacăm în mod
agresiv și plini de răzbunare. Zilele în care se ardea pe rug sunt istorie, iar noi acum deținem
puterea psihică. Creștinii fundamentaliști se laudă cu privire la „legarea lui Satan,” „legarea și
blestemarea Demonilor” și așa mai departe. Toți aceștia se poartă ca și cum ei înșiși pot face așa
ceva. Este timpul să le arătăm ce înseamnă *adevărata* legare și blestemare. Zilele în care se
ardea pe rug sunt de domeniul trecutului și nu mai există legi împotriva legării spirituale, a
blestemării sau a altor lucrări de răzbunare psihică. Ceea ce faci în intimitatea cămăruței tale
pentru ritualuri, folosindu-te de puterile minții, este legal și liber.
Satan vrea ca inamicii să fie storși în mod complet de vortexul lor de energie psihică și
distruși. Satan a cerut ca fiecare satanist dedicat să participe în războiul spiritual. Trebuie să
lucrăm împreună ca o echipă și ca un berbec stârnit, atacând inamicul fără oboseală prin metode
psihice. Fiecare poate face cel puțin un ritual de distrugere sau să trimită energie distructivă spre
inamic. Mulți dintre voi care sunteți dedicați cu adevărat, puteți întreține un ritual înaintea lui
Satan prin care să vă puneți în serviciu ca Războinic și să vă luați angajamentul de a întreține în
mod regulat lucrări psihice de distrugere împotriva inamicului. Covanurile pot face și ele acest
lucru, întrucât mai multe persoane implicate înseamnă mai multă putere. Este foarte important să
lucrezi în ascuns și în secret. Oțelește-ți inima și oțelește-ți mintea. După cum ne-au arătat și
imaginile cu Zeii egipteni – în care mâinile acestora erau încrucișate pe piept – emoțiile umane
sunt vulnerabile în fața manipulării. Inamicul exploatează acest lucru. Acesta este motivul pentru
care nazarineanul este înfățișat cu brațele larg deschise: pentru a exploata emoțiile umane.
Niciodată nu trebuie să uităm Inchiziția și ceea ce li s-a făcut la milioane de oameni inocenți, sub
conducerea creștină. În ochii lui Satan nicio ființă umană nu este mai importantă decât un
Războinic. Satan te va răsplăti cu generozitate, cum a făcut și cu mine. Acum este timpul, iar
Satan cere fiecăruia dintre voi să între în luptă și împreună să punem inamicul în genunchi și să îl
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distrugem în totalitate prin metode psihice. Meditația de împuternicire este un dar de la Satan.
Aceasta a schimbat în bine viețile celor mai mulți dintre noi.
Este timpul ca fiecare dintre noi să oferim ceva în schimb, ca recunoștință. Cu cât mai
mult faci pentru Satan, cu atât mai mult Satan va face pentru tine. Fiecare Războinic va primi
apreciere și poziție de seamă în Iad. Cât despre aceia care se mulțumesc cu atitudinea „trăiește și
lasă să trăiască” – și preferă să ignore problema creștin-evreiască care avansează mereu,
blestemându-ne și blasfemiindu-ne Zeul, promulgând legi care ne iau drepturile și luptă
încontinuu împotriva noastră – acești oameni nici măcar nu merită să fie numiți sataniști. Nu
trebuie decât să tastezi „luptă spirituală” și „Satan” în orice motor de căutare online și ai să dai
peste mii de website-uri creștine militante, care dovedesc modul în care aceștia ne atacă
neobosiți. Până acum, cei mai mulți sataniști au întors celălalt obraz. Acest lucru trebuie să
înceteze și să fie corectat.

Program de formare spirituală pentru sataniști
NOTĂ: Toate practicile din aceasta secțiune vin direct de la Satan și sunt exclusiv pentru
sataniștii dedicați. Nu te sfătuim să le pui în practică decât dacă ai întreținut în prealabil Ritualul
Legământului/de Inițiere. Aceia care nu sunt dedicați nu beneficiază de nici o protecție spirituală,
așadar, aceste exerciții le pot fi extrem de periculoase. Să nu spui că nu ai fost avertizat!
Pentru a continua, este foarte important să citești atent paragraful care urmează și să îl
înțelegi. Aceia dintre voi care au ajuns până aici, vor trebui să facă o alegere importantă.
Meditațiile care urmează de aici în colo, pot fi foarte periculoase. Vorbesc din experiență aici.
Sunt mulți autori care scriu dintr-o perspectivă pur teoretică și care nu au avut o experiență
directă cu anumite meditații și practici psihice. Eu voi împărtăși cu voi experiențele mele
personale în ceea ce privește meditațiile care urmează. Amintește-ți totuși că, ACESTEA SUNT
EXPERIENȚELE MELE DIRECTE IAR TU AI PUTEA SAU NU, SĂ LE EXPERIMENTEZI,
DEOARECE NOI SUNTEM TOȚI DIFERIȚI. CEEA CE ESTE CERT, E FAPTUL CĂ
ACESTE MEDITAȚII SUNT EXTREM DE EFECTIVE, PUTERNICE ȘI RISCANTE.
Dacă …
 Nu ești complet sănătos din punct de vedere psihic/mental.
 Îți este administrată orice fel de medicamentație psihiatrică sau care îți vizează în
mod direct creierul/sistemul nervos.
 Suferi de tensiune arteriala.
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 Experimentezi frisoane datorită menopauzei.
 Ești însărcinata.
 Ai crize de depresie sau dacă nu te cunoști 100%.
… te încurajăm să te întorci și să lucrezi la meditațiile la ești deficitar sau pe care încă nu
le stăpânești deplin. Odată ce ai depășit orice problemă amintită mai sus folosind meditația
sigura și precaută, poți continua, la un nivel foarte redus, dacă crezi că ești pregătit.
Dă-mi voie să explic:
În cadrul meditaților care urmează, o să invocăm elementele. Bun, aici sunt câteva
exemple a ceea ce se poate întâmpla: Prin invocarea focului, te vei încălzi: depinde câte inhalări
faci (doar șapte, sau mai puțin de șapte sunt recomandate pentru aceia care nu sunt experimentați
cu acest element). Chiar și în cazul adepților, un set de 20 de inhalări poate fi o extremă. În timp
ce faci meditația cu elementul focului pentru prima dată, mai mult ca sigur vei simți foarte puțin
sau nimic. NU FACE GREȘEALA DE A FACE MAI MULTE INHALĂRI DOAR PENTRU
CĂ NU SIMȚI NIMIC DIN PRIMUL MOMENT. Mai mult decât sigur, vei simți efectele
începând cu câteva ore de la meditație. Efectele invocării focului includ febră, senzații de arsuri
precedate de o incandescență a aurei, insomnie și, deoarece apa este opozitul focului, ai putea
avea parte de o reacție negativă a apei, care să se manifeste prin depresie. Aceste efecte pot ține
de la câteva ore la câteva zile.
Invocarea aerului, poate stimula sistemul nervos peste măsură. Elementul aerului te poate
face foarte iritabil și sensibil, din nou, de la câteva ore la câteva zile: depinde doar de cât de mult
invoci. Este mult mai mult de spus, motiv pentru care am să postez un articol despre fiecare
element, în detaliu. Întotdeauna am fost o persoană a extremelor și continui să fiu, așadar nu miam pus nici un fel de limite cu privire la meditații, însă mi-am folosit mereu simțurile comune
Acum, după ce invocăm aceste elemente pentru ceva vreme, începem să devenim
rezistenți la călduri extreme, ne putem încălzi sau răci corpurile pe moment și putem fi adepți a
pirochinezei, criochinezei și a altor discipline astrale. Nu este nici un câștig fără durere. Dacă
plănuiești să continui, te sfătuiesc cât se poate de serios să ți un jurnal în care să notezi
experiențele pe care le ai cu aceste exerciții și felul în care acestea te afectează. Stăpânirea
elementelor este una dintre cele mai înalte forme de magie.
Sunt două căi prin care se pot invoca elementele. Prima constă într-o invocare totală și pe
care eu personal am practicat-o de la început (nu expiri elementul înapoi în eter și deci este cea
mai periculoasă metodă), iar a doua constă în expirarea elementului înapoi în eter, fiind,
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bineînțeles o variantă mai ușoară, mai precaută – însă poți avansa și prin aceasta, doar că mai
lent. Fiecare dintre noi avem elemente

mai puternice sau mai slabe. Aproape fiecare are

dezechilibre a unu sau mai multe elemente în suflet. Meditațiile care urmează vor îndrepta acest
deficit.

