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Introduktion
Introduktion til Fryden Ved Satan
•

Der er forskellige sekter af satanisme. Fryden Ved Satan er spirituel satanisme.

•

Satanisme er ikke en "kristen opfindelse."

•

Satanisme fandtes langt før kristendommen og alle andre religioner.

•

Satanisme handler ikke om spøgelser, trolde, vampyrer, Halloween monstre eller andre lignende
væsener.

•

Satanisme handler ikke om "ondskab."

•

Satanisme er ikke en "reaktion på kristendommen."

•

Satanisme handler ikke om død.

•

Sand satanisme handler om at opløfte og styrke menneskeheden, hvilket var vores sande skabers
(Satans) hensigt.

•

Vi ved, at Satan er en sand skabning.

•

Vi ved, at Satan er menneskehedens sande Fader og Skabergud.

•

Vi ved, at Bibelens "Jahve/Jehova" er et fiktivt væsen, og at folkene, der står bag fremtvingningen af
denne løgn, er de sande bedragere af menneskeheden og mestre af løgne. Dette er tydeligt i de mange
modsætninger i den jødiske/kristne bibel, hvilket afslører, at denne tekst er værk skabt af mennesker,
der havde okkult viden og tilførte det med kraft for at gøre det troværdigt og for at opildne frygt for
at kunne kontrollere.

•

Vi er lovlydige.

•

Vi deltager IKKE i og går IKKE ind for nogen former for blodofring eller ofring af levende væsener.
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•

Denne handling er jødisk/kristen, som de beskriver i deres bibel:
5. Mosebog 12:27:
"og du skal bringe dine Brændofre, baade Kødet og Blodet, paa HERREN din Guds Alter; og Blodet
af dine Slagtofre skal udøses paa HERREN din Guds Alter, men Kødet maa du spise."

•

Vi har fundet, at satanisme er menneskehedens oprindelige religion. Vi har gjort vores research.
Satanisme er baseret på de oldgamle religioner, der gik hundreder til tusindvis af år forud for jødeog kristendommen.

•

Kristendommen var en reaktion på de oprindelige hedenske religioner, der er betegnet som
"satanisme", hvilket betyder "fjende/modstander" på hebraisk. Hvis du gennemlæser oplysningerne
på denne hjemmeside, beviser vi dette.

•

Kristendommen blev opfundet for at fjerne spirituel og okkult viden (sindets kræfter) fra Jordens
befolkning og placere denne kraft i hænderne på et par få "udvalgte" på hele menneskehedens
bekostning. Sindet og sjælens kræfter er yderst virkelige. Folk, der er uvidende om, eller som ikke
tror på disse kræfter, er nemme at kontrollere og manipulere for dem, der er dygtige til at bruge disse
energier.

•

De Oprindelige Guder (Dæmoner) blev uberettiget stemplet som monstre og som værende "onde" for
at holde menneskeheden fra spirituel viden. Som følge af dette, har den menneskelige race
degenereret drastisk, både spirituelt og intellektuelt.

•

Spirituel satanisme går stærkt ind for al læring, viden, undersøgelse og fritanke.

•

Spirituel satanisme støtter adskillelsen af kirke og stat. Satanister fremtvinger ikke satanisme og
missionerer ikke.

•

Spirituelle satanister anerkender videnskab, og mener, at alt det okkulte/overnaturlige har en rationel
videnskabelig forklaring. Vi mener, at menneskeheden er blevet holdt faretruende tilbage på dette
område som følge af svindelnummeret kristendommen/jødedommen og dens utrættelige angreb på
videnskaben i århundreder.

•

Vi praktiserer power meditation for at udvikle og ophøje os selv spirituelt. Power meditation er så
afgørende for den menneskelige sjæl, som mad er afgørende for den menneskelige krop. Slangen,
som er et symbol på Satan, repræsenterer den flammende kundalinikraft, der er sammenrullet i
bunden af rygsøjlen og som ved opstigning omdanner det menneskelige sind og sjæl til et meget
højere niveau af forståelse og evne. Dette er den sande betydning bag udtrykket "at fremmane
Djævelen". Slangesymbolet for Satan repræsenterer også livets DNA-spiral.

•

Vi arbejder direkte med Satan. Vi mener, at hver eneste person, der er villig og respektfuld, kan have
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et personligt forhold til Satan. Der er ingen mæglere i satanisme; gejstligheden er her kun for
vejledning og støtte.
•

Vi tager vores principper og praksis direkte fra Satan selv. I alt for lang tid har fjender af Satan,
såsom de kristne kirker, frit kunnet diktere løgne om Satan og satanisme. Disse løgne har været
grundlaget for okkulte forbrydelser og andre afskyelige handlinger, som de indirekte fremmer. Sand
satanisme har været aktivt og fanatisk undertrykt i århundreder, og mange tror, af uvidenhed, på
løgne om Satan og reagerer derefter.

•

Spirituel satanisme er en livselskende religion. Satan accepterer os, som vi er, men vejleder os til at
fremme os selv til det punkt, hvor vi vil udvikles til et højere niveau. Spirituelle satanister kan frit
leve deres liv, som de ønsker - ansvar til de ansvarlige. Vi lever efter naturretten og opfordrer alle til
at udvikle sig til deres fulde udstrækning.

•

Vi ved, at vi "frelser" vores egen sjæl, i modsætning til påstande om, at nazaræeren skulle frelse
nogen som helst. Satanisme er baseret på den sande transformation af sjælen gennem power
meditation. Nazaræeren er et fiktivt væsen, hvis identitet blev stjålet fra nogle 18+ korsfæstede
hedenske Guder, såsom Odin, der hang fra et træ, og er intet mere end et værktøj til at holde
menneskeheden under nogle få udvalgtes kontrol. Nazaræeren har været brugt i kristne gudstjenester
og messer som en erstatning for en levende, menneskelig blodofring, hvilket afslører deres sande
formål.

•

Den jødiske/kristne religion er, i katastrofalt omfang, et ondt svindelnummer spillet på
menneskeheden. For at et svindelnummer skal kunne lykkes, må der være en mangel på viden hos
offeret. Den kristne religion og dens kohorter undertrykkter aktivt viden og fritanke, tilskynder folk
til at være slaver, fortaler aldrig for og underviser heller aldrig i noget, der er til gavn for
menneskeheden eller dens fremgang. I modsætning til historierne om, hvordan nazaræeren helbredte
mennesker; så viser Satan os, hvordan vi kan helbrede os selv og udføre såkaldte mirakler, ved hjælp
af vores sind og vores egen sjæls kræfter.

•

Ved at styrke os selv spirituelt, har vi selvtillid, selvrespekt og opnår spirituelt fremskridt og
uafhængighed.

•

Spirituel satanisme sætter ingen begrænsninger på det at udvikle sindets kræfter- kendt som
"heksekunst", "trolddom" eller "magi". Vi tror på retfærdighed, og ligesom kampkunstnere er
trænede i brugen af Dim Mak og andre aspekter af fysisk kamp, er spirituelle satanister
velbevandrede i de sorte arter af "magi", hvis de nogensinde skulle få brug for dem. Folk, der er
uvidende om disse kræfter, er forsvarsløse over for dem, og magthaverne ved udmærket dette. Satan
tolererer ikke uretfærdighed.

•

Spirituel satanisme tolererer på ingen måde åndeligt misbrug, som beskrevet i de klassiske grimoirer.
Dæmonerne, som var bundet og tvunget til at lyde troldmændende, er nu fri, og alle, der bruger ni16

fods cirkelmetoder og "Jehova" navne, inbyder personlig katastrofe. Dæmonerne er vores venner, og
ved, med respekt og ærbødighed, at tilkalde dem gennem Satan, søger vi at etablere gensidigt
fordelagtige forhold med dem.
•

Spirituel satanisme går ind for individualitet, frihed og uafhængighed.

•

Det er indlysende, at Satan ikke er "menneskehedens forfører". Hans tilhængere har været få i antal,
og han behøver ikke rigelige mængder af rigdom, magt og kontrol for at holde på sine tilhængere.

“(Satanisme er) menneskehedens oprindelige religion”
- Satan
Fryden Ved Satan er forpligtet til genoprettelsen af sand satanisme. Vi ser på den Sande Skaber af
religionen (nu kendt som satanisme) som Satan selv. I alt for lang tid har fjender og udenforstående
haft friheden til at definere Satan og satanisme på måder, der stemmer overens med deres egne
dagsordener. Satan er sjældent blevet tilladt at tale for sig selv, og forklare hvem han virkelig er, og
hvad han står for. Satan er en reelt væsen. Han har interageret med mange personer over de sidste par
tusinde år og har efterladt os sine doktriner; Al Jilwah'en, Qu'ret Al Yezid'en og andre manuskripter.
Han er den oprindelige Hornede Gud.
De jødiske/kristne og muslimske beskrivelser, som fejlagtigt og alt for længe har defineret Satan,
afspejler på ingen måde virkeligheden. Det samme gælder for karakteren afbildet af ham i Anton
Lavey's "Satans Bibel". For virkelig at lære Satan at kende, må man gå til ham personligt - uden
fordomme eller forventninger. Man vil opdage, at han på ingen måde er "ond", som diverse
trossamfund i flere århundreder, tåbeligt og tankeløst, har dynget på ham.
Desværre har det at lede efter information og svar fra eksterne kilder været et gennemgående tema i
satanisme, fordi så meget viden er blevet systematisk fjernet og destrueret af kristne kirker. Den
kristne kirke opfandt en falsk historie, der skulle passe til deres dagsorden, som er at holde spirituelle
kræfter og viden væk fra masserne samt at holde dem i hænderne på nogle få udvalgte på
menneskehedens bekostning.
Nogle af artiklerne på denne hjemmeside er forældet i lyset af ny viden. Satanisme er viden i sig selv,
og jeg er endeløst involveret i yderligere forskning og research for at afdække gammel viden, som er
blevet undertrykt. Jeg gør mit bedste for at opdatere denne hjemmeside, når min tid tillader det.
Fryden Ved Satan anerkender og genkender ikke jødedom, kristendom eller islam som legitime
religioner. Disse er i virkeligheden programmer, skabt til at erstatte spirituel viden med løgne og
forvanskninger, afpresse ekstreme mængder penge og spirituel energi, samtidig med at udnytte
menneskelig elendighed og lidelse til at holde umådelig rigdom og spirituel viden i hænderne på nogle
"få udvalgte".
Jødedommen og kristendommen er derudover også ekstremt nye, selvom de hævder det modsatte. Den
sidste "større" religion er islam, som kom på banen for mindre end tusind år siden.
Vi mener, at disse programmer har deres fundament bygget på stjålne og forvanskede
læredomme og praksis fra de ældre religioner - intet i disse programmer er deres eget.
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Vi er af den samme holdning, hvor "wicca" og "neo-paganisme" er berørt. Begge disse er
efternølere (begge kom på banen i det 20. århundrede) og er forvanskede versioner af de
oprindelige religioner, som overholder den jødiske/kristne dagsorden - at slavebinde verden
ved at fjerne sand spirituel viden.
Vores mål er at oplyse folk om sandheden, og at afsløre alle de løgne, som disse såkaldte "religioner"
har skabt og spredt om Satan, satanisme og satanister.
Vi anerkender ikke grupper, der karakteriserer Satan eller satanisme ved jødiske/kristne begreber, eller
de, der, som de senere tilhængere af Anton Lavey's "Church of Satan", ikke anerkender hans eksistens
som værende et sandt, levende væsen.
Oplysningerne på denne hjemmeside er resultatet af megen forskning og personlig interaktion
mellem mange disciple af Satan og hans Dæmoner, som har vejledt os og undervist os om
sandheden og den sande satanismes oprindelse. Vi opfordrer dig til at læse og studere med et frit og
åbent sind. Først når ens sind er helt frit og deprogrammeret, kan sand oplysning og indlæring finde
sted.

Satanisk information for ateister og andre
skeptikere
Her er en vigtig besked til ateister og dem, der mener, at det okkulte, paranormale og den astrale verden
er ikke-eksisterende og/eller bare noget vrøvl; tag venligst god tid til at læse dette:
Jeg har modtaget flere personlige e-mails fra tidligere ateister og andre skeptikere, der mente, at
satanisme og det okkulte blot var opspind, produkter af en overaktiv fantasi og/eller urealistisk
tåbelighed. Alle disse mennesker skrev til mig, fordi de, til deres store overraskelse, indså, at Satan er
MEGET virkelig.
Jeg har også læst offentlige artikler fra forskellige kilder, hvor sekulære personer forsøgte at
eksperimentere med ritualer på denne hjemmeside, bare for sjov. De fik åbenlyse oplevelser - de
forkerte af slagsen.
Satanisme er ulig andre moderne religioner. De, som åbner deres sind for Satan, VIL opleve ham.
Desværre har kristendommen og dens kohorter givet folk det indtryk, at den åndelige/astrale verden
blot er det rene nonsens. Der sker kun meget lidt spirituelt i disse religioner, om noget overhovedet.
Deres antilivsagtige doktriner er alle baseret på stjålent materiale fra religioner, der gik forud for dem.
Dette materiale blev fuldstændig forvansket (hvor al den spirituelle viden blev fjernet fra det) og
fordrejet til at være i overensstemmelse med deres dagsorden om spirituelt at slavebinde verden; at
holde spirituel viden og kraft i hænderne på et par få.
Satanisme er meget anderledes. Satanisme er i virkeligheden menneskehedens OPRINDELIGE
RELIGION. Satanisme er baseret på de oldgamle religioner, der gik hundredevis til tusinder af år forud
for jødedommen og kristendommen.
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Satanisme adskiller sig også fra andre moderne religioner ved at være baseret på videnskab. Alt okkult
kan forklares videnskabeligt. Desværre har jødedommen/kristendommen holdt menneskeheden
faretruende tilbage inden for videnskab, teknologi, forståelse af det okkulte og viden om sjælen. Ukendt
for mange, har kristendommen altid været og ER intet mere end et værktøj brugt til at fjerne viden, især
spirituel viden. Vores begrænsede forståelse af kvantefysik har afsløret en smule om den menneskelige
sjæl.
"Kirlian-fotografering" afslører det faktum, at vi har en aura. Kirlian-fotografering er en specialiseret
form for fotografering, meget lignende røngtenbilleder.
Satanisme er en sindelig og sjælelig religion. Den amerikanske regering og andre verdensmagter kender
udmærket til denne evne i mennesker, og at spirituel krigsførsel er en realitet, selvom de holder meget
af dette fra offentligheden (referencer findes i slutningen af denne artikel).