Prima lună program de formare
 Zilele 1-7: Transa.
 Zilele 8-9: Concentrarea pe flacără.
 Zilele 10-24: Exerciții pentru vizualizare.
 Zilele 25-26: Meditația pe simțuri 1.
 Zilele 27-31: Meditație pe simțuri 2.

Luna a doua program de formare
 Zilele 1-4: Deschiderea celui de-al 3-lea ochi.
Dacă deja ți-ai deschis al 3-lea ochi, atunci fă meditația de mai jos. Când ai
terminat, privește cu ochii închiși al 3-lea ochi, aflat în mijlocul frunții și
concentrează-te pe el pentru câteva minute.
Meditație alternativă pentru zilele 1-4: Meditație plăcută de la Satan.
 Ziua a cincea: Deschiderea chakrei coroanei
Dacă chakra coroanei îți este deja deschisă, atunci poți medita pe ea și întreține
exercițiul de respirație specific acesteia de aici, sau poți face următoarea
meditație: Meditație pe glanda pineală.
 Ziua a șasea: Deschiderea chakrei gâtului.
Dacă ai deschis deja aceasta chakră, atunci meditează și întreține exercițiul de
respirație chakrală pe ea, folosind energie de un albastru deschis vibrant.
 Ziua a șaptea: Deschiderea chakrei inimii.
Dacă ai deschis deja aceasta chakră, atunci meditează și întreține exercițiul de
respirație chakrală pe ea, folosind energie de un verde vibrant.
 Ziua a opta: Deschiderea chakrei plexului solar.
Dacă ai deschis deja aceasta chakră, atunci meditează și întreține exercițiul de
respirație chakrală pe ea, folosind energie de un galben vibrant.
 Ziua a noua: Deschiderea chakrei sacrumului.
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Dacă ai deschis deja aceasta chakră, atunci meditează și întreține exercițiul de
respirație chakrală pe ea, folosind energie de un portocaliu vibrant.
 Ziua a zecea: Deschiderea chakrei bazale.
Dacă ai deschis deja aceasta chakră, atunci meditează și întreține exercițiul de
respirație chakrală pe ea, folosind energie de un roșu vibrant.
 Zilele 11-15: Deschiderea chakrelor mâinilor.
Chiar dacă ți-ai deschis deja chakrele mâinilor, folosește această meditație ca să
direcționezi energia prin ele. Asta este important pentru programul care urmează.
 Zilele 16-24: Meditația energiei.
 Ziua douăzeci și cinci: Deschiderea chakrelor picioarelor.
Dacă deja ți-ai deschis chakrele picioarelor, atunci stai drept, „inspiră” energie
prin ele și conectează-te cu pământul. Fă asta pentru 7 respirații complete, iar apoi
petrece câteva minute simțind și meditând pe această energie.
 Ziua douăzeci și șase: Deschiderea chakrelor umerilor.
Dacă deja chakrele umerilor îți sunt deschise, atunci absoarbe energie în ele (vezi
Meditația Energiei), vizualizându-le strălucind într-o energie puternica, de culoare
aurie ca soarele. Fă asta pentru câteva respirații complete, simte și meditează pe
energia acestor chakre.
 Ziua douăzeci și șapte: Deschiderea centrelor clarviziunii.
Dacă deja ți-ai deschis aceste chakre atunci „respiră” energie prin ele și
iluminează-le cu energie.
 Ziua douăzeci și opt: Deschiderea centrelor clar-auzului.Dacă deja le ai deschise,
atunci întreține respirația chakrală, luminându-le și încărcându-le cu energie.
 Ziua douăzeci și nouă: Învârtirea chakrelor.
 Zilele 30-31: Meditația chakrală completă.

Luna a treia program de formare
 Zilele 1-5: Meditația fundamentală.
 Zilele 6-13: Secretarea ectoplasmei.
 Zilele 14-17: Transferul conștiinței.
 Zilele 18-20: Meditația pe simțuri – auzul.
 Zilele 20-26: Meditații pe simțuri.
 Zilele 27-31: Antrenament astral.
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Luna a patra program de formare
 Zilele 1-15: Fuziunea conștiinței astrale.
 Ziua 16: Invocarea focului.
 Ziua 17: Aprofundare.
 Ziua 18: Invocarea aerului.
 Ziua 19: Invocarea apei.
 Ziua 20: Invocarea pământului.
 Zilele 21-31: Echilibrează-te!

Luna a cincea program de formare
 Ziua 1: Meditaţia de protecţie.
 Ziua 2: Meditaţia pe spirit.
 Ziua 3: Corpul astral.
 Zilele 4 – 5: Invocarea chintesenței.
 Ziua 6: Direcționarea elementelor.
 Ziua 7: Magia cu forme mentale.
 Ziua 8: Programarea aurei.
 Ziua 9: Revizuire.
 Ziua 10: Stăpânirea chintesenței.
 Ziua 11 – 20: Proiecţia astrală.
 Ziua 21: Evocarea focului.
 Ziua 22: Evocarea aerului.
 Ziua 23: Evocarea apei.
 Ziua 24: Evocarea pământului.
 Ziua 25: Utilizarea elementului foc.
 Ziua 26 – 28: Senzaţia culorilor 1.
 Ziua 29 – 31: Senzaţia culorilor 2.
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Luna a șasea- completare
Acesta reprezintă programul de şase luni. Ca să avansezi şi să devii adept, este important
să lucrezi pe lucrurile şi pe abilităţile în care ești slab/deficitar. Toate meditaţiile incluse în acest
program îţi vor oferi un fundament puternic pentru practicile de magie avansată. În curând voi
crea un alt program mult mai avansat, care-l va avea la bază pe cel actual. Este important ca între
aceste programe, să iei o pauza de 2-3 săptămâni sau mai mult şi să lucrezi pe abilităţile care
trebuiesc perfecţionate. Următorul program de meditaţii va necesita folosirea puterilor dobândite
prin programul de faţă.

Tactici și strategii în lupta de zi cu zi
Avem impact. Blestemele împreună cu informarea publicului își cer prețul de la inamic.
Trebuie să lucrăm neobosiți și să ne menținem avântul. Nu îți poți întoarce spatele unui inamic
doborât la pământ, înainte de a te asigura că este cu adevărat și în totalitate MORT. În cele mai
multe cazuri, întorcându-ți spatele te poți trezi cu un cuțit în spinare sau chiar mai rău. Oamenii
care încurajează neimplicarea și atitudinea de ”las’ că fac alții”, își invită furia lui Satan. Acești
oameni sunt lipsiți de orice fel de valoare – asta ca să nu spun altceva.
Există multe tactici prin care să fii efectiv în lupta de distrugere a inamicului. Aici sunt
câteva metode prin care poți lucra la distrugerea inamicului; de asemenea, orice alte idei și
sugestii sunt mai mult decât binevenite, întrucât această secțiune este foarte importantă: Pe/în
broșurile creștine, biblii, etc., care ne sunt băgate pe ochi în spălătorii, spitale, săli de așteptare
ș.a.ș.m.d., scrie sau plasează în ele un link spre Creștinismul Expus și lasă și remarca
”Creștinismul este o MINCIUNĂ!” sau ”Creștinismul este o FARSĂ!” – sau orice altceva de
genul. Teancurile cu pamflete și broșuri creștine pot fi aruncate la gunoi în mod discret. Cu ceva
timp în urmă, am dat peste un astfel de teanc într-o sală de așteptare. Le-am aruncat la gunoi,
după care am urinat pe ele îndeajuns de mult pentru a le satura cu urină, asigurându-mă astfel că
nici un dobitoc creștin nu le mai poate salva. La spălătorie, întotdeauna am un pix la îndemână și
întotdeauna scriu www.crestinismulexpus.blogspot.ro pe toate jegurile de reviste ale martorilor
lui iehova care îmi cad în mână și pe care aceștia le au împrăștiate peste tot locul. Pun de
asemenea și alte notițe în aceste reviste, în dreptul link-ului. Persoanele cărora le place să
piscălească: puteți deteriora aceste căcaturi creștine (cum ar fii pozele cu nazarineanul din
broșuri) exact așa cum vă place. Ideea e să le transmitem că aceste gunoaie nu vor fi tolerate și în
același timp, să ne transmitem mesajul adevărului în contrast cu minciunile lor. (Cu toate
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acestea, nu încălcați legea prin asta spre exemplu, vandalizarea bisericilor și a mormintelor este
împotriva legii. Evitați să faceți așa ceva!)
Bucăți de hârtie pe câteva notițe pot fi lăsate și în biblioteci, plasate în cărțile creștine și
așa mai departe. Zicala ”stiloul este mai măreț decât sabia” este reală și funcționează; însă cu
acest monstru trebuie să facem tot ce putem. Informarea a fost prietenul nostru și are mai multă
influență decât ai putea crede. Cunosc acest lucru și l-am experimentat. Dacă ești sâcâit de
creștinii care vând prin magazine, supermarketuri, de cei cu care faci afaceri sau de oriunde
altundeva – FĂ RECLAMAȚIE!
Creștinii au operat fără opunere timp de secole. Asigură-te că reclami un astfel de
comportament managerului, district managerului sau oricui de la conducere. Dacă rămâi tăcut și
nu spui nimic, le arăți că le aprobi atitudinea și intruziunea. Eu ÎNTOTDEAUNA depun
plângere. Ține minte totuși să faci acest lucru într-un mod profesional și diplomat: nu ridica
tonul vocii, nu devenii emoțional și nu folosi așa-numitul limbaj ”vulgar”. În multe locuri, cum e
cazul în Tulsa, Oklahoma, USA (loc în care locuiește și Înalta Preoteasă Maxine Dietrich) și care
se află în mijlocul ”centurii biblice” de căcat, ”înjuratul” în public este realmente o infracțiune.
Atât de dăunători și nenorociți sunt creștinii atunci când lucrează să îți ia drepturile bazice.
Amintește-ți mereu că libertatea noastră este în joc. Nu ne putem permite să pierdem.
Fii ferm și la obiect. Dacă eșuezi în a primi un răspuns pozitiv, notează numele
managerului, răspunsul negativ pe care acesta ți l-a dat, data la care a-ți vorbit și orice altă
informație importantă, și apelează la cineva aflat într-o poziție de conducere mai înaltă (district
managerul, etc.) Folosește internetul: există mii de grupuri și forumuri online în care oamenii
pun întrebări despre religie și despre Satanism. Fă-le cunoscut că Satanismul NU ține de
sacrificiile de sânge, etc. – așa cum mulți, în mod eronat sunt conduși să creadă. Și dacă răspunzi
numai cu Creștinismul Expus, este un mod rapid și eficient de a descoperi adevărata față a
creștinismului. Acest lucru e simplu de făcut: copiază pagină cu pagină și tot ceea ce oamenii
trebuie să facă este să dea click pe link. Website-ul va face restul. Când am fost nouă în
Satanism, am făcut acest lucru pe forumurile ateiste pe care dezbăteam problema creștinilor.
Făceam acest lucru și pe alte grupuri online, dedicând câteva ore în fiecare zi pentru a ataca
creștinismul. De-a lungul anilor, Satan mi-a arătat că efortul depus de mine online, cu cele de
mai sus, a fost efectiv și influent.
Cu grupurile și forumurile creștine, dă un copy/paste. Puțini creștini citesc biblia cu
adevărat. Arată incertitudine, neliniște, dezamăgire, etc., pentru a crea dezordine în comunitățile
creștine. În multe cazuri este mai bine dacă dai un copy/paste la fragmente sau articole de pe
Creștinismul Expus (sau alte locuri care aduc dovezi bune împotriva creștinismului); adesea,
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oamenii tind să citească ceea ce au în față. Cu toate acestea, ambele variante sunt efective
(copy/paste sau link). Blestemă-l pe inamic necontenit și fără milă! Blestemă-le conducătorii! Fii
precum un berbec ațâțat. Nu te opri de loc până când aceștia sunt distruși în mod complet și cu
desăvârșire. Blestemele noastre au avut și au efect. Lucrările au nevoie de timp pentru a se
manifesta și trebuie repetate. Multele blesteme și ritualuri făcute împotriva acestui program
odios, au trezit și au pus în mișcare forțe puternice. Fii răbdător. Creștinismul este un monstru de
proporții uriașe care deține averi și putere imensă. Nu va cădea într-o zi, ci în timp. Este tărie în
mulțime. În același fel cum, o singură furnică nu reprezintă o amenințare pentru nimeni, în timp
ce o armată de furnici îți pot pustii o livadă într-o scurtă perioadă de timp.
Aceia care lucrează pentru Satan beneficiază de protecția Lui și vor fi răsplătiți din
belșug. Satan mi-a spus în noaptea de 30 aprilie 2008, că ”vremurile vor deveni mult mai rele din
punct de vedere economic”. El de asemenea mi-a spus că ”mulți oameni vor muri”. Aceia care
nu fac nimic pentru Satan, să nu se aștepte la nimic din partea Lui. Puterile Iadului sunt acum în
plină bătălie spirituală și nu au timp de pierdut pe aceia care nu se sinchisesc deloc. Aceia dintre
noi care suntem războinici, nu vom primi numai protecție personală, ci și pentru cei dragi nouă.
Cu cât facem mai mult pentru Satan, cu atât mai mult va face și El pentru noi. Puterile Iadului au
fost eliberate în totalitate din iarna lui 2002 – primăvara lui 2003. Inamicul se află pe plin picior
de război. Dezastre naturale, plăgi și tot felul de neobrăznicii se manifestă peste tot în lume.
Creștinii zeloși și dedicați lucrează în toate felurile posibile pentru a încerca să facă ca
acele”profeții biblice” să pară reale, pentru a înșela cât mai mulți oameni.
Ca indivizi, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință. Oamenii aflați în poziții înalte
și care nu își pot pune reputația în risc: folosiți-vă zona de influență și luptați acolo în mod
tainic! Dacă nu ești sigur ce și cum să lupți, cere îndrumări direct de la Satan. VEI PRIMI
indicații clare pentru a lucra discret, indiferent de profesia pe care o ai și vei primi de asemenea
îndrumări cu privire la toate felurile în care poți participa în război, fără a aduce stricăciuni
poziției tale. Știu că Ministerele Bucuria lui Satan (Joy of Satan) au oameni peste tot.
Aceia dintre voi care pot întreține ritualuri de distrugere individuale sau care pot participa
în ritualurile de grup cu ceilalți frați și surori în Satan: FACEȚI ASTA. Ritualurile de grup cu
dățile la care acestea pot fi întreținute vor fi postate pe Forumurile BLS.
Aceia care lucrează pentru a crea dezbinare între sataniști hărțuind alți membrii,
denigrând alte grupări sataniste legitime sau orice altceva pentru a crea probleme sataniștilor –
AI DE GRIJĂ. Ghinionul și nenorocirea te pândesc la ușă. În ochii Puterilor Iadului sunteți
precum sunt creștinii.
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Marcu 3: 25-26
25 Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceea nu poate dăinui.
26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși este dezbinat și nu poate dăinui,
ci s-a isprăvit cu el.
Oamenii care lucrează pentru a crea dezbinare între sataniști vor fi pedepsiți de
Puterile Iadului!
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INFORMAȚII UTILE
Meditația pe simțuri 1
1. Așază imaginea în fața ta. Relaxează-te și calmează-ți mintea.

2. Privește imaginea pentru 2 minute.
3. Acum, în loc să vizualizezi imaginea cu ochii închiși, vizualizează-o cu ochii
deschiși pentru 2 minute. Atenția ta ar trebui să fie fixată pe imagine până când nu
mai observi nimic altceva în jurul tău.
4. Închide ochii și vizualizează imaginea pentru 3-4 minute.
Ce face acest exercițiu:
Acest exercițiu îți împuternicește viziunea astrala; deschide, antrenează și dezvoltă zone
inactive ale minții, împuternicindu-le.