Uanset hvad du kan have lært at tro, eller som du er overbevist om er irrationelt og meningsløst; så er
Satan og hans Dæmoner MEGET VIRKELIGE. De er ikke "onde", som den kristne kirke har afbildet
dem til at være. I virkeligheden er Satan ikke i overensstemmelse med det kristne eller vestlige begreb
om "ondskab". "Godt" og "ondt" er intet mere end kulturelle begreber; Satan transcenderer dette.
Hvis du er uerfaren, så husk dette. Uanset den formelle uddannelse du kan have opnået, så læg alt du
har lært til side og fortsæt med respekt. Folk, der er seriøse og respektfulde, får det samme igen fra
Satan og hans Dæmoner.
Dem, der er ude på sjov og spænding, indbyder katastrofe. Satanisme er også meget forskellig fra andre
religioner, idet, at når du åbner en dør for Satan i dit sind, så vil dette være permanent. Satanisme svarer
til en ensrettet gade, hvor man kun kan bevæge sig fremad; man kan ikke vende om. Dette skriver jeg
ikke til dem af jer, som er her af skolastiske formål eller researcher. Man skal udføre ritualer og/eller
bevidst handle på én eller anden måde for at invitere Satan og/eller hans Dæmoner ind i ens liv. Satan
PRESSER SIG IKKE ind på livet af nogen.
Min artikel her har til formål at informere udenforstående, ateister og andre skeptikere om sandheden
om satanisme. Husk at behandle den viden, du gives her, med seriøs respekt, og så vil det gå fint. I
tillæg til de e-mails jeg har fået fra tidligere skeptikere, skriver jeg også denne artikel, fordi en gruppe
af professionelle personer, der var skeptikere, forsøgte at hidkalde en Dæmon for sjovs skyld, og jeg
blev efterfølgende gjort opmærksom på dette. De fandt bagefter, på den hårde måde, ud af, at der ikke
skal fjolles rundt med eller tages let på sataniske ritualer. For at runde af, så respekterer satanister
fritanke og støtter standhaftigt adskillelsen af kirke og stat. Vi missionerer ikke, ligesom vi heller ikke
presser vores religion ind på livet af nogen. Jeg kommer her blot med et par vigtige fakta for folk, der
har valgt at besøge denne hjemmeside.
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
Om mig selv: selvom jeg blev opdraget til at være kristen, blev jeg ateist i mine tidlige tyvere.
Jeg var stærkt ateistisk i over femten år, før jeg kom til satanisme. Jeg troede ikke engang på den
menneskelige sjæls eksistens. Jeg gik på universitetet, hvor mine hovedfag i flere år var
naturvidenskab, og jeg har tidligere været aktivt medlem af det Amerikanske Mensa.
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Bøger at læse om regeringers bevidsthed om og involvering i det "paranormale":
•

Psychic Warfare af David Moorehouse

•

The Seventh Sense af Lyn Buchanan

De to ovennævnte bøger, der kan fås i paperback, afslører den amerikanske hærs brug af claivoyante og
remote viewing til spionage. "The Seventh Sense" har en reference til "Helvede". Denne oplevelse har
intet at gøre med satanisme, uanset hvad du måske har lært at tro.
•

Secret, Don't Tell; The Encyclopedia of Hypnotism, af Carla Emery

•

The Day After Roswell af Colonel Philip J. Corso
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Satan
I al for lang tid, er så mange løgne og så meget fejlinformation blevet spredt om Satan. Mange af os har
set ham, har talt med ham og er endda blevet rørt af ham astralt. Stort set alle af os, der kender ham, er
enige om hans udseende. Højrehåndsreligioner har i alt for lang tid dikteret løgne om, hvordan de
mener, han, samt Dæmonerne, ser ud - dette er intet mere end blasfemiske løgne. Han er ikke rød, med
horn og en hale, og han ligner ikke et Halloween-monster. Han har ikke flammende røde øjne eller
gummiagtige vinger. Disse afbildninger har til formål at fornærme, nedgøre og bespotte ham (der
findes nogle lavere ordrer af Dæmoner. De er beskyttere og budbringere, som tjener de højere
rangerede Dæmoner). Her er billeder af, hvordan Satan ser ud for os, der har set ham. I modsætning til
den kendsgerning, at satanisme bliver stemplet som "mørke", viser Satan sig iført en lang hvid kåbe,
som er identisk med den, han er vist iført på billederne nedenfor. Mange af os ser ham ofte, og har et
meget tæt forhold til ham. Han er smuk. Hans udseende er næste præcis som på billederne, med
untagelse af, at han sjældent viser sig med vinger.
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Mange har spurgt, hvordan Fader Satans sigiler ser ud:
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• Hans dag er mandag.
• Hans farver er blå, rød og sort. Han er den sumeriske gud EA, også kendt som Enki, hvilket
betyder "Jordens Hersker". Han er også kendt som Melek Ta'us.
• Dyr, der er hellige for ham, er påfuglen, slangen, geden og ravnen.
• Hans tal er 2, 11 og 4..
(666 er et symbol på Vandbærerens tidsalder, hvor han igen vil herske).
• Hans tegn i dyrekredsen er Vandbæreren og Stenbukken (geden).
• Hans planeter er Uranus og Venus (morgenstjernen).
. ans retninger er både syd og øst.
• H
• Hans vigtigste dag på året er d. 23 december, når Solen er én grad inde i Stenbukken.
Stenbukken er det 10. tegn i dyrekredsen (zodiakken), og den første grad i dette tegn giver 11.
Dagen efter begyndelsen af vintersolhvervet er hans personlige dag, som bør fejres af alle
dedikerede satanister.
.
Her er et maleri af Satans palads fra "Paradise Lost" af John Martin
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Spirituel Satanisme
Spirituel satanisme, værende "traditionel satanisme", adskiller sig fra LaVeyansk satanisme. Vi er
bevidste om Satan/Lucifers faktiske eksistens som et reelt væsen. Vi er ikke ateister! På trods af
store uoverensstemmelser, tager "Church of Satan" (grundlagt i 1966 af Anton Szandor LaVey) i
øjeblikket en ateistisk holdning, så vidt eksterne guder angår, og ser kun Satan som en "arketype".
I lyset af ny viden, baseret på hundredvis af timers intens og dybtgående forskning, har vi opdaget
følgende:
1. Satan er vores sande Skabergud.
"YHVH", også kendt som Jehova af de vildledte, er et falskt væsen. "YHVH" står for de fire
elementer og hjørner i de populære jødiske systemer af magi, som er tilgængelige for
offentligheden.
2. Karakteren "Jesus Kristus" er fiktiv, og blev stjålet fra omkring 18 hedenske sagn om en
gud hængende fra et træ (såsom Odin), for derefter at blive genoplivet, og er en anden
beskrivelse af det alkymistiske værk; at transformere sjælen og derefter genopstå.
Nazaræeren er, og har aldrig være andet end et værktøj til at fjerne al sand spirituel viden og
afvæbne befolkningen deres spirituelle kræfter. På grund af fjernelsen af denne viden, har
menneskeheden betalt med sygdom, elendighed og lidelse, for ikke at nævne ekstreme
mængder penge. Spirituel viden blev systematisk destrueret, forvansket og forskruet for at
slavebinde os alle - spirituelt og økonomisk. Ved at tvangsfordre befolkningen med, at
nazaræeren skulle være en sand skabning, har dem på toppen opretholdt kontrol og har høstet
umådelige mængder rigdom og magt.
3. Sand satanisme kom mange tusinder år forud for kristendommen og er baseret på den totale
transformation af sjælen. Kristne vildledes til at "acceptere Jesus Kristus" og til at "leve frelst",
hvilket alt sammen er falskt. Alt i den kristne religion er falskt, og vi beviser dette ud over
enhver tvivl. Det kristne "at blive frelst"- fupnummer er baseret på stjålen og forvansket viden
om alkymi, hvor man virkelig spirituelt arbejder på at transformere ens sjæl til
guddommelighed.
Mange traditionelle satanister tilbeder Satan/Lucifer. Nogle anerkender ham som en ven og
tilbeder ikke. Vi respekterer individualitet og egne personlige valg. Ens forhold til
Satan/Lucifer er op til den enkelte, da satanisme værdsætter fritanke og individualitet.
Satan er bringeren af viden. Målet med spirituel satanisme er at anvende denne viden og
transformere vores sjæle til guddommen, hvilket oprindeligt var vores skabergud Satans
intention.
I modsætning til de fleste religioner, opmundrer spirituel satanisme én til at sætte
spørgsmålstegn ved alt. At være den bedste man kan være og at overskride alle begrænsninger
er essensen af spirituel satanisme, og dette begynder ved bruge ens hjerne med dens
maksimale potentiale.
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Spirituel satanisme er på ingen måde i strid med videnskaben. Vi støtter og opfordrer kraftigt
videnskabelig viden og forespørgsel. Vi ved, at menneskeden er faretruende bagud, når det
kommer til videnskabelig viden og forståelse grundet kristendommens undertrykkelse af disse i
flere århundreder. Vi mener, at alle spirituelle og paranormale fænomener kan forklares
videnskabeligt på en rationel måde; videnskaben er endnu ikke nået langt nok til at forstå eller
forklare særlig meget af det såkaldt "overnaturlige".
Der er ingen mæglere i spirituel satanisme. Vi opfordrer stærkt vores folk til at interagere én til
én med Satan. Gejstligheden er her udelukkende for vejledning og støtte. Ens forhold til Satan
er mellem individet og Satan. Vi tager standpunktet: "ansvar til de ansvarlige". Vi placerer
ingen begrænsninger på viden eller personlig kraft, og gør alt hvad vi kan for at gøre al viden
tilgængelig for ALLE - ikke kun nogle få udvalgte, der er selvudnævnt "elite" som med andre
religioner. Satan opfordrer til selvstudium, læring og direkte erfaring.