Meditația pe simțuri 2
1. Așează-te într-o poziție confortabilă, închide ochii și relaxează-ți mintea.
2. Alege un sunet cum ar fii ticăitul unui ceas, sau orice alt sunet simplu și
concentrează-te pe a auzi acest sunet în mintea ta pentru 2 minute. Nu vizualiza
nimic; în acest exercițiu trebuie să folosești doar sunetul.
3. Alege un material cum ar fi catifeaua sau un covor – orice și meditează pe
senzația pe care ți-o dă la atingere, pentru 2 minute.
4. Alege un miros cum ar fi mirosul de trandafiri sau orice alt miros specific și
concentrează-te pe el timp de 2 minute.
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5. Alege un gust unic si specific (de sare, zahăr, miere); gustul ar trebui să fie
puternic pentru început și concentră-te pe el pentru 2 minute.
Ce face acest exercițiu:
Acest exercițiu îți dezvoltă simțurile astrale. Dacă faci acest exercițiu regulat, îți vei
împuternici considerabil simțurile astrale ale auzului, gustului, pipăitului, văzului și cel al
mirosului.

Transferul conștiinței
Când poți executa acest exercițiu pentru 5 minute, fără ca atenția/concentrarea să îți fie
întreruptă, ești un adept al acestei practici.
1. Adună 4 obiecte simple, ca un pix, un creion, o minge, ceva de prins părul, o
lingură – orice. Doar fii sigur că obiectele alese sunt simple și ușor de vizualizat.
2. Ia primul obiect și concentrează-te pe el în jur de 1-2 minute.
3. Închide-ți ochii și vizualizează-l pentru 1-2 minute.
4. Deschide-ți ochii și vizualizează obiectul în fața ta, în aer. Ar trebui să te
concentrezi strict pe a ”vedea”obiectul, și nimic altceva din camera.
5. Repetă cele de mai sus cu obiectele rămase.

Meditație pe simțuri – auzul
Prin exercițiul următor, o să adăugăm sunete vizualizării. Acest exercițiu întărește
simțurile astrale surprinzător de mult.
 Ziua 18: Privește un ceas și ascultă-l ticăind. Poate fi orice fel de ceas, însă cu cât
este mai simplu, cu atât este mai bine pentru început. Acum, vizualizează ceasul
și auzi-i ticăiturile. Fă acest lucru timp de 3-4 minute. Dacă după ce ai privit
ceasul poți merge în altă cameră în care nu este niciun ceas, ar fi ideal.
 Ziua 19: Vizualizează un foc cu lemne puternic (cum ar fi un foc de tabără) și
ascultă cum trosnesc lemnele.
 Ziua 20: Vizualizează un lac, râu sau ocean și ascultă sunetul valurilor.
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Antrenament astral
Pentru următoarele 5 zile vom intra într-un stadiu de transă și vom vizualiza o scenă.
Pentru zilele 27-28 vizualizează o scenă în natură cu animale și plante. Folosește-ți toate
simțurile astrale pentru asta. Miroase aerul, simte adierea vântului și ascultă animalele făcând
gălăgie și plantele foșnind. Privește totul în jurul tău, ca și cum toate ar fi reale și
conștientizează-le în același timp. Pentru zilele 29-31 vizualizează-te într-o cameră sau pe o
stradă aglomerată și plină de oameni. Ascultă oamenii vorbind, ca și cum chiar ai fi acolo. Poți
mirosi aria, privii oamenii care se mișcă, asculta sunetele traficului. Încearcă să fii conștient de
tot în același timp. Când poți să faci cele de mai sus pentru 5 minute neîntrerupte, ești un adept al
acestei practici.
La ce ajută acest exercițiu:
Acest exercițiu ne consolidează simțurile astrale și deschide totodată noi arii ale minții,
făcându-le mai puternice, pentru practici serioase ale magiei.

Echilibrează-te!
În continuare, voi prezenta fiecare element în detaliu. Pentru următoarele unsprezece zile
ne vom ocupa și vom lucra pentru a ne echilibra elementele. Invocă elementele care îți sunt
deficitare! În această secțiune vei învăța care elemente sunt dominante în sufletul tău și care îți
sunt deficitare. Pentru a putea invoca, direcționa și controla în mod eficace elementele, trebuie să
fi echilibrat cu toate. Cei mai mulți dintre noi au dezechilibre. Acestea pot fi observate, de
regulă, și în diagramele zodiacale.
În prima parte ne vom ocupa de caracteristicile fiecărui element, care se manifestă în
ființele umane. În timp ce progresăm, voi posta articole despre Magia Elementală și cum pot fi
folosite elementele în diferite lucrări. Te rugăm să studiezi tot conținutul din această secțiune de
Formare și Luptă. Aceia care continuă și progresează, vor ajunge apți de a practica o formă
foarte avansată a magiei. Acest tip de magie este foarte periculos și prin urmare este necesar ca
practicantul să fie pregătit pe măsură și îndeajuns de puternic. De obicei, ritualurile care sunt
deosebit de periculoase, le vom întreține în cadrul unui grup. Aceste ritualuri vor fi postate pe egrupuri, înainte cu aproximativ o săptămână. În felul acesta îl vom lovi puternic pe inamic, la
momentul potrivit, prin coordonarea în grup a eforturilor noastre.
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Trebuie să fii sincer cu tine însuți și de asemenea, să te cunoști. Mai jos sunt atributele
fiecărui element în formă pură. Foarte puțini dintre noi au un deficit de doar un singur element;
în mod normal, sunt două elemente dominante iar două deficitare. Prin balansarea elementelor,
vei găsi vindecare fizică, psihică, mentală și la nivelul sufletului. Focul este opus Apei iar Aerul
îi este opus Pământului. Elementele opuse sunt cele care ‘rezolvă’ un dezechilibru. Trebuie însă
să fi conștient că invocarea unui element lipsă, poate cauza o reacție negativă a elementului
dominant.

FOCUL
Caracteristici: auto-centrare, confidență, entuziasm, expresivitate, curaj, subiectivitate,
comunicativ, continuitate, extrovertite, insensibilitate în relațiile cu ceilalți, impulsivitate,
nerăbdare,

creativitate,

orgoliu,

extravaganță,

nechibzuire,

pasional,

auto-importanță,

exhibiționism, neînfricare, aventurare. Oamenii focului, de multe ori se ”ard pe ei înșiși”. Sunt
adesea hiperactivi, de neobosit și preocupați peste măsură de a schimba ceva în lume. Deseori se
lovesc de probleme în raportarea la cei din jur; pot fi foarte insensibili și cruzi în abordarea lor.
Oameni care au un deficit de foc, sunt de obicei lipsiți de energie, cu o încredere în sine și cu o
auto-stimă scăzută. Le lipsește spiritul, entuziasmul și au o oroare față de provocări; prezintă
apatie față de viață iar problemele lor necesită un timp îndelungat pentru a fi depășite, lăsând în
urmă cicatrici persistente.
PĂMÂNTUL
Caracteristici: senzualitate, materialism, simț practic, urăște orice nu este plănuit,
răbdător, auto-disciplinar, demn de încredere, convențional, iubitor al tradiției, siguranța îi este
foarte importantă, precaut, deliberat, încet în formarea opiniilor, înceți în tot ceea ce fac,
rezervați, imaginație limitată, prezintă o rezistență excepțională. Sunt practici, fundamentali și
netensionați. Sunt persoane care lucrează din greu, cărora nu le plac schimbările și care pot fi
prinși într-o rutină timp de ani întregi, fără să se plictisească. Trec prin momente grele atunci
când trebuie să se adapteze la noi situații sau schimbări. Oamenii care au un deficit de pământ,
nu sunt în armonie cu lumea materială/fizică, sunt mereu cu capul în nori, impractici, își pot
neglija corpurile, sunt flușturatici, le lipsește auto-disciplina, nu au un fundament, se simt adesea
în afara spațiului și pot avea o imaginație hiperactivă. Acești oameni pot uita să mănânce, să se
odihnească, să facă exerciții și așa mai departe. Nu pot îndura multe, au probleme cu rutina, cu
planificarea unui orar și cu organizarea vieților lor.

858
AERUL
Caracteristici: abilitatea de a fi obiectiv și detașat, fără emoții, intelectual, iubește
spontaneitatea, ușor de plictisit, foarte vorbăreț și comunicativ, sunt cei mai sociali dintre
elemente. De regulă sunt bruști în mișcările lor și rapizi. Pot fi foarte impractici. Elementului aer
îi lipsesc sentimentele și emoțiile. Aerul este intelect pur. Persoanele aerului se pot adapta la
situații noi foarte ușor. De regulă au o minte hiperactivă, sunt persoane care trăiesc în capul lor,
persoane care se implică în multe lucruri și nu termină niciunul, nu sunt profunzi, cu capul în
nori, le lipsește capacitatea de a plănui, zvăpăiați, pot suferi de nervozitate, hipertensiune și
epuizare nervoasă. Oamenii cărora le lipsește acesta element, au probleme de detașare și sunt de
regulă mult prea implicați în problemele altora. Pot fi prea emoționali, pot reacționa violent și le
este foarte greu să fie obiectivi. Întâmpina probleme de adaptare la situații noi. Emoțiile îi
domină adesea pe cei care au un deficit de aer.

APA
Caracteristici: aceste persoane sunt sentimentale și emoționale, transcendentali, observă
lucruri pe care alții nu le observă, au frici sau griji iritabile, dorințe compulsive,
hipersensibilitate, se simt mereu amenințați, foarte ușor de rănit sau ofensat, ușor impresionabili
și pot fi dominați de propriile emoții. Sunt intuitivi, hiper-reactivi, fricoși, timizi, comportamente
extremiste, compătimitori, loiali, înțelegători devotați, pot avea senzația că sunt goi pe dinăuntru.
Oamenii care au un deficit de apă nu sunt în contact cu sentimentele lor. Întâmpină probleme de
înțelegere atât a propriilor sentimente cât și ale celorlalți. Reci, distanți și insensibili,
impertinenți, au puțină compasiune pentru ceilalți – dacă au, și au probleme în relații datorită
unui deficit al raportului emoțional. Acești oameni sunt adesea complet materialiști, care
nesocotesc spiritualitatea.

Aprofundare
Astăzi liniștește-te și meditează pe ceea ce simți după invocarea elementului foc. Cum teai simțit pe parcursul ultimelor 24 de ore? Este important să fi capabil de a simți elementele,
pentru a le putea direcționa și controla.
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Corpul astral
Intră în transă şi meditează pe corpul astral, aflat în corpul tău fizic. Încearcă să îţi simţi
corpul astral şi să fii conştient de acesta. Odată ce eşti conştient şi îl poţi simţi, efectuează
următoarele exerciţii în timpul activităţilor zilnice: Conştient, semi-conştient sau aproape
inconştient, fiecare dintre noi execută unele acţiuni sugerate de un impuls exterior sau interior,
fără să fie atent la acest fapt. Următorul exerciţiu te va învăţa cum să fii conştient de toate
acţiunile tale, de cele infime la început, urmate de cele mai mari. Trebuie să încerci să extinzi
durata fiecărei acţiuni conştiente. Expresia «Conştient» nu înseamnă că cineva trebuie să fie
concentrat pe spirit, însă prin imaginaţie şi simţire a faptului că spiritul, asistat de suflet şi trup,
va îndeplini o anumită acţiune. De exemplu, dacă merg pe stradă, nu mă gândesc la faptul ca
merg, ci la faptul că spiritul meu merge, mişcând picioarele astrale şi fizice. Acelaşi lucru se
întâmplă şi cu braţele şi cu toate părţile corpului. Dacă poţi îndeplini orice acţiune în acest fel
pentru cel puţin 10 minute, stăpâneşti acest exerciţiu la perfecţie.
Cu cât poţi susţine mai mult acest exercițiu fără efecte secundare cum sunt ameţitul sau
tulburările în echilibru, cu atât mai bine pentru tine. Pentru acest motiv particular, este
recomandabil a se începe cu acţiuni mici, pentru perioade scurte de timp, pe care să le extinzi
treptat. Acest experiment este foarte important pentru că îi va oferi adeptului posibilitatea de a
îndeplini orice acţiune, cu o legătură între corpul mental, astral şi cel material. O asemenea
acţiune este numită acţiune magică. “Învăţăcelul” va înţelege cu certitudine, de ce ritualurile
magice nu au succes atunci când sunt întreţinute de către persoane care nu au fost iniţiate sau
instruite magic: pentru că nu au capacitatea de a executa ritualul într-un mod magic; nu sunt
pregătiţi să lucreze în conexiune cu partea materială, într-un fel mental şi astral.
Hai să luăm exemplul unui vindecător care îşi pune mâinile peste corpul bolnavului.
Dacă acesta nu le permite mâinilor sale mentale şi astrale să emane în acelaşi timp energie – nici
nu vizualizează cum forţa mentală pătrunde şi influențează spiritual, puterea astrală făcând
acelaşi lucru corpului astral al pacientului, iar partea materială influenţând corpul fizic – acest
vindecător nu va realiza nimic altceva decât o vindecare parţială, deoarece pacientul, în adevăr,
constă din toate cele 3 componente: corpul fizic, sufletul şi spiritul. Este de la sine înţeles că
pentru un vrăjitor, partea mentală influențează doar sfera mentală, în acelaşi fel în care partea
astrala afectează doar sfera astrală (sufletul şi partea materială fiind în relaţie doar cu corpul
material.) Această lege trebuie să fie respectată. Este necesar ca magicianul să adopte o anumită
stare psihică şi mentala, pentru a efectua ori acţiuni spirituale, ori în conexiune cu sufletul. Odată
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ce această problema este înţeleasă foarte bine, iar magicianul stăpâneşte exerciţiul la perfecţie,
acesta poate trece mai departe şi să avanseze.

Invocarea chintesenței
 Relaxează-te şi intră în transă.
 Imaginează-ţi că te afli într-un spaţiu nelimitat şi gol. Nu există absolut nimic în
jur. Acest spaţiu nelimitat este scăldat într-o lumină ultra-violetă, aproape negruviolet. Acest tip de lumină are lungimea de undă mai ridicată, având o viteză mai
mare. Sufletul uman este creat din lumină. Chakrele principale sunt compuse din
spectrul vizibil al luminii. Sufletul uman este compus atât din tipuri de lumină de
undă mare, cât şi de undă mică.
 Inspiră această energie cu întregul tău corp, după cum ai învăţat din meditaţia
fundamentală.
O dorinţă, când este concentrată cu această energie eterică/akashică, în mod intenţionat
implantată prin voinţă şi focalizare, aceasta se va manifesta în realitate. (Întotdeauna ar trebui să
se folosească afirmaţii când se lucrează cu aceasta)

Stăpânirea chintesenței
1. Intră într-o transă medie şi inspiră akasha/eter precum ai făcut în exerciţiul de ieri.
Umpleţi întreaga fiinţă cu aceasta.
2. Fă acest lucru în cadrul a zece respiraţii, apoi meditează pe senzaţia pe care ţi-o
dă această energie, timp de 10 – 15 minute.
3. Cheia în acest exerciţiu este încrederea în sine.
Prin lucrarea cu akasha, vei învăţa să stăpâneşti elementele, lucru care este esenţial
vrăjitoriei avansate.
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Direcționarea elementelor
1. Intră în transă.
2. Inspiră elementul foc, iar când expiri, direcţionează-l în totalitate în chakra bazală
şi concentrează-l acolo.
3. Fă acest lucru în cinci inspiraţii.
4. Meditează şi simte căldura în chakra bazală
Dacă te simţi inconfortabil făcând acest lucru, îl poţi substitui prin direcţionarea
elementului apă în chakra sacrumului. Fă una sau cealaltă. Acest exerciţiu te antrenează în
concentrarea şi direcţionarea unui element. Poţi concentra elementul şi în afara corpului tău.
Pentru vrăjitorie avansată, vei avea nevoie de acest exerciţiu. Ar trebui să începi uşurel deoarece
această practică este foarte avansată. Elementul foc îţi va stimula Şarpele Kundalini. De
asemenea, direcţionarea elementelor în diferite părţi ale corpului, poate fi folosită în vindecare.
NICIODATĂ NU DIRECŢIONA ELEMENTUL FOC ÎN INIMĂ SAU CREIER! Acest lucru
este foarte periculos, putând cauza daune permanente acestor organe.