De fleste spirituelle satanister gør en forpligtelse til Satan. Forpligtelsen er meget vigtig, da Satan
beskytter os, mens vi arbejder med at fremme vores kræfter. Folk, der forsøger dette alene, uden
spirituel beskyttelse, går ofte katastrofe i møde. Når man gør en forpligtelse, vil Dæmoner ofte vejlede
og arbejde sammen med os for at hjælpe os videre. I modsætning til højrehåndsreligioner, opfordrer
spirituel satanisme handling. Satan ønsker, at hans folk lever livet fuldt ud, og at det udvikler sig.
Satan er der altid for os, men som vi gør fremskridt, forventer han, at vi selv håndterer, det vi kan, ved
at bruge vores egne kræfter. Kristendommen og dens kohorter gør bevidst folk til krøblinge. Kristne
fabler til evig tid om, hvordan deres nazaræer har helbredt folk. Disse mennesker forbliver slaver,
fordi de aldrig er har fået lært og ikke er blevet forpligtet til at helbrede sig selv eller andre. Den
nazarænske arketype står for slaveri, trældom og at udholde endeløs krænkelse med henblik på at
programmere menneskeheden til at være de perfekte slaver i en ny verdensorden. Nazaræeren lægger
total vægt på "livet efter døden" for at skabe den tankegang, at det liv, vi lever nu, ikke betyder noget.
Denne sindstilstand er afgørende for at udholde alle former for krænkelse til fordel for nogle "få
udvalgte".
"Den har tjent os vel, denne myte om Kristus"
-Pave Leo X (1475-1521)
Hvad de såkaldte "mirakler" i forbindelse med kristendommen angår, har eventuelle helbredelser været
meget få og langt imellem. Disse er også baseret på allegorier, som vedrører transformationen af sjælen.
Ethvert menneske med spirituelle kræfter og viden kan udføre alle disse bedrifter (og mange flere), som
i den kristne bibel tilskrives nazaræren. De fleste kristne er uvidende om, at de har at gøre med
forbryderiske udenjordiske (fjendtlige Nordlige også kendt som "engle" og "de grå"), som af og til
opstiller små teaterstykker, hvilke har til formål at tilføre troværdighed til løgnen. Mange af dem, der
praktiserer "New Age", hidkalder engle for assistance og lærer intet - her ser vi igen det samme emne,
omhandlende menneskets uvidenhed og magtesløshed.
Satan/Lucifer er den sande skabergud og den store Befrier af menneskeheden. Han frygter ikke, at
mennesker har spirituel viden og kræfter, da han er sandfærdig og ikke har noget at skjule.
Satan giver os viden, så vi kan blive uafhængige og fri. Han leder os til det punkt, hvor vi kan være
herre over vores eget liv og skæbne. Satan og hans Dæmoner er der altid til at hjælpe os, når der er ting,
vi endnu ikke kan håndtere selv.
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Satan holder sine løfter; han er konsekvent og kærlig mod sine egne. Satan står for frihed, styrke, kraft
og retfærdighed. Satan viser os, at det absolut ikke er OK at finde os i krænkelse. Han viser os, at vi
fortjener glæde, lykke og et bedre liv. Han skabte os gennem genteknologi, på samme måde som
forskere nu er ved at skabe kloner og arbejder med genetik - dog på et langt mere avanceret niveau.
Mange mennesker ignorerer de såkaldt "okkulte" kræfter, tager dem ikke seriøst eller er totalt uvidende
om dem. Sandheden er, at okkulte kræfter har været i hænderne på nogle få i århundreder.
Kristendommen har været deres værktøj til at fjerne denne viden fra Jordens befolkning.
Efter fjernelsen af denne viden blev en fiktiv fortid opfundet for at forhindre folk i at kende sandheden.
Folk, der ikke forstår, eller ikke kender til disse kræfter og færdigheder, er prisgivet de, som besider
dem og er dygtige til at bruge dem. For tusinder af år siden, i det gamle Egypten, var disse kræfter
alment kendte, og det meste af befolkningen kunne bruge dem. Med ankomsten af jødedommen/
kristendommen og islam, blev viden systematisk destrueret, hvorend det blev fundet.
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Byer, biblioteker og andre kilder til viden blev destrueret i et forsøg på at udslette al viden om de
Oprindelige Guder (som er udenjordiske) og det menneskelige sinds kræfter. Guderne, der
kommunikerede, giftede sig eller blev venner med mennesker, blev forbandet og forvist.
Menneskeheden har været afskåret fra vores sande skabergud Satan og har degenereret lige siden.
Misbrug af børn og dyr, skødesløs ødelæggelse af og ligegyldighed over for mijøet, Jorden og andre
levende væsener er nogle af konsekvenserne ved spirituel degeneration. For tusinder af år siden,
længe før jødedommen/kristendommen, levede mennesket side om side med Guderne, i æraen kendt
som "Den Gyldne Tidsalder".
Satan er den sumeriske Gud kendt som "EA" eller "ENKI". Han er en GUD - ikke en engel! Han er
blevet nedgjort og smædet gennem århundreder med usandheder og løgne. De fleste mennesker
kender ikke Satan. De tror på alt, de får at vide om ham, uden at sætte spørgsmålstegn ved det.
Satan er den ekstremt klogeste og mægtigste af Guderne. Han symboliseres ved Vandbæreren, hvilket
er det 11. stjernetegn i dyrekredsen. Stjernetegnet Vandbæreren symboliserer menneskeheden,
teknologi og genialitet. Et af Satans tal er 11.
Satan/Enki etablerede den oldegyptiske "Slangeorden", også kendt som "Slangens Broderskab".
Gennem årtusinder er disse lærdomme blevet ødelagt, og minder ikke længere de oprindelige
doktriner. Denne orden var til for at bringe menneskeheden guddommelig viden og kraft og for at
gennemføre Det Store Værk; at transformere vores sjæle. Denne viden er blevet holdt i hænderne på et
par få, og er blevet misbrugt til at skade os; alt dette under de fjentlige guders befaling. Folk får at
vide, at hvis de får disse kræfter, så vil de misbruge dem. Dette er endnu en løgn, skabt og spredt af
dem, der bevidst bruger disse kræfter til forbryderiske formål under ledelse af de fjendtlige
udenjordiske, forklædt som "Jehova" og slæng. At afsløre disse velbevarede hemmeligheder for den
gennemsnitlige person, ville sikre, at de, som er i kontrol, ikke længere ville kunne holde på deres
magt.
Guderne er en udenjordisk, humanoid race af væsener. I den kristne bibel omtales de som "Nephilim".
Disse væsener er yderst udviklede, meget avancerede og har enorme kræfter og viden. De
genmodificerede deres DNA, så de ikke ældes.
I Simons udgave af "Necronomicon" (denne bog er baseret på mesopotamisk/sumerisk mytologi,
selvom det betegnes som et skønlitterært værk) refererer sætningen "Når den Store Bjørn hænger lavt
på himlen" til Store Bjørn-stjernebilledet, hvilket er en del af Karlsvognen. Når planeterne flugter på
en bestemt måde, åbner dette en rejselinje for rumrejsende. Folk kigger altid mod himlen for at finde
ud af, hvornår Guderne vender tilbage. Satan, samt mange andre Nephillimer, blev far til børn med
menneskelige mødre. Disse børn blev kendt som "Demi-Guder".
Satan er utrolig stærk, uforstålig intelligent og kraftfuld. Han nægtede at indrømme sig slået. Han tabte
et slag - men ikke krigen. SATAN/LUCIFER står for frihed fra tyranni!
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EKSISTERER SATAN VIRKELIG?
Ja. Han interagerer med sine disciple og tilhængere. Mange af os har set ham, har været vidner til det såkaldt
"overnaturlige", og vi har fået evner lang ud over den gennemsnitlige persons. Når vi spørger, får vi svar. I
modsætning til andre religioner, hvor tilhængere er nødt til faktisk at lede efter deres guder, kommer Satan/
Lucifer til os. Han lader os vide, at han er til stede.
Dæmoner er, i modsætning til alle de kristne løgne, venner af menneskeheden. Dæmoner, som er de Oprindelige
Guder, giver os meget individuel opmærksomhed og beskyttelse, når et stærkt tillidsforhold er etableret. Når vi
er Satan nær, og under hans beskyttelse, giver han os gode Dæmoner at arbejde med. Deres sigiler indeholder
meget vigtige udformninger af alkymistiske symboler omhandlende åbningen af sjælen.
Satan er ikke "ond", ej er han ansvarlig for mangfoldigheden af de mange lidelser, sygdomme eller andet, der
rammer menneskeheden. Disse lidelser skyldes fjernelse og destruktion af gammel viden, der blev erstattet med
de kristne programmer.
Satanisme står for balancen mellem spiritualitet og teknologi. Uden denne balance falder civilisationer i sidste
ende sammen.
"Helvede" er ikke en brændende sø af ild. Helvede er ikke inde i Jorden, som nogle tåbelige kristne hævder for
at skræmme folk. Den kristne opfattelse af Helvede er yderst latterlig. Nogle af os, der er Satan nær, har set
"Helvede". Vi synes alle at have haft de samme oplevelser. Nogle steder i Helvede er mørke og oplyses af et
blåt lys, og andre steder er der dagslys. Blå er en meget spirituel farve. Jeg så mennesker, siddende om et bord i
en bar i Helvede, spille kort. Da de allerede var døde, kunne de ryge alt det, de ville, og rummet var derfor helt
fyldt med røg. Disse mennesker var i åndeform. Nogle besøger Jorden for at hjælpe mennesker, der er på
venstrehåndsvejen. Det er her, Satan holder sine egne folk, indtil vi kan reinkarnere og udvikle os og opnå
Guddommen.
"Helvede" og "Underverdenen" er også allegorier for de tre nederste chakraer - "Helvede" representerer
basechakraet. Grunden til dette er, at den flammende kundalinislange ligger sammenrullet under basechakraet,
og når den vækkes, kan den blive brændende varm.
I modsætning til hysteriske kristne påstande, handler satanisme på ingen måde om blodofring. Alle former for
mord og levende blodsofring kan ses hele vejen igennem den jødiske/kristne bibel. Slangen symboliserer Satan,
som symboliserer kundalinien ved bunden af rygsøjlen. Kundalinien symboliserer det menneskelige DNA. Når
denne kraft aktiveres, bliver vi helbredt og oplyst.
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Ny inden for spirituel satanisme
Spirituel satanisme for nybegyndere
Hvis du er ny til satanisme, opfordrer vi dig til at læse alt på denne hjemmeside. Nogle af artiklerne
er forældede. Vi arbejder på at revidere disse, men de fleste af oplysningerne er selvforklarende. Det
er gratis og helt åbent at være medlem af Fryden Ved Satan. Takket være donationer er vi i stand til
at gøre viden åbent og frit tilgængeligt, mens vi researcher. Vi holder alle informeret i forhold til ny
viden og materiale.
Når du har læst og lært fra denne hjemmeside, og du herefter alvorligt ønsker at indgå en forpligtelse
over for Satan, vil dette være din indvielse til Spirituel Satanisme.
Efter du har udført dit forpligtelsesritual, bør du begynde på et power meditation program.
Power meditation er grundlaget for Spirituel Satanisme. Du vil finde hjælp i e-grupperne og
forummerne med eventuelle spørgsmål, du måtte have om erfaringer med meditation osv. Mange
sataniske brødre og søstre i forummerne er vidende inden for dette.
Her er nogle svar på spørgsmål, der ofte stilles i forummerne om Spirituel Satanisme:
1. Al samtykkende sex er, i forhold til Satanisme, åbent og frit - heteroseksualitet,
homoseksualitet, bi-seksualitet, gruppesex osv. Dit sexliv er dit eget private anliggende. Dette
gælder også dem, der vælger at forblive seksuelt inaktive eller som er aseksuelle. Uanset
hvordan du vælger at leve det, er dit sexliv dit eget private anliggende!
2. Rekreativt stofmisbrug er dit eget anliggende og bør komme an på din egen dømmekraft.
Ansvar til den ansvarlige. Spirituel Satanisme fortaler for at styrke sjælen uden brugen af
kunstige stimulanser eller sindsændrende stoffer, men dette er op til den enkelte.
3. Satan forlanger ikke slavisk tilbedelse. Han forventer ikke, at vi "undskylder" eller er
"undskyldende". Satan giver os viden, og forventer at vi anvender denne viden til at fremme
vores egne kræfter samt vores sjæl. Satan ønsker, at vi vokser, udvikler os og bliver
selvstændige og uafhængige.
4. Satanisk bøn er at sende energi. Hvis en elsket eksempelvis er syg, sender vi ham eller
hende helbredende energi. Vi kommunikerer telepatisk med Satan og hans Dæmoner. Man vil
udvikle denne evne med tiden ved at følge et power meditation program og ved at åbne sit
sind. Satan HØRER os rent faktisk, når vi kommunikerer med ham.
5. Ugentlige ritualer er en god måde for nybegyndere til at åbne sig op for satanisk energi,
som er meget smuk.
6. Folk der kommer her og er tidligere kristne skal læse igennem Afslør Kristendommen.
Ved at læse disse artikler, vil du se sandheden. Verden er blevet indoktrineret og tvangsfordret
med løgne i århundreder gennem kristendommen og dens kohorter.
Kristendommen er en løgn og intet andet end en program konstrueret til at fjerne spiritualitet.
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Ved at komme til satanisme vil du finde, at den åndelige verden og din sjæl er fuldstændig
virkelige. Få mennesker har nogensinde oplevet sand spiritualitet, det at styrke sjælen osv. på
grund af århundreder med løgne. Ved at lære samt at styrke os selv, bliver angst og frygt
forvist, og vi bliver stærke af visdom og viden. De fleste satanister er spirituelt selvsikre og
dygtige, og de frygter ikke det såkalte "overnaturlige" eller døden.
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For dem som er nye
Desværre har den kristne kirke forhindret så meget i forhold til pressefrihed og ytringsfrihed, især for dem,
der følger venstrehåndsvejen. Satanisme er en enorm trussel mod mange, der ønsker at bevare kontrollen
og magten, da Satanisme placerer denne kontrol og magt i hænderne på den almindelige mand og kvinde.
Satanisme er bevidst blevet undertrykt, og tilhængere er blevet alvorligt forfulgt. Fjendtlige religioner har
haft frihed til at fremme deres egne løgne og skrækhistorier om satanisme for at holde folk væk ved at
bruge manglende viden og frygt. Dette har ført til stor uvidenhed og forvirring om satanisme og har haft en
meget uheldig effekt på mange, der kun har oplevet misforståelser og ikke har haft nogen til at besvare
deres spørgsmål angående venstrehåndsvejen.
Satanisme er en MEGET spirituelt intens religion. For dem af jer, der voksede op i kristne hjem eller var
ateister, kan denne spirituelle intensitet være overraskende eller endda komme som en chok. Andre
religioner er spirituelt døde; med andre ord sker der ingenting, og når der endelig gør, er det meget mildt.
De fleste højrehåndsreligioner er baseret på stjålne og falske praksis. I modsætning til kristne, der beder og
bliver ved med at bede uden at få svar, får satanister himmelråbende svar, og jeg mener ikke tyve år
senere!
Mange af os har haft lignende oplevelser som spirituelle satanister. Dog er vi individer, og oplevelser vil
derfor variere, og ikke alle vil opleve det samme.
Her er nogle af de ting, man kan forvente som ny inden for spirituel satanisme:
• Underlige og hyppige tilfældigheder, som regel af en positiv karakter.
• Stemmer, der kan give dig gode råd, informere dig om noget du ikke vidste, eller noget der vil
ske.
• Livlige drømme, især hvis du har læst en masse om Dæmoner.
Normalt er disse drømme ikke negative men blot livlige og intense.
Mange ting som sker tidligt kan være stimulerende og spændende. Husk, at dette er noget nyt, og det
kræver noget tilvænning, da du etablerer stærke og permanente spirituelle forhold, der vil hjælpe dig
umådeligt.
På et tidspunkt, og som regel når du føler dig temmelig selvsikker, vil Satan højst sandsynligt vise dig, hvad
der er galt med dit liv. Satan ved alt om os, og hvor vi er på vej hen som følge af vores handlinger, mangel på
initiativ eller hvad end det måtte være. Hvis vi gør noget, der senere vil have en skadelig effekt på vores liv,
vil han ÅBENLYST lade os vide det.
Dette kan være forvirrende og ligefrem skræmmende for nogle, især med alle løgnene og falske
skrækhistorier som er blevet spredt af fjenden i århundreder. Der er ingen grund til bekymring. Han
retleder dig kun fordi, at han holder af dig. Han vil sommetider sende en Dæmon for at vejlede os, som han
gjorde med mig, og jeg er den dag i dag dybt taknemmelig. Dæmonen kan være striks eller gøre hvad end
der skal til for at få dig til at lytte og ændre dig selv.
SATAN OG HANS DÆMONER VIL ALDRIG BEDE DIG OM AT GØRE NOGET SKADELIGT VED
DIG SELV ELLER ANDRE! Disse former for oplevelser kommer fra kristne engle og andre væsener, der
overhovedet ikke har noget at gøre med Satan eller nogen af Dæmonerne.
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Forbliv altid åben. Hvis du har problemer med at forstå noget eller er forvirret, kan du bede Satan om at
hjælpe dig, hvilket han vil. Husk ALTID at vise respekt og ærbødighed over for Satan og vores
Dæmonvenner, og til gengæld vil de belønne dig med stor visdom og viden, som udenforstående aldrig vil
have.
Det såkaldt "overnaturlige" er en del af vores daglige liv som satanister. Dette er en positiv ting. Satan vil
belønne dig med en følelse af spirituel og indre styrke, der kan få dig igennem hvad som helst. Spirituelle
gaver begynder at åbne sig mere og mere op for os sammen med selvtillid og dyb forståelse.
Til sidst er det vigtigt at have en stærk og positiv attitude og ikke at lytte på de falske lortehistorierne fra
dem, der overhovedet ikke ved noget om Satan eller satanisme. Mørke velsignelser, og må din rejse på
venstrehåndsvejen være rig og givende.
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Sataniske sakramenter
Folk spørger mig, hvorfor jeg fortaler for at indgå en forpligtelse over for Satan. Det at indgå en
forpligtelse er et sakramente. Det ændrer dit liv på en meget positiv måde og åbner også en dør for viden,
visdom, åndeverdenen og venlig kommunikation med Dæmonerne, hvilket er utilgængeligt for
udenforstående. At indgå en forpligtelse viser også vores dedikation til Satan samt vores intentioner over
for ham. Det er her, han begynder at tage os alvorligt.
I modsætning til andre religioners sakramenter, er sataniske sakramenter reelle og virkelige. I andre
religioner er sakramenterne falske. Dette bevises ved, at de der modtager dem bare kan fortryde eller
omvende dem til enhver tid. De har intet bånd eller kraft og er i virkeligheden værdiløse.
Når vi indgår en forpligtelse over for Satan, tager han os, samt vores ord, alvorligt. Sataniske sakramenter
er reelle og permanente, som det bør være. Indvielsesritualet repræsenterer også, at vores karakter bliver
sat på prøve. Personlig indre styrke er også vigtigt. Vores karakter sættes på prøve, når vi giver vores
sjæle til Fader Satan. Her tager vi et af de modigste skridt i vores liv. Mange af os går med stor trods
imod alt, hvad vi er blevet indoktrineret med gennem vores liv. Her viser vi vores sande karakter, og at vi
ikke manipuleres af frygt, trusler og ting vi virkelig ikke forstår. Dette er et kæmpe spirituelt skridt i
befrielsen af selvet samt sjælen og forbereder os på den intense indre vækst og spirituel evolution, der
følger med det at være en sand satanist.
Ved at udføre dedikationsritualet, viser det, at vi virkelig er dedikeret til Satan, og at vi mener, hvad vi
siger. Total ærlighed er yderst vigtigt for Satan og Helvedes Magter. Til gengæld belønnes vi med viden,
beskyttelse og visdom langt ud over det, som udenforstående kender til.
Derudover, når dem blandt os gør en forpligtelse i forhold til at tjene som en del af gejstligheden, er dette
en seriøs udnævnelse. Satan forventer, at vi overholder dette. Han gør ofte sin tilstedeværelse kendt i sine
disciples liv, selv når vi tænker på noget andet. Det er sådan, det burde være. Fader Satans forhold til os
er en tovejs-gade. Han møder os mere end halvvejs.
Udenforstående er kendt som "de, der er foruden". Mange har eksperimenteret med det okkulte, magi og
endda Egypten (da Egypten og alt okkult er Fader Satans) - udenforstående har haft mange negative
erfaringer og har oplevet ulykke, da de ikke har indgået en forpligtelse. Jeg har fundet ud af, at
udenforstående kun kan nå til et vist punkt inden for disse områder. Når vi indgår en forpligtelse, bliver vi
en del af Satans Familie, hvor vi er velkomne til at lære, vokse og udvikle os.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Sindet og sjælens kræfter
Essensen af SAND Satanisme er at afslutte vores Skaberguds (Satans) arbejde på menneskeheden. Satan
blev forhindret i at afslutte sit værk på menneskeheden. Dette værk er at transformere den menneskelige
sjæl til guddommen. "Guddommen" er spirituel og fysisk perfektion og udødelighed sammen med
guddommelige kræfter, visdom, forståelse og viden. Dette er det underliggende budskab i alle de legitime
okkulte discipliner, såsom alkymi og Gudernes legender, hvilke alle er allegorier, og som indeholder dette
magtfulde budskab.
Når man først nævner heksekunstner (at bruge ens sind og sjæls kræfter til at opnå ens ønsker) for dem,
der er uerfarne inden for dette, tænker de på gamle koner med spidste sorte hatte, kosteskafter, flagermus,
kedler, frøer, tudser, amuletter, hellige sten, symboler osv.
Til at starte med, er kræfterne, man bruger, ens sjæls og sinds kræfter. Mange af de ovennævnte genstande
er blot ubrugelige rekvisitter, såsom en gryde. Andre, såsom amuletter, stenringne osv., forstærker
energien. Covens (grupper af hekse/troldmænd) kan være ekstremt kraftfulde i forhold til at forstærke
energi, da mange begavede mennesker arbejder sammen for at anvende disse kræfter, hvor en enkelt
person, i mange tilfælde, ikke ville kunne udføre visse værker alene. Heksekunstner handler udelukkende
om at hæve og dirigere energi for at opnå ens ønsker, uanset hvad de måtte være.
Vi ser ofte cirkler med astrologiske glyffer og andre symboler i film osv. Astrologisk timing i forhold til at
hæve og dirigere energi er ofte afgørende, hvis værket skal lykkes. Udover dette, forstærker korrekt
astrologisk timing i høj grad kræfterne. Hekse og troldmænd (de som bruger deres sinds og sjæls kræfter
og har denne viden) gør, og bruger hvad end de kan for at forstærke deres kræfter. Dette er vigtigt.
Dæmoner og spirituelle hjælpere bruger ofte frøer, tudser og andre dyr, kaldet "familiærer". Disse dyr
hjælper magikerne i deres værker, og magikeren kan også kommunikere gennem dyret, som altid passes
meget godt på og er magikeren meget nær - et stærkt bånd knyttes. Familiæren tilbyder også beskyttelse
og er en gave fra Satan.
For at opsummere:
1. Sand Satanisme er lig med at fremme ens sinds og sjæls kræfter samt personlige kræfter og kompetencer.
2. "Heksekunst" er at anvende disse kræfter, hvilke er sindets og sjælens. Symboler, amuletter, sten og andre
rekvisitter kan forstærke energien, enten direkte eller indirekte, for dem, der foretrækker at bruge dem til at
intensivere deres kræfter.
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Heksekunstens tre trin
Denne artikel er primært for nybegyndere, eller folk der læser op på det grundlæggende. Der findes ingen
"trefoldslov", (klik her for at læse om "Trefoldsloven" - Blotlæggelse af løgnen og dens oprindelse), men
der findes tre grundlæggende TRIN inden for magi.
1. Man hæver energien
2. Man programmerer energien
3. Man dirigerer energien.
Når man begynder at dirigere energien, bør man fortsætte med at programmere den, mens man
visualiserer det, man vil have den til at gøre.
Lad os begynde med trin et. Først skal du have energi at arbejde med, jo stærkere, desto bedre. Jo
stærkere din egen energi er, desto mere energi vil du naturligt være i stand til at hæve, dirigere og
håndtere. Dette bliver lettere med erfaring. Alt dette er som at træne en muskel. Jo mere du arbejder
med den, desto stærkere bliver den.
For hvid magi (dette er bedst for nybegyndere, da sort magi kræver mere erfaring og dygtighed) vil du
højst sandsynligt ønske at bruge din egen energi og forbinde dig selv til det magiske værk.
En af de hurtigste og mest kraftfulde måder at hæve energi er ved brug af runer og vibration. Udover
dette, kan man bruge den grundlæggende meditation eller blot visualisation. Når du hæver energien,
bør du kunne mærke den kraftigt i hele din krop.
I trin to skal du programmere energien. Med "programmere" mener jeg, at du skal fortælle den, hvad du
vil have den til at gøre. Energi i sig selv er temmelig neutralt og inaktivt. I trin to skal du derfor bruge,
hvad der kaldes "affirmationer". "Affirmationer" er korte og præcise sætninger i nutidsform, der gentages
for at programmere energien. Nutidsformen skal bruges, da energi ikke kan forstå, at noget "vil ske". "Vil"
kan være på alle tidspunkter, fra i morgen til om 200 år.
For eksempel skal du ikke sige: "
altid nutidsform, uanset hvad.