Magia cu forme mentale
Sugestia mea este să foloseşti verde şi să programezi Forma Mentală să îţi atragă bani.
Asigură-te că comenzile sunt scurte şi la subiect şi specifică că acești bani sunt pentru tine, să îi
păstrezi sau cheltuieşti după cum doreşti. Banii ar trebui să vină la tine într-o săptămână sau mai
repede; depinde cât de puternică este Forma Mentală. În curând o să intrăm în vrăjitorie extrem
de avansată şi o sa creăm Forme Mentale Elementale foarte evoluate, care îndeplinesc comenzi şi
care pot fi ţinute în obiecte; în felul acesta poţi lăsa obiectul într-un anumit loc pentru a-şi
îndeplini misiunea, după care Forma Mentală Elementală se va întoarce înapoi la tine.

Ziua a noua program de formare
Datorită importanţei lucrării cu şi stăpânirii eterului/akashei/chintesenţei, o să repetăm
acest exerciţiu.Aşadar, întoarce-te la zilele patru şi cinci !
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Senzația culorilor 1
Ia trei obiecte puternic colorate. Toate aceste trei obiecte ar trebui să fie făcute din acelaşi
material şi să aibă aceiași senzaţie la atingere, însă de culori diferite. Ia fiecare obiect în mână, pe
rând şi simte-l. Închide-ţi ochii şi pipăie-l din nou.
Vizualizează culoarea în timp ce ţii obiectul în mâini şi îţi plimbi degetele peste acesta.
Spune-ţi în minte:“Aceasta este senzaţia dată de culoarea ____ (numele culorii obiectului); voi
recunoaşte culoarea ____ când o voi simţi în viitor.”
Cu cât mai des faci acest exerciţiu, cu atât mai repede vei fi capabil de a simţi fiecare
culoare ca fiind distinctă şi separată. Este important să fi îndeajuns de senzitiv când lucrezi cu
energia emanată de culori. De asemenea, această abilitate ajută la invocarea şi evocarea culorilor,
precum şi la observatul aurei altor oameni.

Senzația culorilor 2
 Intră într-o stare de transă.
 Inspiră de câteva ori şi umple-te cu o anumită culoare a spectrului, vizualizând-o
din ce în ce mai intensă cu fiecare inspiraţie. Roşu, albastru, galben, portocaliu,
violet, verde, indigo (violet-albăstrui, culoarea Chakrei a 6-a) sau negru. Această
meditaţie poate fi făcută şi după ce meditezi pe o anumită chakră: după ce termini,
te poţi umple cu culoarea chakrei respective.
 Ţine culoarea în tine pentru 2-4 minute. Dacă culoarea are o senzaţie plăcută, o
poţi păstra pentru mai mult timp. Aceia care sunt obişnuiţi cu energia culorilor, le
pot suporta mai multă vreme. Rata de creştere a duratei de ţinere a acestora, ar
trebui să fie confortabilă şi graduală.
Pentru început, fiecare culoare ar trebui să fie în forma şi strălucirea ei pură. Odată ce eşti
adept, poţi experimenta cu diverse nuanţe şi umbre ale acestora. Dacă o culoare îţi dă o senzaţie
negativă, lucrează în mod treptat cu aceasta. Pune-i minţii întrebări gen“de ce?”. Ce înseamnă
această culoare pentru tine?
Care sunt asocierile pe care le ai cu o anumită culoare? Aceasta este o modalitate foarte
bună de a afla mai multe despre tine însuţi. Care culori îţi dau o senzaţie plăcută? Acestea vor fi
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culorile pe care le vei putea folosi cel mai des în viaţa ta. Cunoscând aceste lucruri, vei şti cu
care chakre trebuie să lucrezi mai mult, pentru a le face pline de putere.
Cel mai important obiectiv al acestei meditaţii este să simţi culorile. Energia de culoare
este excepţional de puternică atunci când este folosită în magie/vrăjitorie. Fiecare culoare deţine
energii unice, care lucrează pentru a aduce rezultate specifice acestora.

Crearea elementalilior
Elementalii sunt entități ale căror suflete, în loc să conțină toate cele cinci elemente –
cum e cazul oamenilor, conțin numai unul sau două elemente. Fără doar și poate că aceștia dețin
un grad de inteligență, determinat de creatorul lor. Elementalii pot fi de mare ajutor, îndeplinind
anumite misiuni atât în astral cât și în lumea fizică. Aceștia pot fi servitori.
Înainte de a li se da o formă personalizată:
 Elementalii de foc apar sub forma unei sfere înflăcărate.
 Elementalii de apă apar precum o sferă de sticlă.
 Elementalii de aer vor apărea într-o culoare albăstruie.
 Elementalii de pământ vor avea culoarea lutului.
Aceste entități sunt capabile să îndeplinească multe misiuni; mai jos sunt câteva
exemple:
 Pot influența mintea și gândurile celorlalți.
 Pot rupe sau fortifica relații.
 Pot forma relații de prietenie, de dragoste, poftă sexuală, etc.
 Pot manipula indivizii mai slabi, după voința magului. Se poate ajunge până în
punctul în care un anumit individ să fie controlat pe deplin, prin intermediul
elementalului.
 Pot atrage clienți pentru persoanele cu afaceri.
Instrucții pentru crearea elementalului:
 Elementalul ar trebui creat din elementul relaționat lucrării și ar trebui să aibă
forma corespunzătoare dorinței pe care ți-o dorești împlinită.
 Dă-i un nume elementalului.
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 Trebuie să-ți fixezi dorința în elemental, cu autoritate, atunci când îi dai ordine cu
privire la lucrurile pe care dorești ca acesta să le împlinească. Aceasta ar trebui
făcută printr-o frază scurtă și la timpul prezent. ”Vei” și ”o să” (timpul viitor) nu
va avea nici un efect, întrucât energia și entitățile simple nu au o noțiune a
timpului viitor.
 De asemenea, ar trebui să fixezi în elemental faptul că acesta își va termina cu
succes misiunea.

PENTRU A ÎNCEPE:
1. Intră în transă.
2. Imaginează-te înconjurat cu elementul pe care dorești să îl folosești în lucrarea ta,
la fel cum ai face în cazul invocării elementelor, numai că de această dată nu vei
invoca elementul. În schimb, concentrează-te și condensează elementul într-o
sferă în fața ta. Elementul trebuie să fie condensat și puternic.
3. Acum, dă elementalului forma corespunzătoare, după care fixează-ți dorința în
acesta, atât prin sentimente cât și printr-o comandă scurtă (afirmație)
4. Numește elementalul.
5. Dacă dorești să stabilești o limită de timp, da-i ordin elementalului să se întoarcă
înapoi în elementul din care a fost creat, la un timp specificat de tine, după ce și-a
îndeplinit misiunea. În unele cazuri, dacă nu faci acest lucru, elementalul poate
deveni o creatură independentă, care îți poate crea necazuri mai târziu.
6. Elementalul poate fi programat să se atașeze și de aura altei persoane (către care îl
trimiți), și să se hrănească cu energia acesteia.
7. Pentru a evoca elementalul, strigă-l pe nume, iar acesta se va întoarce la tine.
Când acesta s-a întors, îl poți realimenta cu energie și/sau îl poți însărcina cu o
nouă misiune.
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Controlul creștin al minții
O tehnică pe care creștinii au folosit-o timp de secole, este aceea a controlului minții.
Aceia care participă la serviciile sau împărtășaniile creștine, se pun singuri în mâinile lor pentru
a fi programați. În mod natural te plictisești și mintea începe să îți umble hai-hui, visezi cu ochii
deschiși sau chiar ațipești. Aceasta este starea în care ești cel mai predispus la a fi programat, în
mod subconștient. Asta este chiar mai grav în cazul copiilor și chiar a bebelușilor, deoarece
mintea lor este foarte deschisă și susceptibilă. În timpurile coloniale, serviciile religioase durau
întreaga zi. Aprodul bisericii purta după el un baston lung din fier și cu o bilă în vârf, pentru ai
plesni în cap pe aceia care ațipeau. Mersul la biserică era obligatoriu, iar aceia care nu respectau
această regulă, erau amendați sau umiliți în mod public. Toate acestea fac parte dintr-o
conspirație. Serviciile creștine sunt menite a fi plictisitoare, pentru a induce o stare pasivă și
receptivă a minții, prin care credincioșii pot fi programați fără a-și da măcar seama. Aceia care
controlează programul creștin cunosc prea multe lucruri despre mintea umană și despre modurile
prin care populația poate fi programată. Aceștia nu sunt decât o adunătură a celor mai periculoși
criminali. Toate aceste lucruri sunt făcute în mod deliberat, pentru a crea un stat al sclaviei – care
este scopul final al creștinismului. Creștinii care se poartă mereu acele zâmbete artificiale și
bolnăvicioase, ca și cum s-ar afla în transă, sunt aceia care se supun în mod continuu acestei
îndoctrinări. Cu cât participă mai des la serviciile creștine, cu atât mai mult acestea îi transformă
în niște roboți condiționați. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți dintre aceia care
sunt în proces de evadare din creștinism, întâmpină dificultăți și experimentează confuzie și
uneori frică. Oamenii nu realizează că ei practic sunt hipnotizați. Studierea adevărului, în cele
din urmă, va rezulta în deprogramarea minții. Frica, îndoielile și confuzia, vor face loc rațiunii.