"kommer til at ske". Istedet skal du sige: "

" SKER. Brug

Energi har ikke forståelse eller mulighed for at ræsonnere over, HVORDAN det du ønsker skal komme til
dig. Energi tager vejen med mindst mulig modstand, medmindre den programmeres. For eksempel vil
mange af jer have flere penge. Affirmer ikke blot "Jeg får en masse penge".
I dette tilfælde, ville energien kunne manifestere sig selv på en sådan måde, at pengene ville komme til dig
via din lønseddel (som sædvanlig) eller en kasseekspedient, som giver dig penge igen, efter du har handlet.
Det er den letteste måde, og energien ville derfor virke på denne måde, hvis ikke den bliver dirigeret på en
hensigtsmæssig måde. Du er nødt til yderligere at affirmere: "Store mængder gratis og lette penge kommer
til mig". "Disse penge er alle mine, og jeg kan beholde dem og bruge dem, som jeg ønsker". Du bør også
affirmere "på en meget positiv måde for mig". Du ønsker for eksempel ikke, at en du elsker dør og
efterlader dig en stor arv, eller andre situationer som ville være ubehagelige.
Din affirmation ville lyde lidt som dette: "Store mængder gratis og lette penge kommer til mig. Disse
penge er alle mine, og jeg kan beholde dem og bruge dem, som jeg ønsker. Disse penge kommer til mig på
en meget positiv og glad måde for mig."
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Affirmationer bør gentages fem til ti gange yderligere i dit sind med forsæt. Du kan også visualisere
energien, som i trin tre, i løbet af dagen og gentage dine affirmationer et par gange for at styrke det
magiske værk.
HUSK ALTID - ENERGI TAGER VEJEN MED MINDST MODSTAND OG HAR IKKE EVNEN TIL
AT RÆSONNERE ELLER TÆNKE SELV
En andet eksempel er vægttab. Du ønsker naturligvis ikke at blive alvorligt syg, selvom dette er en af
de hurtigste måde at tabe sig drastisk. Dit sind kan gøre det for dig, når det programmeres ordenligt.
Affirmer for eksempel "Jeg taber mig på en meget positiv og sund måde for mig."
I trin tre dirigerer du energien. Dette gøres gennem visualisering. Energien brugt ved hvid magi skal
visualiseres som hvidgyldent, strålende og skinnende lys, ligesom Solen.
Du skal visualisere denne strålende energi enten omkring hele dit eget legeme, eller rundt om hvad
end det er, du ønsker. Visualiser det du ønsker og se det lyse op. Visualiser, at det du ønsker SKER
NU.
Hvis du f.eks. tiltrækker penge, kan du visualisere din pung helt fyldt op med sedler og endda føle,
lugte og røre ved pengene. Jo mere realistisk og jo flere astrale sanser du bruger, desto mere effektivt
vil dette være - indgyd det med så meget energi som du kan, jo mere strålende, desto bedre, ved at
bruge din visualisering. Mærk glade følelser mens du gør dette.
For godt helbred, diriger da energien til det plagede organ og visualiser dig selv værende sund og rask.
Igen, FØL dig glad mens du gør det, som om det allerede forholdt sig sådan.
Når du er færdig, så glem alt om værket og forsøg at tænke på noget andet. Dette kan være svært i
desperate situationer, men gør det bedste du kan, da bekymring og det at være besat af et værk kan
ødelægge energien, du lagde i det. Bare giv slip, og vid at det virker. Den eneste undtagelse til dette er
ovenstående: Du kan visualisere energien, som i trin tre, i løbet af dagen og gentage dine affirmationer et
par gange for at styrke værket. Vær bare ikke besat af det, da dette er manglende tro på din egen kraft og
kan udvande energien eller ødelægge værket fuldstændigt. Dette kræver øvelse, som alt andet.
Når det kommer til sort magi, ønsker du ikke at komme i kontakt med nogen negativ energi, som du hæver.
Folk der mangler viden gør dette og lider som resultaf heraf. Svaret på alt er viden.
Jeg taler af erfaring her - de fleste populære grimoirer og skrifter instruerer en i at bruge sort magi. Gennem
min egen erfaring har jeg fundet, at grå energi er mest destruktivt. Grå energi er også dødsenergi. Det
forårsager sygdomme og alle former for negative ting.
For eksempel - en dødsbesværgelse. Jeg taler af erfaring. Tag dødsenergien fra en kirkegård, eller hvilket som
helst sted hvor der er død, og træk den op af jorden ved brug af visualisering. Programmer den som i trin to for eksempel: "Dødsenergien dræber
_". Gør dette, mens du placerer dødsenergien i/på individet, som
du ønsker at skaffe ad vejen. Gennem direkte erfaring har jeg også fundet, at dette skal gøres mange gange og
regelmæssigt.
Jeg vil også tilføje, at de fleste populære skrifter instruerer en i at fremvække så mange følelser, såsom vrede
og had, som muligt. Igen, dette er fint, men ikke nødvendigt. Det vigtige er din sjæls styrke, din vilje samt din
evne til at dirigere energien.
Angående de personer i dit liv, som bevidst forsøger at skade dig: diriger blot deres egen energi lige tilbage til
dem ved at bruge de grå toner. Læn dig tilbage og se dem svælge og lide i den.
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Rirutelle redskaber for nybegyndere
De rituelle redskaber repræsenterer de fire elementer: ild, jord, luft og vand.
En ATHAME, eller "ritualdolk", er en rituel kniv med sort skæfte, som bruges til at pege mod de fire
retninger og invokere Helvede Fire Kronede Prinser. Den bruges til at dirigere energi samt viljen. Den er
forbundet med LUFTELEMENTET. Den symboliserer ritualets mandlige energier.
KLOKKEN bruges til at signalere ritualets begyndelse samt slutning. At ringe med klokken renser
luften som forberedelse til ritual. Den bruges som åbning ved at dreje i widdershins (mod uret) og ved
ritualets slutning ved at dreje deosil (med uret).
En SKYGGEBOG, BESVÆRGELSESBOG eller GRIMOIRE er din egen private notesbog til rituelle
og magiske værker; deres udfald, hvad du gjorde, hvornår og hvordan du gjorde det, åndelig
kommunikation og manifestationer. En privat notesbog, som du kan føre for at gemme alle dine
oplevelser i detaljer og senere kigge tilbage på.
BRÆNDESKÅLEN bør være lavet af rustfrit stål eller sølv. Den er af ILDELEMENTET og bruges til
af brænde papirer, som indeholder skrevne bønner/anmodninger, under ritualet. En seperat skål er ikke
nødvendig, men kan bruges til at brænde dukker, personlige ejendele eller afbildinger af en hadet til brug
i destruktive (sorte) magiske værker.
Jeg har altid seperate rituelle redskaber til sorte magiske værker. Grunden til dette er, at når vi udfører
sort magi, bruger vi meget negativ og destruktiv energi. Denne energi kan forurene din
dagligdagsredskaber, som du bruger til hvid magi. Redskaber til sort magi bør holdes adskildt. Med
tiden vil de udvikle deres egne stærke energier.
STEARINLYS repræsenterer ILDELEMENTET. Stearinlys til almindelige ritualer bør være sorte, men
hvis sorte lys ikke kan skaffes, kan blå eller røde lys bruges. Når du tilkalder Dæmoner, er det vigtigt at
bruge Dæmonens stearinlysfarve (se "Hvordan man hidkalder Dæmoner").
* Grundet kristen kontrol, kan det i visse områder være svært at finde steder med sorte stearinlys. Gør dit
bedste - husk, at det der er i dit hjerte samt dine intentioner er vigtigere end farve på dine stearinlys.
RØGELSESBRÆNDEREN bruges til at perfumere luften og skabe en behagelig atmosfære til ritualer
og magiske værker. Røgelse er behageligt for Dæmoner. Man bør altid afprøve ny røgelse, for når først
ritualet er begyndt, er det for sent, hvis røgelsen er af dårlig kvalitet. Billig eller ildelugtende røgelse kan
også være meget pinligt og en fornærmelse mod ånderne eller Dæmonen, man forsøger at hidkalde.
Røgelsesbrænderen er både af ILDELEMENTET og LUFTELEMENTET.
KRYSTALLER er ikke nødvengie, men kan bruges til at intensivere rituelle og magiske værker samt til
at lagre energi.
DRIKKEBÆGERET/KALKEN repræsenterer VANDELEMENTET. Det bruges til at drikke vin eller
andet under et formelt ritual. Det bør være af sølv eller rustfrit stål. Det symboliserer ritualets kvindelige
energier.
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PENTAGRAMMER er ikke nødvendige, men kan bruges til at repræsentere JORDELEMENTET. De bør
være af sølv eller rustfrit stål. *Alle bør have et BAPHOMET et sted på deres alter.
TRYLLESTAVEN er et almindeligt rituelt redskab brugt af højrehåndsreligionernes magikere. Jeg
fraråder kraftigt brugen af en tryllestav. I århundreder er den blevet brugt til at misbruge og udnytte
Dæmoner i den fjendtlige guds navn. Dette er ikke klogt, hvis man ønsker at etablere forhold til
Dæmoner, da de finder tryllestave meget krænkende. Tryllestave repræsenterer ILDELEMENTET.
ET SORT SPEJL bruges til at kommunikere med Dæmoner.
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Satans doktriner
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Yezidierne - Iraks djæveltilbedere
Der har været mange modstridende artikler om yezidierne - djæveltilbederne i Irak. Det yezidiske folk
kom oprindeligt fra det sydlige Irak og migrerede nordpå til Mount Lalish. De menes at være
efterkommere af assyrerne, der søgte tilflugt efter faldet af Nineveh i 612 BCE.¹ Eridu, også kendt
som "Enkidu", var en meget gammel by i det sydlige Irak. Dette var Fader Satans (Enkis) by. Dalen,
Baten El Ghoul, der ligger liger over den begravede gamle by, er nu kendt som "The Devil's Hole" og
"Belly of the Beast". Jordanerne og mange andre anser den for at være hjemsøgt. Mange som har slået
lejr der - for det meste soldater - har set Dæmoner. Dem, der har været der i længere tid, hævder, at
stedet har en kraftfuld energi, som folk på højrehåndsvejen stempler som ond.
Dem, der har tilbragt natten der, hævder også, at hele området er "indsølet i et mærkeligt blågråt lys".
"Apparationer" ses også. Overstående information er taget fra bogen "Psychic Warrior" af David
Moorehouse. Forfatteren er en amerikansk soldat, der blev ramt i hovedet af en mortér, da han slog lejr
med sin deling i dalen. Han oplevede efterfølgende spirituelle fænomener og evner, han aldrig havde
haft før hændelsen. Han blev til sidst tilknyttet "US Army Psychic Warfare Dept." - en spirituel
krigsførselsafdeling i den amerikanske hær.
Irak har mange gamle artefakter og dokumentation for Satan. Lalesh bjerget ligger tæt på den gamle
assyriske by Nineve, og langs en 482km. strækning findes Ziarah'erne; Satans Syv Tårne. Centertårnet
ligger på Lalesh bjerget. De "Syv Tårne" er høje, hvide kegleformede strukturer med lyse stråler
blinkende fra deres Fialer.²