Formele mentale rătăcitoare
Cel mai bun exemplu de formă mentală rătăcitoare, sunt casele “bântuite”. Pentru ca un
loc să capete o energiile aparte, acolo trebuie să aibă loc un eveniment foarte emoțional, de
regulă o moarte sau o crimă violentă. Frica, furia și energiile distructive sunt atât de puternice
încât lasă în urmă o esență pe care majoritatea oamenilor (chiar și persoanele obișnuite) o pot
detecta. Nu există o mai mare energie decât cea degajată la momentul morții iar dacă moartea
este violentă, întreaga zonă poate ”duhni” timp de secole. Formele mentale creează un morman
de energie. Sunt rezultatul emoțiilor și gândurilor intense. Durata vieții lor este determinate de
cât de multă energie este pusă în ele. Stresându-te în mod continuu cu privire la ceva, pentru o
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perioada extinsă de timp, îi va da gândului/emoției respective îndeajuns de multă energie pentru
a prinde viață de una singură. Fiecare individ este diferit în ceea ce ține de puterea aurei și a
gândurilor lui/ei. Unii oamenii se nasc cu o minte și o aură puternică în mod natural, datorită
vieților anterioare. Cei mai mulți oamenii au atașate forme mentale de aura lor. Visatul cu ochii
deschiși, fanteziile, furia, ura, dorințele și așa mai departe, atunci când sunt stresate în mod
repetat și cu multă intensitate, dau viață la forme mentale. Formele mentale pot fi pozitive sau
negative. Oricare ar fi cazul, acestea pot interfera cu procesele de gândire ale persoanelor de care
sunt atașate. Atunci când medităm, ne sporim energia. Formele mentale se hrănesc cu această
energie. Meditația de împuternicire este aidoma unui proces de curățare a casei. Ne putem ocupa
de ele și le putem elimina; tot așa putem face și cu persoanele care s-au atașat de sufletele
noastre. Îndepărtarea acestora va aduce gânduri mai clare și o pace a minții. Acesta este un
proces de vindecare.

Exorcismul lui Iehova
În numele Atotputernicului Satan/Lucifer și a Puternicului Prinț Azazel!
Îi comand spiritului lui iehova
Să se îndepărteze de mintea mea, de trupul meu
Și sufletul meu, numaidecât!
Afară iehova, tu, spirit necurat de înșelăciune, homofobie, ipocrizie și ignoranță!!
Îți poruncesc în numele Marelui Prinț Belzebut!
Prin strălucirea de miază-noapte a lui Satan/Lucifer, Adevăratul Zeu și Creator,
Te recunosc după jalnicul vampir care ești
Și invoc puterea Adversarului tău, pentru a te lega
Și pentru a te împiedica din a-mi îngrădi libertatea sufletului meu!

Înapoia mea, iehova!
Înapoia mea, isus!
Înapoia mea, tu, împăratul sclavilor și a oilor fără valoare!!
Pleacă, tu, duh sfânt scârbos și îngenunchează înaintea Zeului a-tot-triumfător al acestei
lumi!
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În numele lui Satan/Lucifer, mă lepăd de tine!
În numele lui Belzebut, mă lepăd de tine!
În numele lui Astaroth, mă lepăd de tine!
În numele lui Azazel, mă lepăd de tine!
În numele lui Satan/Lucifer, pleacă, împuțitele iehova!
Pleacă din viața și din sufletul meu!
Nu îmi poți refuza porunca, întrucât eu, cel care îți poruncesc, nu sunt cu nimic mai
prejos decât un servitor și un copil al însuși Prințului Întunericului Atotputernic și Inefabil!!
Afară, infectule iehova, scârbosule hristos, jalnicule duh sfânt!
Te izgonesc afară!

Hail Satan!
Hail Belzebut!
Hail Astaroth!
Hail Azazel!

- Înaltul Preot Jake Carlson
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Exerciții de vizualizare
Scoate imaginile de mai jos la imprimantă sau desenează-le pe o hârtie curată:

1

2

3

4

Imaginea de mai sus cu Sigiliul lui Satan (Imaginea 4) a fost folosită foarte frecvent în
multe loje satanice din Europa între anii 1920-1930. Acest simbol (împreună cu puținele variații
pe care le avea), era simbolul principal înainte ca pentagrama Bisericii Satanice să fie creată,
târziu în anii 1960.
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Zilele 10-12
Stai confortabil și așază Imaginea 1 în fața ta. Relaxează-te și fixează-ți privirea pe
această imagine pentru 3-4 minute. Concentrează-te pe imagine și nu îți lăsa mintea să fie
distrasă. Dacă totuși iți scapă, readu-o mereu înapoi la imagine. Închide ochii și vizualizează
imaginea; ea ar putea să dispară și să reapară sau să zboare în afara ariei vizuale. Continuă însă
să o aduci înapoi. Fa asta pentru 3-4 minute Închide ochii și vizualizează imaginea; ea ar putea să
dispară și să reapară sau să zboare în afara ariei vizuale. Continuă însă să o aduci înapoi. Fa asta
pentru 3-4 minute.

Zilele 13-15
Repetă exercițiul din zilele 10-12, însă cu Imaginea 2.

Zilele 16, 17, 18
Repetă exercițiul din zilele 10-12, de data asta însă, cu Imaginea 3.

Zilele 19, 20, 21
Repetă exercițiul din zilele 10-12, cu Imaginea 4.

Zilele 22, 23, 24
Repetă exercițiul din zilele 10-12, cu Imaginea 5.
La ce ajută aceste exerciții:
Exercițiile de vizualizare construiesc și împuternicesc viziunea astrală. Vizualizarea este
necesară în majoritatea meditaților. Printr-o vizualizare intensă, direcționam energia într-o
acțiune specifică din lumea materială. Orice invenție din lumea materiala a început în minte,
fiind precedată de o idee.
Pe urmă ideea a fost concentrat și pusă în acțiune. La fel stau lucrurile și în cazul
energiei. În timpul unui ritual sau a unei lucrări ale minții, mai întâi se produce energie. Această
energie trebuie mai apoi programată și direcționată, pentru a nu rămâne doar energie simplă.
Energia este direcționată prin concentrare și vizualizare intensă. Când o persoană se poate
concentra neîntrerupt și poate păstra în minte imaginea unui obiect la alegere timp de 5 minute,
acea persoană este adeptă a vizualizării.
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Aripile meditatiei sufletului de En Haradren Amlug
Aici este o meditație simplă, dar eficientă, pe care am venit să o împuternic și să vă
întăresc aripile. Această meditație a venit de la mine, dar mi-a fost sugerată de Anubis. Satan și
Enlil mi-au sugerat să scriu pentru a le împărtăși.
1. Calmează-ți mintea și intră într-o stare de meditație.
2. Vizualizați-vă aripile și simțiți-le și energia care curge prin ele.
3. Inspirați pentru un număr pe care sunteți confortabil. Pe inhalare, țineți-vă aripile
în jos pe spate, aceasta ar trebui să fie poziția lor relaxată și nu provoacă tulpini.
4. Țineți-vă respirația și, pe măsură ce faceți asta, aruncați încet aripile, pur și
simplu mișcați-le înainte și înapoi. Faceți acest lucru de 3-5 ori pentru începători.
NOTĂ – Când începeți să lucrați pe aripi, nu vor fi la fel de puternici și, prin
urmare, nu se vor mișca la fel de repede. Vă recomandăm să începeți cu
aproximativ 3, apoi să vă deplasați până la cât puteți, în timp ce țineți suflarea fără
efort. Nu trebuie să țineți mai mult de 10 conturi pentru meditatorii avansați,
deoarece nu este necesar să vă mențineți mai mult timp.
5.