Hvert tårn er kronet med en strålende reflektor og havde til formål at tjene som et krafthus, hvor en
satanisk/yezidisk præst, i form af en stråle, kunne sende sin vilje ud i verden og påvirke/forårsage diverse
hændelser.
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Yezidierne er ofte blevet beskrevet som hemmelighedsfulde folk, som ikke har tilladelse til at afsløre
deres religion til udenforstående. De holder deres reelle overbevisning skjult fra andre. Moderne
yezidisme har ændret sig noget fra de gamle måder grundet udefrakommende indblanding. Det er
indlysende, at deres doktriner er blevet ændret for at overholde de kristnes overbevisninger. F.eks.
dikterer Satan i Qu'ret Al Yezid'en, at han er en Gud, hvor det andre steder lyder, at han er en
ærkeengel.
Satan dikterede Al Jilwah'en direkte til yezidi-profeten Sheik Adi i det 12. århundrede. Al Jilwah'en er
den vigtigste doktrin i satanismen, og enhver satanist bør være bekendt med dens lære. Jeg spurgte
Satan, om Al Jilwah'en var fra ham, og det bekræftede han at den var, men sagde, at muslimerne
ændrede nogle af yezidi-doktrinerne.
Yezidierne har være ofre for massemord og folkemord i hænderne på andre - primært de af de kristne
og muslimske religioner. I år 1415 e.v.t. blev Sheik Adis grav vanhelliget og brændt af muslimer. De
ransagede hans grav, fjernede hans knogler og brændte dem foran yezidierne. "Nogle af de mange
yezidier tog de til fange og gjorde til slaver, og andre myrderede de. Badr al-Din beordrede
efterfølgende henrettelsen af 200 medlemmer af sekten og fik Sheik Adis knogler udgravet og
brændt."³
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I 1892 inviterede Farik 'Osmar Pasa adskillige yezidiledere til Mosul. Hans dagsorden var at indsamle
skatter og afgiter for 20 år og forsøge at konvertere dem til islam. Nogle få kristne var til stede ved mødet.
Han begyndte at fortælle dem, at "hvis de ville opgive deres djæveltilbedelse, ville de blive belønnet med
høj rang og sted". Da de nægtede at svare, smed Farik dem i fængsel, drog til deres landsby og "dræbte
omkring 500 af dem".4
De fleste yezidier er analfabeter, og de få doktriner, de har, er gået i arv fra generation til generation, fra
mund til mund. For at undgå forfølgelse, har yezidiernes folk med vilje bedraget udenforstående om deres
tro og doktriner. Dette forklarer, hvorfor der er så mange modstridende beretninger om deres tro.
Yezidierne har mange få skrifter; i Al-Jilwah'en instruerer Satan: "Jeg fører til den rette vej uden en
åbenbaret bog".
Melek Ta'us underviste "først ved mundtlig tradition og dernæst ved denne bog, Jilwe.‖5
Det yezidiske folk er forbudt at sige navnet "Shaitan". De henviser til Satan som "Melek Ta'us". Melek
betyder "konge". Han er kendt som Påfugleenglen på grund af hans skønhed og stolthed. Han er "Den
Stolte" og "Hersker af Jorden". Han er en gud af lys snarere end af mørket, og beskæftiger sig med verdens
skæbner. 4 Det yezediske folk repræsenterer Satan ved både påfuglen og slangen. "Påfuglen repræsenterer
den tilbedte guds skønhed, og slangen repræsenterer hans visdom, da han både er smuk og klog". Deres
hellige relikvie er kobberbanneret - et billede af påfuglen.6
De spiller fløjte og tamburin ved deres festivaler og danser - "en tilbedelse som førte til overflod af
seksuelle udskejelser og begær".7
"Jalwah'en og Resh'en er yezidiernes autentiske hellige skrifter. Yezidierne anerkender ikke blot tabet af
mange eksemplarer af deres skrifter, men også Shaikh Hayders indspildning af Den Reshke bog.
Sidstnævne tvivler ikke på, at den Reshke skrift blev skrevet ned fra hukommelse." Yezidierne undgår
bestemt at nævne selve navnet "Satan" eller nogen af hans egenskaber.
De har distanceret sig i århundreder, og deres bøger er et mysterium. Det er også forbudt for dem at bære
den blå farve, da denne er Satans hellige farve. Yezidierne bruger sommetider navnet "Ankar" i stedet for
Satan, og navnet Angar-Manyu i stedet for Ahriman i Zarathustrianisme.9 Yezidierne mener, at Mishaf
Resh'en (den sorte skrift) blev skrevet af Shaikh Hasan al-Basri. Den er blevet kaldt "sort", fordi ordet
Satan er dækket af farven. Nogle mener, at det var koranen med ordene for Satan omfattet af voks. Den
måler 28 x 21cm. og har et læderbetræk. Yezidierne har også ry for at være adepter til sort magi.10
¹ The Yezidis, their Life and Beliefs af Sami Said Ahmed 1975
² Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee Devil Worshipers
af W.B. Seabrook 1927
³Yezidism- its Background, Observances and Textual Tradition
af Philip G. Kreyenbroek 1995
4 Ibid.
5 The Yezidis: A Study in Survival af J.S. Guest 1987
6Peacock Angel

af E.S. Drower 1941

7Ibid
8The Yezidis, their

Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975

9Ibid
10

Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz
af Isya Joseph
43

40

Al Jilwah; Satans Sorte Bog
Kapitel I
Jeg var, jeg er, jeg har ingen ende. Jeg hersker over alle skabninger og over alle sager hos dem, der
er under mit billedes beskyttelse. Jeg er altid til stede for at hjælpe dem, som tror på mig og påkalder
mig i nødens stund. Der er intet sted i universet, hvor jeg ikke er til stede. Jeg er med i alle de
handlinger, som de udenforstående kalder onde, fordi deres natur ikke er sådan, at de kan billige
dem. Hver tidsalder har sin egen styrer, som styrer tingene efter mine befalinger. Dette embede
skifter fra generation til generation, for at herskeren over denne verden og hans befalingsmænd kan
frasige sig deres respektive embeders pligter, hver efter tur.
Jeg tillader enhver at adlyde det, som hans egen natur dikterer ham; men den, som træder op imod
mig, vil bitterligt fortryde.
Ingen gud har ret til at blande sig i mine affærer, og jeg har gjort det til en bydende pligt, at alle og
enhver skal afstå fra at tilbede alle guder. Alle bøger hos dem, der er udenfor, er ændret af disse, og
de har svigtet dem, skønt de var skrevet af profeterne og apostlerne. At der er tilføjelser fremgår af,
at hver søgt søger at bevise, at de andre har uret, og at ødelægge deres bøger.
Jeg véd, hvad der er sandt og falskt. Når fristelsen kommer, giver jeg min pagt til den, som tror på mig. Jeg giver
også råd til de dygtige ledere, for jeg har udnævnt dem for perioder, der kendes af mig selv. Jeg husker, hvad der
er nødvendigt, og ordner det til rette tid. Jeg belærer og leder dem, der følger mine bud. Enhver, der adlyder mig
og følger mine anvisninger, vil blive belønnet med glæde, fryd og velbehag.
Kapitel II
Jeg ser mildt på Adams efterkommere og gengælder dem med forskellige belønninger, som jeg alene
kender. Også magt og herredømme over alt, hvad der findes på Jorden, både det, som er foroven, og
det, som er forneden, er i min hånd. Jeg tillader ikke venskabeligt samvær med andre folk, ej heller
berøver jeg dem, som er mine egne, og som adlyder mig, noget som helst, der er godt for dem. Jeg
lægger mine sager i hænderne på dem, som er i samklang med mine ønsker. Jeg viser mig på
forskellige måder for dem, der er trofaste og under min befaling.
Jeg giver og borttager; jeg gør rig og gør fattig; jeg fremkalder både glæde og sorg. Jeg gør alle
disse ting i overensstemmelse med hver enkelt tidsalders særlige kendetegn. Og ingen har ret til at
blande sig i den måde, jeg gør tingene på. Dem, der går imod mig, rammer jeg med sygdom; men
mine egne skal ikke dø som de af Adams sønner, der er udenfor. Ingen skal leve i denne verden
længere end den tid, der er sat af mig; og hvis jeg ønsker det, sender jeg en person for anden eller
tredje gang ind i denne verden eller til en anden ved sjælevandring.

Kapitel III
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Jeg fører til den rette vej uden en åbenbaret bog; jeg retleder mine elskede og udvalgte med usynlige
midler. Alle mine lærdomme kan med lethed anvendes til alle tider og under alle forhold. Jeg straffer
i en anden verden alle, der agerer i strid med min vilje.
Adams sønner kender ikke fremtidens forhold. Derfor forvilder de sig ofte. Dyrene på jorden, fuglene
i himlen og fiskene i vandet er alle i mine hænders magt. Alle skatte og skjulte ting er kendt af mig, og
efter mit ønske tager jeg dem fra den ene og skænker dem til den anden.
Jeg åbenbarer mine undere for dem, der søger dem, og i tidens fylde mine mirakler for dem, der
modtager dem fra mig. Men de, der er udenfor, er mine fjender; derfor yder de modstand mod mig.
De véd ikke, at en sådan adfærd er imod deres egne interesser, for magt, vælde og rigdom ligger i
mine hænder, og jeg skænker dem til enhver værdig efterkommer af Adam. På denne måde er
styrelsen af verden, generationernes vekslen og udskiftelsen af deres ledere bestemt af mig fra
begyndelsen.
Kapitel IV
Jeg vil ikke afgive mine rettigheder til andre guder. Jeg har tilladt skabelsen af fire substanser, fire
tidsaldre og fire hjørner, fordi de er nødvendige for skabninger.
Jødernes, de kristnes, muslimernes og de udenforståendes bøger anerkender på en vis måde - så længe
de harmonerer dermed - mine bud. Hvad end der er imod disse, er noget de har ændret; accepter ikke
dette. Tre ting er imod mig, og jeg hader tre ting. Men de, som bevarer mine hemmeligheder, skal se
opfyldelsen af mine løfter. De, der lider for min skyld, vil jeg visselig belønne i en af verdenerne.
Det er mit ønske, at alle mine tilhængere skal samles i et enhedens bånd, at ikke de, som er udenfor,
skal triumfere over dem. Men alle I, som har fulgt mine bud og mine lærdomme, forkast alle lærdomme
og budskaber fra dem, som er udenfor.
Jeg har ikke lært disse lærdomme, ej heller stammer de fra mig. Nævn ikke mit navn eller mine
egenskaber, at I ikke skal fortryde det, thi I véd ikke, hvad de, som er udenfor, kan finde på at gøre.
Kapitel V
O, I som har troet på mig, ær mit symbol og mit billede, thi de minder jer om mig. Lyd mine love og
bud. Lyd mine tjenere, og lyt til, hvad de måtte meddele jer om de skjulte ting. Modtag hvad end der
dikteres, og bring det ikke foran dem, der er udenfor; jøder, kristne, muslimer og andre, for de kender
ikke min undervisnings natur. Giv dem ikke jeres bøger, i tilfælde af de ændrer dem uden jeres viden.
Lær de større dele af dem udenad, i tilfælde af de bliver ændret.
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Qu'ret al-Yezid: Melek Ta'us' åbenbaring
Hvorfor det er sandt, at min viden omfatter
Selve sandheden af alt der er,
Og min visdom er ikke askilt fra mit hjerte,
Og min nedstignings manifestation er klar for jer,
Og når det er afsløret til børnene af Adam
Vil det blive set af alle
Og mange vil derved skælve.
Alle beboelser og ørkensteder er bestemt af min egen skabelse, anført,
Alle helt i min styrke, ikke de falske guders;
Hvorfor jeg er den, mænd kommer til med deres retmæssige tilbedelse,
Ikke de falske guder af deres bøger, fejlagtigt skrevet;
Men de kommer til at kende mig, en påfugl af bronze og guld,
Vinger spredt over Kaaba, templet og kirken, ikke at blive overskygget.
Og i mit inderstes hemmeligste vrå er det kendt, at der ingen gud er uden
mig selv,
Ærkeengel over al hær, Melek Ta'us.
Med denne viden, hvem vover at benægte?
Med denne viden, hvem vover ikke at tilbede?
Hvem vover med denne viden at tilbede bibelens og koranens falske uder?
Vid, at de der kender mig, vil jeg kaste i paradisiske haver af min
fornøjelse!
Men yezidien der ikke kender mig vil jeg kaste i lidelse.
Sig så, jeg er den eneste og ophøjede ærkeengel;
Og jeg gør velstående, hvem jeg vil,
Og jeg opliver, hvem jeg vil.
Sig så, Jeg alene skal tilbedes fra tårnene i Lalish,
Og fra bjerget i Ararat til det vestlige hav.
Sig så, lad lyset af viden strømme frem fra ziaraherne,
Strømme frem fra floden Eufrat til det skjulte Shamballah.
Lad min Sanjak blive båret sikkert fra sit sted og ind i templet,
Og lad alle de yezidiske klaner vide af min manifestation,
Selv Sheikan, Sinjar, Haliteyeh, Malliyeh og Lepcho,
Og Kotcharen der vandrer blandt hedningerne.
Så siger Shaitan
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Fred Være Med Ham
Min forståelse omfatter tingenes sandhed,
Og min sandhed bor i mig selv,
Og sandheden om min herkomst kommer frem ved
sin egen kraft,
Og da den blev kendt, var den opslugt i mig,
Alle beboelige steder og ørkenerne
Og alt skabt er under mig
Og jeg er den herskende magt, som går forud for alt, som findes
Og jeg er den, der udtalte sandhedens ord,
Og jeg er den retfærdige dommer og Jordens Hersker.
Og jeg er den, som mennesker tilbeder i min glans,
De kommer til mig og kysser mine fødder.
Og jeg er den, der udbreder over himlene deres højde
Og jeg er den, der råbte i begyndelsen.
Og jeg er den, der åbenbarer alt ved mig selv.
Sandelig har de Altforbarmende tildelt mig navne,
Den himmelske trone, og sædet, og himlene, og Jorden.
I mit inderste hemmeligste vrå véd jeg,
at der er ingen gud uden mig selv.
Disse ting adlyder min magt.
O fjender, hvorfor fornægter i mig?
O mennesker, fornægt mig ikke, men underkast
jer.
På dommens dag vil I være lykkelige for at
møde mig.
Den, som dør i min kærlighed, vil jeg kaste ind
i Paradisets midte, ved min vilje og ønske.
Men den, der dør uden mig i sit hjerte,
vil blive nedstyrtet i pinsel, i elendighed og
kvide.
Jeg siger, at jeg er den eneste og den
ophøjede.
Jeg skaber og gør rige, hvem jeg vil.
Priset være jeg selv, thi alt sker efter min vilje,
Og universet oplyses ved nogle af mine gaver.
Jeg er den konge, der gør sig selv stor,
Og alle skabningernes rigdomme kommer til
på mit bud.
Jeg har gjort til kende for jer, O folk, nogle af
mine måder.
Så siger Shaitan
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Satans digte
Digt 1
Den Vidende ved,at folkenes lære indeholder en del af
min videns hav.
Lotustræet i den syvende himmel er stedet for min
åbenbaring.
For det er jeg, alhørende, den alvidende; herliggjort
er min hellighed, og ophøjet er mit navn.
Paradis er min vin, og Helvede er min svidende vinds
hede.
Konstellationer prostrerede for mig, indtil jeg blev
ophøjet.
Som tjeneres prostration for den tjente.
Og alle dem i universet sagde til mig
O Gud, led os på den rette vej.
-Så siger Shaitan

Digt 2
Min ære præsiderer over alt.
Og for dette, er Jeg den ene, den stærkeste og den mest perfekte
Og i min styrke bestemmer jeg, hvad anden autoritet er under mig.
Jeg er den store og den ypperste.
O mine tilbedere, tro på mig, se ikke bort fra mig
For manglende tro er et af de selviskes kendetegn.
Jeg giver de vantro en evig tæt ild at drikke
Og briser til dem, der tror på mig.
Priset være mig, herliggjort er min evne
Ophøjet er min sublimitet, her er jeg, Kongen af Jorden.
-Så siger Shaitan
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Digt 3
Jeg har skæbt tidens mænd
De syv jorde og de syv himle.
Disse er mine soles stråler på verdenerne
Lede de forundrede og mine hemmeligheder er skjulte
Jeg er, hvem skaber i skød, som jeg ønsker.
Folk og Jeg gjorde mine mirakler forekommende i mine kreationer.
Jeg er væsenet af væsener og alle væsenerne.
Og jeg er det, som tilfredsstillede alle verdenerne i mine kreationer.
Jeg er Gudernes Gud og af alle tronerne.
Og alle himlene er af mine opfindelser.
Jeg er den, hvis hemmeligheder venereres
For mig er takkene, pris til mig, venereret er mit væsen.
-Så siger Shaitan
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Satanismens oprindelse
•
•
•
•
•
•
•
•

Satanisme er ikke en kristen opfindelse.
Satanisme fandtes langt før kristendommen og alle andre religioner.
Satanisme handler ikke om trolde, vampyrer, Halloween-monstre eller andre lignende væsener.
Satanisme handler ikke om "ondskab".
Satanisme er ikke en "reaktion på kristendom" eller en "kristen opfindelse".
Satanisme er ikke skabt af Anton LaVey.
Satanisme handler ikke om død.
Ægte satanisme handler om at opløfte og styrke menneskeheden, hvilket var vores Sande Skabers
(Satans) hensigt.

"I MIT INDERSTE HEMMELIGSTE VRÅ VÉD JEG, AT DER INGEN GUD UDEN MIG SELV."
-SATAN
Fra "Fred Være Med Ham".
Grundet århundreders misinformation, løgne og den systematiske fjernelse af viden, forstår kun få
mennesker på nuværende tidpunkt, hvad "Satanisme" virkelig handler om.
Uden nogen modstand, har kristendommen haft friheden til at diktere, hvad DE hævder, at satanisme
er. For at opnå dette, måtte sandheden destrueres. Den katolske kirke (den oprindelige kristne kirke,
hvorfra alle kristne sekter har udviklet sig) massemyrdede og torturerede millioner af uskyldige mænd,
kvinder og børn til døde, under perioden kendt som "Inkvisitionen". Nogle af børnene der blev brændt
levende i det, der var kendt som "heksehuse", var helt ned til to år gamle.¹
Kristne skråler konstant op om "den nye verdensorden", hvor alle identiteter, kulturer, personlige
friheder samt privatliv går tabt, og hvor menneskeheden vil blive slået sammen i en én-verdens
slavetilstand efter systematisk at være blevet stregkodet. Det, de ikke ser, er, hvordan deres egen
såkaldte "religion" og bibel altid har været roden til og grundlaget for dette regime. Alt i den
jødiske/kristne bibel er stjålet og forvansket fra religioner, der kom forud for jødedommen,
kristendommen og islam med flere hundrede til tusinder af år. Gennem jødedommen og dens redskab
kristendommen, er alle de oprindelige spirituelle lærdomme fra hele verden (hvilke er KONCEPTER)
blevet stjålet, klumpet sammen til "den ene" og forvansket til at være jødiske arketyper, karakterer og
fiktive steder. Dette har givet det jødiske folk som en helhed en falsk historie, politisk magt og
"spirituel" autoritet, som de ikke har ret til.
Bibelen er et meget kraftfuld subliminalt værktøj til at kontrollere masserne. Man kan se, at dette er et
menneskeskabt værk, da der er uendelige mængder modsætninger. Bibelen er systematisk blevet banket
ind i sindet på Jordens befolkning fra en meget tidlig alder. En løgn må altid håndhæves, i modsætning
til sandheden, der kan stå alene. Fordi spirituel viden og okkult kraft er blevet fjernet og holdt i
hænderne på nogle "få udvalgte", har den uvidende befolkning været hjælpeløs mod det. Dagsordenen
lyder på at skabe en én-verdens slavestat hvor de få "udvalgte" hersker på toppen. Gerningsmændene
bag dette giver naturligvis Satan skylden for at skabe en nødvendig distraktion, samtidig med at de
bruger okkult kraft til at nå deres mål. De har en historie med at stjæle fra og skyde skylden på deres
fjender for alt, hvad de i virkeligheden selv er og gør, mens de altid holder sig i den højeste agtelse og
uskyld.
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De oprindelige religioner, som nu er kendt som "Satanisme" ("Satan" betyder forresten "fjende" på
hebraisk), var alle baseret på det, der er kendt som "Magnum Opus" eller Det Store Værk. Ham kendt
som "Satan" er vores sande Skabergud. Han blev af de andre Guder forhindret i at færdiggøre sit arbejde
på menneskeheden - Guddommen. Guddommen er fysisk og spirituel perfektion. Hvis du fortsætter med
at læse videre, vil jeg bevise dette.
Slangen ses overalt i oldgamle relikvier og
strukturer. Slangen blev holdt hellig i alle
områder af den oldgamle verden.
Satan er Guden Ea, alias Enki, og var en af de
første Nephilim, der ankom på denne planet for
at etablere den første civilisation. I sumerisk
mytologi har Enkis symbol altid været slangen.
Slangen repræsenterer
DNA, livskraften og
kundalini og har
overlevet som logoet hos
American Medical
Association samt
veterinærmedicin, hvor
den er et symbol på liv
og helbredelse. Først
efter ankomsten af
jødedommen/kristendom
men er dette hellige
symbol blevet skændet
og bespottet.

Næsten alle af os er bekendt med begrebet "falden". Dette ord er blevet brugt rigeligt af kristne præster til
at referere til Satan og hans Dæmoner. I virkeligheden vedrører "falden" kundalinislangen (som altid har
været forbundet med vores Skabergud, Satan), som i menneskeheden er falden og nu ligger i dvale ved
bunden af rygsøjlen. På grund af dette, er menneskeheden som en helhed nu på et meget lavt niveau af
spirituel forståelse. Tankeløs misbrug af børn og dyr, meningsløse krige, brutalitet og endeløs korruption
er resultaterne ved den faldne slange.
"Livets Træ", som blev stjålet fra de oldgamle
hedenske religioner og havnede i den bibelske Mosebog,
blev set i mange dele af den oldgamle verden i friser på
væggene i oldgamle templer og i visse grave.
"Livets Træ" er faktisk et kort over den menneskelige
sjæl. Stammen er rygsøjlen, og grenene er banerne for
chi'en (bioelektricitet).
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Slangen styrker samt ophøjer sjælen og bringer den alvidende tilstand af super bevidsthed, også kendt som
"samadhi". "Solguden" er i virkeligheden kuglen af kondenseret chi (bioelektricitet), som visualiseres og
cirkuleres gennem hvert enkelt chakra (Guder) for at styrke og rense sjælen ved at udføre særlige
meditationer. Dette er første trin i Magnum Opus.
De stjålne beretninger i den jødiske/kristne bibel om mennesker, der lever i hundrede år eller længere,
blev taget fra formålet med Magnum Opus.

Det er her, al den såkaldte "trolddom" hænger sammen med sjælens alkymi.
Det er den højeste og mest dybtgående bearbejdning af det menneskelige
sind at nå Guddommen, hvilket er vores fødselsret givet til os af vores
Skaber, Satan.
The halo seen in many
kristne stjal
s
næ

Glorien, som ses i mange malerier, er den opstegede kundalinis heksekraft. De
dette koncept fra de oprindelige religioner, både østlige og vestlige. Buddhaen
ses med en glorie, og det samme gør mange af de hinduistiske guder for at
nævne et eksempel.