La expirație, vă întindeți aripile cât mai înalte și mai îndepărtate decât puteți și
țineți-o pentru întreaga expirare. În final, lasă-ți aripile să coboare în prima poziție
relaxată.

Aceasta este o rundă. Cinci runde sunt ample pentru o ședință. Dacă simțiți o tulpină, fie
diminuați rundul, fie clapeta. Nu trebuie să te împingi și să-i superi.
Puteți simți o anumită tensiune în mușchii din spate și după ce faceți acest lucru pentru o
vreme, simțiți-i că mișcă energia din jurul vostru. Mulțumită lui Anubis, lui Enlil și lui Satan
pentru îndrumare, ajutor și inspirație de a scrie și crea acest lucru.

Distrugerea trecutului nostru
Cei mai mulți dintre noi aici știu că creștinismul este o farsă, dar în ce măsură este o altă
chestiune. Este o farsă de proporții catastrofale. Un studiu al Picturilor Medievale dezvăluie un
strigăt de ajutor. Mulți dintre artiștii din perioada respectivă au lăsat mesaje în lucrarea lor.
Există numeroase picturi – toate materiile religioase creștine (aceasta nu era o opțiune a artistului
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deoarece Biserica Catolică avea control total și aproape toate lucrările de artă din acea perioadă
trebuiau să fie de teme religioase creștine, ca nu cumva artistul să fie acuzat de “erezie”, ceea ce
însemna tortură și moarte) care dezvăluie farfuriile zburatoare care pluteau peste nazareni și alte
semne că această religie greșită era o farsă și poporul o cunoștea, dar erau foarte asupriți. Nori
gri, care ascund Soarele în pictura “Apelul primilor apostoli” de Domenico Ghirlandaio, 1481,
dezvăluie o atmosferă sumbră care indică o ocazie tristă și spune o mulțime. Pictura lui Carlo
Crivelli despre Buna Vestire din 1486 dezvăluie în mod flagrant un OZN care plutea peste
virgină și strălucea un curent de lumină în capul ei. Mulți artiști au făcut aluzie la farfurii
zburătoare, picurând nori lenticulari în cerul operei lor. Cea mai recentă pictura a lui Leonardo
“Cina cea de Taină” afișează apostolii nazarenei în patru grupe de câte trei, indicând semnele
zodiacului și implicarea – el știa că creștinismul era o farsă. Multe alte picturi ale perioadei au
ascuns mesaje în ele referitoare la farsa creștinismului, dacă cineva ia timp să le studieze. Au fost
mai multe rapoarte despre care am publicat link-uri cu detaliile din partea de jos a paginii, ale
Institutului Smithsonian, care scot barje pline de artefacte antice în Oceanul Atlantic. Multe
dintre acestea erau de origine egipteană și au fost găsite în Statele Unite. Orice ce contestă religia
creștină este supus unei examinări intense. De vreme ce evreii, creștinii și musulmanii pretind că
lumea este doar de aproximativ 6000 de ani, a existat întotdeauna un conflict cu adevărul în
promovarea acestei minciuni.
Oricine cu jumătate de creier știe că nu există “Arme de distrugere în masă” în Irak. În
ciuda a sute de proteste la nivel mondial împotriva invaziei și a faptului că UR a oferit Irakului
un raport curat, George W. Bush a împins necontenit atacul asupra Irakului. Bineînțeles, este
bine ca Israelul și SUA să aibă toate armele de distrugere în masă pe care le doresc, fără nici o
interferență exterioară. Știm cu toții că domnul Bush este un creștin “născut din nou”.
Motivul real din spatele tuturor acestor lucruri pare să indice spre distrugerea unor relicve
și documente vechi importante care dovedesc * iudaismul și creștinismul sunt minciuni. Saddam
Hussein sa crezut a fi reîncarnarea lui Nebucadnețar. Cu această credință, a cheltuit aproximativ
500 de milioane de dolari în timpul încercării din 1980 de a reconstrui Babilonul Antic, capitala
lui Nebucadnețar. Peste șaizeci de milioane de cărămizi au fost create pentru a înlocui zidurile
Babilonului cu gravura “Pentru Regele Nebucadnețar în timpul domniei lui Saddam Hussein”.56
Au existat multe temple antice și relicve îngropate sub nisipurile Irakului, dovadă a
originii omenirii. Indiferent dacă sunt încă acolo, dat fiind că invazia este necunoscută.
Americanilor și britanicilor britanici li s-au acordat avansul de la alamă de top pentru a distruge
și / sau pradă ceea ce au plăcut din muzeele irakiene. Saddam Hussein lucra, de asemenea, la
56

“Haină a Iluminaților” de William Henry, 2003
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restaurarea Bibliotecii antice Ashurbanipal, cea mai veche bibliotecă recunoscută și catalogată în
lume. Textele din acestea au provenit înainte de inundații. Arheologii britanici, la mijlocul
secolului al XIX-lea, la Nineveh au excavat circa 25 000 de comprimate cuneiforme asamblate
de regele Ashurbanipal, care aproape toate sunt acum în British Museum. În aprilie 2002,
arheologii irakieni au cerut Muzeului Britanic să permită efectuarea de aruncări ale
comprimatelor. Deși s-au făcut copii în trecut cu anumite tablete, ar fi fost pentru prima dată
când ar fi fost disponibilă o copie semnificativă. Biblioteca reconstruită propusă la Nineveh ar fi
ținut copii ale tuturor comprimatelor de la Muzeul Britanic și a fost planificată să fie un centru
pentru cercetători și o atracție turistică. Alături de bibliotecă urma să fie un centru pentru studiul
cuneiform. De asemenea, au fost făcute planuri de excavare a unuia dintre aripile Palatului
Regelui Ashurbanipal din Kuyunjik Mound unde se spera că vor fi găsite alte mii de comprimate
îngropate.
Există aproximativ 10.000 de situri arheologice împrăștiate în Irak și majoritatea nu au
fost nici măcar atinse. Potrivit arheologilor, hoții au spart în mod repetat muzeele irakiene și au
furat artefacte sumerice (acest lucru a avut loc și înainte de război). Bijuteriile și ornamentele de
aur scumpe au fost lăsate în urmă. Ceea ce au urmat au fost înregistrările vechi sub formă de
cilindri și tablete cuneiforme. Muncitorii din UC și diplomații străini au fost acuzați de mai
multe ori de către guvernul irakian că au transmis aceste artefacte în afara țării. În vara anului
2002, un proprietar irakian curăța un apartament vacant din Bagdad, fost ocupat anterior de un
diplomat străin. Proprietarul a găsit două cutii de fragmente arheologice. Guvernul irakian nu a
numit niciodată diplomatul sau țara sa.
“Saddam știe cu siguranță că eliberarea documentelor care dovedesc iudaismul și
creștinismul ca derivate sau copii ale unei religii sumeriene antice ar putea avea un efect
devastator asupra afacerilor globale”.
“Când George W. Bush a stat înaintea Monumentului Washington în ianuarie 2001, în
timpul inaugurării sale, a împrumutat o imagine surprinzătoare din trecut. Referindu-se la
America de două ori, el a spus: Și un înger se plimbă încă pe vânturi și conduce această furtună.
De-a lungul veacurilor, după manifestarea iudaismului și a creștinismului, au fost făcute
toate încercările de la uciderea în masă până la distrugerea și răsturnarea întregului oraș și
genocidul întregii popoare pentru a păstra capacul asupra acestei minciuni. “Diavolul” nu
“Dumnezeul Iudeo / Creștin” a fost creatorul umanității.