Æraen hvori oprindelie religioner regerede var kendt som den "Gyldne Tidsalder". Guderne forlod os for
omkring 10.000 år siden. Denne artikel går ikke ind i hvorfor eller hvordan. Dette vil blive dækket i en
anden artikel. Guderne er en udenjordisk race af væsener. Det er en kendsgerning, at flere forskellige
fremmede racer har boet her på Jorden og har vist en interesse for menneskene, enten som venner, fjender
eller neutrale.
De vigtigste Guder som interagerede med menneskeheden og er vores skabere (gennem genteknologi) er
racen af Guder kendt som de Nordiske. De bor i galaksen i flere forskellige solsystemer. De er meget
avancerede i forhold til viden, intelligens og i ånden. Nogle er hjælpsomme over for mennesker, og det
samme er Satan og de Ældre Guder, der er blevet stemplet som "Dæmoner". Nogle er neutrale, og andre
arbejder og har arbejdet på at destruere os. Baggrunden for skabelsen kan findes i flere detaljer i seperate
artikler på denne hjemmeside. Der har været en krig over menneskeheden, da Satan og hans Dæmoner
ønsker at give os den nødvendige viden, der skal til for at ophøje os til spirituel og fysisk perfektion, hvor
fjenden ønsker at holde os spirituelt uvidende for at bruge vores livskraft (sjæle) som en fri
energiforsyning.
I mange skrifter af spirituel eller okkult karakter, bruges udtrykket "Gud" eller "Guder" også til at
beskrive de syv chakraer. Grundet århundreders forfølgelse af dem, der havde spirituel viden, indeholdt
doktriner mange allegorier og kodeord. Tallet "syv" gentages uendeligt mange gange i den
jødiske/kristne bibel. Dette er en forvanskning af sjælens syv chakraer.
Det oprindelige kors var ligesidet, som det ses i mange Dæmonsigiler,
hvor punkterne (der repræsenterer chakraerne) blusser udad. Andre
velkendte eksempler er det nazistiske Jernkors og Biker's Cross. I
virkeligheden er dette formen af den menneskelige sjæl og repræsenterer
de fire elementer (ild, jord, luft og vand), som den menneskelige sjæl
består af.
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Tallet fire blev stjålet og forvansket i den jødiske/kristne bibel, som tallet syv, hvor det mest åbenlyse
eksempel på dette er de fire evangelier.
Tarot, som opstod i Egypten og er baseret på konstellationerne (Egypten var centrum for spirituel alkymi),
er blevet til et sæt spillekort, hvoraf moderne spillekort opstod, efter trumfen blev kasseret. Tarot har et
skjult budskab samt instruktioner til udførslen af Magnum Opus. Den jødisk opfundne "Torah" blev stjålet
fra Tarot, samtidig med, at de oprindelige lærdomme blev destrueret. Den jødiske "Torah" er også kendt
som "De Fem Mosebøger" (endnu en fiktiv jødisk karakter baseret på Sargon og Thutmose). De fem
bøger blev stjålet direkte fra de fem kulører i Tarotkortene: Stokke (ild-elementet), Mønter/Femstjerner
(jord-elementet), Bægre (vand-elementet) og Sværd (luft-elementet), hvor trumfen er æter/kvintessens.
Alle fem elementer udgør essensen af den menneskelige sjæl (kvintessens er det femte element, som
holder de fire sammen) og anvendes i udførslen af Magnum Opus.
Hver eneste af de jødiske karakterer og arketyper i Bibelen er bedragere stjålet fra hedenske Guder.
"Jesus" er IKKE er sandt væsen, men derimod et koncept. De vildledte kristne, der tror, at de har oplevet
"Jesus" kommunikerer i virkeligheden med forbryderiske udenjordiske væsener. Aleister Crowley
tegnede, mens han var i en trancetilstand, et billede af det, der er kendt som "Jehova" (en forvanskning af
"YHVH" som også er stjålet fra de fire hjørner og elementer, der gør "navnet" udtaleligt). Tegningen
endte med at forestille en udenjordisk grå. På daværende tidspunkt var viden om udenjordiske ikke
udbredt, og der fandtes ikke billeder af dem. De samme væsener siges at have lavet en aftale med
Vatikanet; sjæle i bytte for rigdom og magt i hænderne på et par få individer. For at opnå dette, måtte al
spirituel viden fjernes. Intet svindelnummer kan lykkes, hvis ofret har viden. Man skal være uvidende for
at være et effektivt offer. Satan er den, der bringer viden og oplysning. Han har intet at skjule.
For at vende tilbage til nazaræeren, vil jeg nævne, at krucifiksen aldrig nogensinde blev brugt til tilbedelse
før efter det niende århundrede og også er stjålet fra de fire hjørner. Den jødiske arketype "Jesus/Yeshua"
er et KONCEPT. De 33 år han siges at have levet repræsenterer de 33 ryghvirvler i den menneskelige
rygsøjle, som kundalinislangen stiger op ad. Korsfæstelsen symboliserer Magnum Opus; torturen, døden
og opstandelsen. Originaler, der symboliserer dette værk, omfatter den egyptiske føniks (genfødt fra
asken), den egyptiske Gud, Set, som blev korsfæstet, fortællingen om Isis og Osiris, hvor Osiris blev
lemlæstet i ni dele og blev genoplivet af Isis.
Den jødiske "Jomfru Maria" er en forvansket erstatning af Astaroth. Det samme er ærkeenglen Mikael,
der blev stjålet fra Marduk. Ærkeenglen "Gabriel" blev stjålet fra den egyptiske gud Thoth, Raphael blev
stjålet fra Azazel og Uriel fra Beelzebub. Igen - endnu et tyveri fra de fire hjørner.
For yderligere information, findes der links i bunden af denne artikel.
Menneskelig seksualitet har altid været seriøst reguleret og ildeset af den kristne kirke. Dette skyldes, at
seksualitet og orgasme, som livskraften, er essentielt for spirituel fremgang og hævningen af
kundalinislangen. Fordi kirken ikke kunne overvåge seksuel aktivitet, håndhævede de en doktrin baseret
på ekstrem frygt. Befolkningen, der var frataget al viden og spirituel kraft (uvidenhed=frygt), blev ofre for
løgne. "Helvede" blev til. Ordet "Helvede" blev stjålet fra det oldnordiske ord "Hel", der repræsenterer
den oldnordiske underverden. I virkeligheden er "Himlen" og "Helvede" kodeord for basechakraet og
kronechakraet. Kirken gjorde alle mulige forsøg på at erstatte alle spirituelle associationer med disse tal.
Det samme gjorde den med alle væsentlige tal, der var relateret til den menneskelige sjæl, såsom 144.000
hvilket er antallet af nadier i den menneskelige krop, der kanaliserer livskraften.
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Tallet to blev synonymt med Satan. Det andet chakra er af seksuel karakter og styrer den menneskelige
seksualitet, så selvfølgelig var ethvert kendskab til eller associering med tallet to ondt. Blokeringer i det
andet chakra holder en person totalt spirituelt slavebundet, da livskraften bliver holdt fanget i det første
chakra.
Menneskelige overbevisninger og tanker kan styres med frygt. Menneskeheden blev forledt til at tro, at
denne allestedsnærværende og "almægtige" "Gud" kunne kende til hver eneste af deres små tanker og
handlinger. Gennem frygt, begyndte folk at overvåge deres egne tanker og handlinger. De syv sakramenter
(også stjålet fra de syv chakraer) fra den katolske kirke håndhævede streng kontrol over alle faser af en
persons liv. Den største kontrol blev udøvet gennem det såkaldte "sakramente" kaldet "skriftemål". Gennem
skriftemål havde kirken endnu mere kontrol, da den nu kendte til den skræmte befolknings dybeste
hemmeligheder. Dette gjorde det muligt for de regerende præster at have magt over konger, dronninger og
andet sekulært monarki.
Satan fortæller os i Den Sorte Bog (Al Jilwah'en), at mange tekster og skrifter er blevet ændret. Efter at
have researchet baggrunden for forskellige myter og religioner, finder jeg, at mange forfattere er uenige,
både religiøse og sekulære. Dette skyldes den kristne kirkes systematiske ødelæggelse og fjernelse af
oldgammel viden. For at gøre tingene endnu værre, er mange af de resterende oprindelige dokumenter, der
undslap ødelæggelsen, blevet ændret.
Guderne efterlod sandheden til os indskrevet i sten. Pyramiderne (pyramiderne er i form af chakraerne)
står stadig, trods deres ekstremt høje alder. Det er åbenlyst, at disse monolitiske strukturer blev konstrueret
til menneskeheden og efterladt til os af Guderne, der kendte til vores skæbne. Disse monumenter taler for
sig selv. De blev bygget til at afspejle stjernernes bevægelser og fungere som en kalender for begyndelsen
af det vigtigste værk, Magnum Opus. Magnum Opus påbegyndes normalt i foråret, når solen går ind i
Vædderens tegn - dette er kendt som forårsjævndøgnet. Det præcise tidspunkt for begyndelsen af dette
værk er kl. 03:00, hvilket er Satans time. Den fiktive nazaræer forsvandt angiveligt kl. 15:00 - hvilket er
falskt.
Den "Hornede Gud" stammer fra Sumer. De sumeriske Guder bar hovedbeklædning med horn. Dette kom
flere tusinde år forud for jødedom/kristendom. Hedenske religioner var kendt for deres tilbedelse af den
Hornede Gud. Først da kristendommen blev opfundet, blev de gentagne gange stemplet ud men fortsatte
med at dukke op igen og overleve. Igen blev den Hornede Gud smædet og stemplet som "ond".
Den Hornede Gud er et symbol på chi - den bioelektriske livskraft. Dette repræsenteres ved
Merkur, da det er flygtigt, indtil det fastsættes gennem Magnum Opus. Glyffen for planeten
Merkur har hornene.
Udskæringerne og hieroglyfferne på tempelvæggene og pyramiderne er stadig hos os i dag, som bevis på
sandheden for dem, der har nok spirituel viden til at fortolke dem.
Dette er grunden til, at Guderne efterlod det i sten. Satanisme er baseret på Magnum Opus. Alle de
sataniske symboler, hekseri og viden; alt dette repræsenterer opnåelsen af Guddommen.
Magnum Opus er det, satanisme virkelig handler om: at menneskeheden opnår fysisk og spirituel
perfektion.
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Satanismens fjernøstlige rødder
Efter mange års forskning i satanisme, har vi fundet, at oprindelsen er i Fjernøsten. Når man begynder
at forske i satanisme, kigger man normalt inden for vestlig okkultisme. Vestlig okkultisme er blevet
grundigt ødelagt og befængt med jødisk skidt. Næsten alt inden for vestlig okkultisme har sine rødder i
Fjernøsten.
Vestlig okkultisme er propfyldt med hebraiske bogstaver, numerologi, engle og andet skidt. Vores
oprindelige Guder, der gav os spirituel viden, bliver bespottet og gjort til hæslige monstre. Når man
sporer alt dette tilbage til Fjernøsten, bliver vores Guders navne på sproget sanskrit æret og holdt i den
høje agtelse, som de fortjener. Navnet "Satan", som betyder "fjende" på hebraisk, betyder SANDHED
og SKABERGUD på sanskrit. Selvfølgelig vil folket af løgne anse SANDHEDEN for at være deres
dødsfjende.
Civilisationen begyndte ikke i Mellemøsten, som vi bliver bildt ind. Sumer, Egypten og andre oldgamle
civilisationer fik deres spirituelle lære og okkulte viden fra Fjernøsten. I den moderne paperback udgave
af Necronomicon skrev og indrømmede redaktionen selv i forordet, at den tekst har sin oprindelse i
sanskrit. Enhver med kendskab til sanskrit kan se, at dette er sandt, med henblik på mange af ordene og
navnene i den bog.
Reichsführer Heinrich Himmler, som var en satanist, kendte sandheden om vores spirituelle oprindelse i
Fjernøsten og sendte en ekspedition til Tibet, hvor tyskerne blev meget vel modtaget. Ekspeditionen
bragte omkring 30 tibetianske buddhistiske munke tilbage til Berlin, som alle døde under et rituelt
gruppeselvmord i 1945, da det Tredje Rige faldt.
Sand satanisme kan findes i Kundalini (slange) Yoga og venstrehånds-tantra. Desværre, som med alt
andet, har der været fordærv og forvanskninger i de overnævne discipliner, hvor det jødiske værktøj,
kaldet kristendommen, har befængt sig, men de fleste af jer, der er dedikeret til Satan, vil føle
sandheden i de grundlæggende doktriner. For at tilegne sig viden, må man sortere ukrudtet fra.
I deres tvangsprægede og ubamhertige jagt på verdensherredømmet, og for at tage vores sande
Skabergud Satans plads, har jøderne gjort alt i deres magt for at ødelægge, pervertere og forvanske al
sand spirituel viden. Massemordene af hedenske præster og vismænd, den systematiske ødelæggelse
gennem infiltration af enhver og alle prominente hedenske okkulte organisationer, såsom Frimueri (som
nu er endnu et værktøj for jødisk kommunisme), efterlader et langt spor af mord og atter mord samt
løgne for at dække for stanken af denne hæslige kosher-korruption.
Som forberedelse til alt dette, indeholder næsten hver eneste side i den jødiske/kristne bibel ordet
"jøde", "jøder" og/eller "Israel". Deres dagsorden er baseret på at tage navne, steder, vigtige datoer og
koncepter fra ikke-jøderne og erstatte dem med deres fiktive figurer, arketyper og forvanskede
lærdomme for at afvæbne os spirituelt. De bruger disse løgne til at hævde, at de var grundlæggerne af al
religion, civilisation og spirituel lære. Den største af deres løgne er, at de er "Guds udvalgte". Meget af
dette er også subliminalt. En skole for udelukkende jøder, hvor de lærer at argumentere og få den viden,
de har brug for til at ødelægge ikke-jøderne kaldes "Shiva". Navnet blev stjålet fra kundaliniens
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maskuline kraft, hvor den modstående feminine kaldes Shakti. Med andre ord er det hjernerne, som
styrer den spirituelle kraft og får den til at manifestere i den fysiske verden på en bestemt måde. Dem
med viden kan let se sammenhængen her.
Mange lærebøger, selv på universitetsniveau, hævder, at jødedommen er den ældste religion, hvilket er
en LØGN. Et perfekt eksempel på brugen af en fiktiv historie er staten Palæstina. De opnåede denne stat
ved hjælp af LØGNE. Lige siden, har det palæstinensiske folk lidt forfærdeligt. Der har aldrig været
nogen fred i Mellemøsten siden røverstaten Israel blev etableret. Disse løgne har givet det jødiske folk
særlige privilegier og en historie, de IKKE har ret til.
Der er okkulte kræfter i os alle. Ved at fjerne denne viden og holde den for sig selv, kan jøderne kaste
forbandelser på hvem end, de vælger, og det ikke-jødiske offer er hjælpeløst uden nogen viden eller
spirituel kraft. De har endda pralet om dette selv, og endnu mere i Zions Vises Protokoller hvor de
angiver, at de har placeret en beskyttende aura rundt om hele deres folk, så deres egne vil være
beskyttet, når ikke-jøderne kæmper mod hinanden på grund af jødisk tilskyndelse.
Kristendommen fjerner og erstatter ikke blot spirituel viden med jødiske løgne, men holder sig selv i
live ved at bruge de troendes energi. Dette kraftfulde jødiske værktøj må destrueres, da slutresultatet er
jødisk kommunisme, hvilket let kan ses i det bibelske budskab som en helhed og i den jødisk-opfundne
nazaræers prædikener.
"Maya" betyder "illusion" på sanskrit. Mange er bekymrede over "mayaernes" kalender, der angiver, at
verdens ende vil være i år 2012. I betragtning af min research (jeg er langt fra færdig), har mange
civilisationers navne deres rødder på sanskrit, såsom Sumer. Den mayanske forbindelse giver mening.
Vi mener, at 2012 er det år, hvor ikke-jøderne som en helhed vågner op og ser igennem den jødiske
BESVÆRGELSE og SVINDELNUMMERET kaldet kristendommen.
En jødisk rabbiner sagde engang, at det hebraiske bogstav "Vau", der er et sekstal i deres numerologi,
også er det semitiske W.
WWW (World Wide Web - internettet) er lig med "666", som jøderne har kaldt "The Beast".
Informationen på internettet kan ikke kontrolleres eller styres. Dette vil være deres undergang.
Til slut, vil jeg gerne tilføje nogle meget vigtige informationer vedrørende de østlige lærdomme, vi har
til rådighed i dag. Som med næsten alt, er det vi har i dag blevet befængt med kristne løgne, ikke
anderledes end "New Age"-lærdommene, hvilke er "kristent hedenskab" og hekseri. Når man researcher
inden for kundaliniyoga og venstrehånds-tantra, kan man se det sataniske fundament og essens i
symbolerne, mantraerne, ordene og teknikkerne.
Det vigtigste man kan gøre, når man læser noget om yoga er at indse, at meget vi på nuværende
tidspunkt har til rådighed er blevet forvansket. Spirituel viden er fælt blevet skændet og bespottet med
kristne overtoner og relateret sjæleforurening. Der er ikke nogle former for "love" som sådan. Al lortet
om cølibat, det af afholde sig fra at spise visse fødefarer, overholde visse dyder, manglende lyst samt
løsrivelse og alt relateret er ikke kun skidt men meget skadelig rådgivning på mange måder. Disse
restriktioner, samt deres relaterede råd om, hvordan man hæver slangen, åbner chakraerne, justerer
chakraerne og meget mere er bevidst blevet skændet for at FORHINDRE de fleste mennesker i at opnå
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Guddommen. Den lille procentdel for hvem det lykkes at hæve disse energier, såsom Gopi Krishna, har
fået meget alvorlige problemer og mange endda personlig katastrofe. Jeg har researchet nok, samt haft
en masse personlig erfaring, til at vide dette.
Hertil kommer "manglen på lyst", som bliver ved med at dukke op i mange østlige lærdomme (der er
blevet forvansket med kristent fordærv). Dette alene kan man se er det rene lort og totalt løgn. Total
mangel på lyst = død. Hvis man "ingen lyster havde", ville man ikke meditere, og ej heller ville man
arbejde på at fremme sig selv og søge oplysning. Man ville være død. Disse falske lærdomme er til for
at afvæbne og forhindre dem, der får kræfter fra de overnævnte discipliner i at bruge dem. Det, som
fjenden frygter allermest, er, at vi bruger vores kræfter gennem hvid og sort magi. Dette er grunden til,
at disse lærdomme er blevet forvansket. Med hensyn til mangel på lyst, er den eneste sandhed i dette, at
folk ikke længere vil have lyst til psykedeliske stoffer og relaterede laster, hvis de udfører disse øvelser
trofast.
Sand venstrehånds-tantra handler om at leve livet fuldt ud samt nydelse gennem eftergivenhed, mens
man arbejder mod oplysning gennem meditation og viden - på den sataniske måde. Mange bøger om
yoga modsiger hinanden, hvilket afslører forvansket information. Man må åbne sit sind og læse det som
alt andet - finkæmme det kristne lort ud, der desværre næsten har befængt alt.
Når vi styrker os selv, er sandheden (og jeg taler af erfaring her):
Der er ingen særlige love om kost.
Der er ingen særlige måder at leve eller være på - med andre ord, er du FRI til at være dig selv og leve
dit liv, som du ønsker.
Der er ingen seksuelle tabuer, hvilket betyder, at du er fri til at have sex, som du vil, med hvem du vil,
og så ofte du vil.
Det eneste der ER relevant i disse discipliner er KONSEKVENT OG VEDHOLDEN PRAKSIS og intet
andet. Essensen af disse lærdomme handler alle om at udvikle sindets og sjælens kræfter, hvilke er
tilgængelige for alle i universet. Man behøver ikke at leve sit liv efter særlige love. Energi gør, som den
får besked på. Det eneste man behøver er nøjagtig viden. Videnen om, hvordan man kommer dertil, og
hvordan man er den mægtigste, man kan være.
Som satanister arbejder vi hen imod:
At udvikle og fremme kræfterne kendt som "Siddhier", såsom telekinese, telepati, levitation osv.
Disse er gaver til os fra Satan.
At udvikle vores personlige kræfter ved at forårsage ønskede ændringer i vores og/eller andres liv ved at
bruge vores sinds og sjæls kræfter.
At anvende alle kræfter vi får ved at dyrke yoga, meditation, mantra osv. til at forbedre vores liv, sørge
for retfærdighed hvis vi bliver forurettet, opnå velhavenhed, helbrede og/eller hvilket som helst andet vi
ønsker.
VIGTIGT!! DE FLESTE LÆRDOMME OG DOKTRINER FRA DE OLDGAMLE RELIGIONER ER
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BLEVET FORVANSKEDE. IGNORER DEM. ØVELSERNE, SÅSOM DEM I HATHA- OG
KUNDALINIYOGA, ÅNDEDRÆTSØVELSER, KAMPKUNSTSØVELSER OSV., ER ALLE
MEGET KRAFTFULDE TIL AT HÆVE DEN SÅKALDTE HEKSEKRAFT, VRIL, CHI. DETTE ER
ESSENSEN AF SATANISME.
LYSTEN er nøglen til at udføre effektiv trolddom/hekseri. Når vores sind og sjæl bliver stærkt og
kraftfuldt nok gennem meditation, yoga og mantra, vil det vi LYSTER ofte manifestere sig selv i vores
liv, selv uden noget værk eller ritual. Jeg ved dette fra mine egne personlige erfaringer. LYST alene vil
få det til at ske, hvis man har kraften.

Besked fra Satan:
vigtig information vedrørende yoga
Satan ville have mig til at skrive denne artikel og sørge for, at alle er klar over dette. Jeg kommer til
pointen. Næsten alle ved, hvordan fjenden, gennem infiltration, arbejder på at ødelægge og forvanske
spirituel viden. Satansmens sande rødder og oprindelse kan findes i kundalini (SLANGE) yoga.
Desværre er mange af lærdommene blevet befængt med procedurer og praksis, der er designet til at
sikre, at enhver der følger dem ikke får nogle kræfter overhovedet. Et godt eksempel på dette er de
mange udøvere af yoga, der er blevet indoktrineret med løgne (de fleste i Indien), intet ejer, bor i
bivuakker der minder om et glorificeret hundehus, dækker sig med asker fra de døde og egentlig lever et
dødt liv. Turister der besøger ashrammer og templer modtager, i bytte for par kroner givet til de
patetiske tiggere, deres "velsignelser", hvilket egentlig bare betyder, at de giver deres livskraft og
energier væk. Disse stakkels sjæle er fyldt med stor spirituel kraft, men har ingen idé om, hvordan de
skal bruge den, da de fjendtlige lærdomme bevidst vildleder dem.
Der er ikke rigtig nogle regler, når det kommer til at opnå personlig magt og kraft, bortset fra
konsekvent meditation og det nødvendige arbejde der skal til for at fremme sig selv spirituelt.
Fjendens forvanskede lort er åbenlyst. Det findes nu om dage i de fleste yogabøger. Dette skrald er
SYGT og har intet at gøre med at opnå Guddommen. At følge disse fjendtlige forvanskninger gør intet
andet end at sørge for, at man ingen kræfter får, og at man ikke er en trussel mod deres dagsorden, der
lyder på at slavebinde verden med okkulte kræfter.
Det værste er selvlemlæstelse og relaterede praksis, som ikke kun er sindssygt men også potentielt
dødbringende. Den eneste "SYND" i satanisme er DUMHED!!
• At skære undersiden af tungen, så den kan nå op til pinealkirtlen.
Dette er ikke kun meget farligt, men helt unødvendigt! Tåber, der har gjort dette kan ikke
længere tale normalt, og de kan heller ikke spise ordentligt. Tekster som uddyber dette emne
fortæller, at den lemlæstede som regel "trækker sig tilbage for at bo i en grotte, ikke kan tale
normalt og heller ikke spiser ret meget mad". Det er åbenlyst, at man kan blive kvalt. Det er
totalt sindssygt! Enhver, der har mediteret konsekvent og omfattende på sin pinealkirtel ved,
at dette er fuldstændig tåbeligt og unødvendigt.
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• At sluge et langt klæde/ en klud.
Dette taler for sig selv. Som med opskæring af tungen, er dette meget unaturligt, unødvendigt
og kan være dødeligt.
• Indføring af vand i tyktarmen genem endetarmen.
• Cølibat (seksuel afholdenhed)
• Dette er endnu en. Mennesker er sociale af natur, og har brug for at blive rørt og elsket
seksuelt. Orgasme er en nødvendig frigivelse.
SEKSUEL AFHOLDENHED ER EKSTREMT USUNDT!
Hvis man ikke er i stand til at finde en egnet partner, er det meget vigtigt, at den seksuelle
energi bliver frigivet/brugt i form af en god orgasme. Dette er personligt og individuelt. At
benægte sig selv seksuel orgasme leder som regel ikke kun til seriøse psykologiske problemer
men også fysiske problemer, og i modsætning til de populære yogiske lærdomme, hindrer
cølibat faktisk spirituelt fremskridt.
• En anden er kost.
Dette er et individuelt valg. En vegetarisk kost er slet ikke nødvendigt i forhold til udøvelsen
af yoga eller det at udvikle ens spirituelle kræfter. Dette lægges der stor vægt på i næsten alle
tekster om yoga samt mange andre. Det du spiser er dit eget personlige valg. Naturligvis vil en
fast diæt bestående af junkfood føre til dårligt helbred i sidste ende, men når det kommer til
lejlighedsvis overspisning, krydret mad, kød osv., har dette absolut ingen forstyrrende
virkning på dine spirituelle fremskridt. Jeg taler af egen efaring her.
• At ignorere de nedre chakraer samt fødderne
De nedre chakraer er afgørende. Hvis du vil heale dig selv, udføre HVILKEN SOM HELST
magi og have godt selvværd, SKAL dine nedre chakraer være stærke. Årsagen til de populære
og let tilgængelige yogatekster nu om dage fraråder at udvikle de nedre chakraer er, så man
ikke opnår nogen kræfter overhovedet. Fødderne er også meget vigtige, da det er her man
suger energi ind til brug i ritualer, for at hele andre og meget andet.
• At ignorere siddhierne
Enhver siddhi bør udvikles og arbejdes på. Dette er, hvad kundalini yoga og spiritualitet
handler om.
• Behovet for en menneskelig "Guru" (spirituel lærer)
Igen, dette er unødvendigt. De fleste gange er dette blot en pengemaskine og intet andet. I de
fleste tilfælde, leder den blinde den blinde.
Satan og hans Dæmoner er vores "Guruer". De er de VIRKELIGE mestre.
Meget af det, vi har tilgængeligt i dag om spiritualitet er blevet forvansket i frygtelig udstrækning. Der
er bevidst blevet løget for offentligheden for at sikre, at ingen gør fremskridt til det punkt, hvor de er en
trussel for de fjendtlige kræfter, som kender sandheden og bruger okkulte kræfter til at slavebinde
verden.
Til slut, vil der snart komme meget mere viden. Kundalini (slange) yoga er, når udført korrekt, vejen til
Guddommen og er grundlaget for sand satanisme. Kobraen med sin udspilede nakke kan ses i mange
dele af verden i gamle indgraveringer og lignende og symboliserer udvidet bevidsthed fra oplysning,
når slangens energi aktiveres. Dette manifesterer sig som mere og mere bevidsthed.
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Astaroths ottefoldsvej for avanceret
spiritualitet
Hun var kendt for kanaanæerne som Astarte. For sumererne var hun kendt som Inanna. For
babylonierne var hun kendt som Ishtar. For assyrerne og akkadierne var hun kendt som Ashtart,
Ashtoreth, Asherah og Astoreth. For egypterne var hun kendt som Isis, Ashet og Aset. For fønikerne var
hun kendt som Tanit-Ashtart og Ashtaroth. "Ashta" og variationer af hendes navne betyder på sanskrit
(et af verdens ældste sprog) "otte". Jnana Yoga (Inanna) er "Vejen Til Viden".
Tallet 8 er symbolet på uendelighed og udødelighed, når man vender det om på siden.
De fleste af os med kendskab til yoga har hørt om "Den Ottefoldige Vej". Desværre er meget af dette
blevet forurenet med kristent og muslimsk skidt efter ødelæggelsen af de oprindelige doktriner. Den
Ottefoldige Vej har intet at gøre med personlig adfærd eller "moral".
"Jeg tillader enhver at adlyde det, som hans egen natur dikterer ham; men den, som træder op imod
mig, vil bitterligt fortryde."
- Satan, fra Al Jilwah'en
Den Ottefoldige Vej er i virkeligheden overholdelse og praksis af følgende, hvilket i høj grad forstærker
sjælens og sindets kræfter:
1. Asanaer - fysiske, kropslige positioner, såsom i Hatha Yoga,, Kundalini Yoga, De Fem Tibetianere
og Tai Chi. Man skal arbejde på samt styrke det fysiske selv gennem blid strækning og manipulation af
rygsøjlen for at lette en sikker opstigning af slangen. Den fysiske krop skal være fri og fleksibel, for
ellers kan energi blive indesluttet og sidde fast. Når man konsekvenst udfører Power Meditationer,
rejser man ekstreme mængder af energi, som skal dirigeres korrekt og vigtigst af alt - være fri.
2. Pranayama - åndedrætsøvelser.
3. Dhyana - meditation.
4. Mantraer - vibration af kraftfulde ord for at opnå bestemte mål og/eller personlige kræfter.
5. Yantraer - meditation på sigiler og bestemte symboler (bruges sammen med vibration af mantra for
maksimal effektivitet).
6. Mudraer - bestemte segl såsom håndstillinger, der aktiverer sjælens vril (chi/heksekraft).
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7. Bandhaer - energilåse, der stimulerer og dirigerer slangen.
8. Maithuna - seksuel aktivitet, enten med partner(e) eller alene. Orgasme er meget nødvendigt for både
at aktivere og forstærke livskraften. Dette er grunden til, at den kristne kirke og det muslimske program
altid fordømmer og fastsætter restriktioner vedrørende seksuel aktivitet i et forsøg på at fjerne al
spirituel viden og kraft.
Ved at praktisere alt de ovenstående, vil man i høj grad øge og forstærke sine kræfter, samt forkorte
tiden det tager at nå Guddommen.

Spirituelle kodeord
Sand spiritualitet er et gigantisk ROD. Kristendommen og dens kohorter har gjort et stort stykke arbejde
med at forvanske spirituel viden og erstatte det med løgne. Desuden er meget af det, vi har til rådighed i
nyere tid sandt, men er blandet med løgne. Mange af de såkaldte "guruer" og "mestre" har bevidst
udeladt nogle meget vigtige nøglebegreber og/eller har, som følge af deres egen uvidenhed, tilføjet
fejlagtigt materiale. Forfølgelse har altid været et emne med hensyn til at skjule vigtige spirituelle
koncepter i legender, epikker og andre historier om Guderne (ALLEGORIER) i den tro, at Guderne vil
lede deres egne til de sande betydninger. Selvom Guderne er virkelige udenjordiske væsener, har hver
enkelt af dem også et vigtigt spirituelt koncept i deres navn, sigil og historien om deres liv her på
jorden.
Nedenfor findes der en liste med spirituelle kodeord, som kan bruges, når man researcher. Når man
kender deres betydninger, giver mange skrifter og tekster som regel mere mening.
Ubundethed, løsrevet el. "detachement" = dette kommer med meditation. Desværre er dette ord blevet
totalt ødelagt i de fleste tekster om meditation. Når man mediterer konsekvent, vil man ikke blive berørt
af sine omgivelser som andre, der ikke mediterer. F.eks. vil den mediterende i nødsituationer være i
stand til at forblive løsrevet og holde hovedet koldt. Man bliver ikke nervøs, opstemt eller bange.
Porte = chakraer
Gud, Guder = "guderne" er kodeord for chakraerne. "Gud" er et kodeord for selvet.
Himlen = kronechakraet (kristne stjal dette koncept fra Taoisme og ødelagde det, som med "Helvede")
Helvede = rodchakraet (kristne stjal dette koncept fra Taoisme og ødelagde det som med "Himlen").
Rodchakraet er sædet for kundalinislangen og er varmt, når det aktiveres.
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Bede/Bøn = enten telepatisk kommunikation med vores Guder ELLER det at recitere et
mantra/kraftfuldt ord for at opnå et mål.
Rensning = at rengøre sin aura før et ritual eller magisk værk. Dette hjælper ved at give en friere
engeristrømning for at nå målet. Auraen er renset for eventuelle modstridende energier, der ellers kan
hæmme den nye energi.
Overgivelse = Endnu et ord der fælt er blevet korrumperet. Det eneste dette betyder er, at man er nødt
til at slappe helt af under meditation for at tilgå sjælens og hjernens kvindelige side. Dette er også
vigtigt efter et værk - bare giv slip og dvæl ikke over resultatet, da bekymring osv. hæmmer energien.
Tilbedelse = meditation - fuldstændig fokus på en genstand, mantra, sigil osv. for at nå et mål. Dette har
INTET at gøre med slavisk logren før en "guddom".
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Ressourcer
Herunder er en liste med bøger og dvd'er. Denne side er under konstruktion, og jeg vil tilføje mere til
liste. Husk altid at læse og se alt på den sataniske måde - med diskretion, da så meget er blevet
forvansket. Satan fører os til sandheden. Jo mere du åbner dit sind og sjæl, desto mere vil du være i
stand til at se sandheden med lethed.
Jeg kan kun tage alle til et vist punkt. For at komme videre end det. der er anført på denne hjemmeside,
må du købe et par få bøger, som er anført herunder. Du kan også søge videre online for at finde
ressourcerne anført her. Målet med sand satanisme er at opnå personlige kræfter. Øvelserne i bøgerne
og dvd'erne anført nedenfor øger drastisk disse kræfter. Glem alt om "New Age"-lortet og al snakken
om det, der desværre følger meget af det. Brug det på den sataniske måde - BRUG HVAD END DER
VIRKER! Virkningerne af øvelserne i disse bøger og dvd'er er exceptionelt kraftfulde til at forstærke
heksekraften samt at åbne sindet, intuitionen og meget mere.
Både bøgerne og dvd'erne kan købes gennem hjemmesiden Amazon for en billigere pris. Nedenstående
links er til Amazon for at identificere produkterne.
Bøger:
Kundalini Yoga: Guidelines for Sadhana (Daily Practice) af M.S.S. Gurucharan Singh Khalsa
Denne bog er for dem, der allerede er godt inde i Hatha Yoga. Øvelserne deri er intense manipulationer
af rygsøjlen for at lette slangens opstigning. Man bør lavet sit eget program med udvalgte øvelser og
tage hensyn til individuelle behov, tid osv.
MAN BØR ALTID BEGYNDE LANGSOMT MED LANGT FÆRRE GENTAGELSER!
TÅLMODIGHED ER NØGLEN. DE FLESTE MENNESKER BØR GRADVIST BYGGE PÅ
LANGSOMT!
Inner Power: Secrets from Tibet and the Orient af Christopher S. Kilham © 1988
Denne bog er fremragende og har de ekstremt kraftfulde "Ti Tibetianske Åndedræt". Stærkt anbefalet!
Dvd'er:
Kundalini Yoga for Beginners & Beyond by Ravi Singh & Ana Brett
Link til dvd'erne
Denne DVD er til dem, der allerede er godt inde i Hatha Yoga. Øvelserne deri er intense manipulationer
af rygsøjlen for at lette slangens opstigning. Man bør lavet sit eget program med udvalgte øvelser og
tage hensyn til individuelle behov, tid osv.
MAN BØR ALTID BEGYNDE LANGSOMT MED LANGT FÆRRE GENTAGELSER!
TÅLMODIGHED ER NØGLEN. DE FLESTE MENNESKER BØR GRADVIST BYGGE PÅ
LANGSOMT!
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LINKS:
De Fem Tibetanere
Kundalini Yoga (RaviAna.com) Disse dvd'er demonstrerer de korrekte måder, hvorpå man udfører
øvelserne i bogen "Kundalini Yoga: Guidelines for Sadhana (Daily Practice)" af M.S.S. Gurucharan
Singh Khalsa
Kundalini Yoga Kriyaer (øvelser) - disse er fra ovenstående bog - "Kundalini Yoga: Guidelines for
Sadhana (Daily Practice)" af M.S.S. Gurucharan Singh Khalsa.
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Vigtig information om slangeyoga
Jeg har læst massevis af bøger om yoga, meditation og kundalini. Meget af denne viden blev bevaret i
Fjernøsten, som vi ved. Satanismens sande rødder er i Fjernøsten og IKKE i Mellemøsten eller
Mesopotamien, selvom det er tydeligt, at vores Guder engang befandt sig i dette område.
Satans Syv Tårne er både en allegori for chakraerne og også fysiske markører på tværs af det område,
der strækker sig fra Fjernøsten til Mellemøsten og derved markerer den fysiske vandring fra øst til vest.
Pointen med denne prædiken er, at vi gennem Satan kan gøre meget hurtigere og uhørt fremskridt i
vores meditationer og med at hæve vores slange. De fleste yogatekster og relaterede meditationstekster
hævder, at en ikke-satanist kan hæve sin slange efter en periode på 22 år gennem hårdt arbejde,
konsekvent meditation (minimum en time om dagen) og avanceret yogapraksis. De fleste af disse
tekster indebar at isolere sig selv fuldstændigt, hvilket er kendt som en "ashram", benægte normal sex,
undertrykke orgasme, overholdelse af en streng veganerkost (intet kød, ingen mæl, ingen æg eller nogen
som helst animalske produkter) og alle mulige andre slags restriktioner.
Gennem Satan, har nogle af vores folk hævet deres slange på meget kort tid. Ypperstepræst Vovim
Baghie har f.eks. for kort tid siden hævet sin slange totalt efter kun at have arbejdet lidt over et år på
dette. Han spiser kød, og hvad end han behager, er seksuelt aktiv og lever en fri satanisk livsstil.
Fjenden = restriktioner. Det er ikke underligt, at mange ikke-satanister der er intense udøvere af yoga
og meditation, og som er foruden, går igennem alle former for problemer, skræmmende oplevelser og et
strengt anti-livs program, der i sandhed er konstrueret af fjenden og har til formål af afskrække og
blokere for ethvert sandt spirituelt fremskridt.
I oldtiden, før kristendommen viste sit grimme hoved, var kravet for at blive en legitim præst at have en
hævet slange.
Hele min pointe med dette indlæg er at minde alle om - AT FOR AT HÆVE DIN SLANGE SKAL DU
VÆRE FRI. Dette er hele budskabet i yoga og transcenderer de forvanskede lærdomme, som fjenden
har befængt det med. Hatha (fysisk yoga) har til formål at gøre kroppen mere fleksibel samt at åbne led
og andre områder, hvor energien sidder fast på grund af tæthed.
Spis som du vil, hav sex som du vil, hengiv som du vil. Vær fri.
Seksuel orgasme åbner chakraerne. Som jeg skrev før, fortaler mange forfattere af meditationsbøger at
tilbageholde sæden osv. De fleste er nu døde, og ingen af blev nogensinde særligt gamle. Der er øvelser,
man kan udføre med overstående, men disse skal ikke udføres løbende, som disse bøger hævder.
Orgasme er nødvendig for både fysisk, psykisk og følelsesmæssig sundhed.
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Vores elskede Fader Satan leder os til sandheden og giver os viden samt evner, der går langt ud over de
udeforståendes - uanset hvor dedikerede disse mennesker er til deres programmer.
Som jeg skrev før, fremmer fjenden alt, der er unaturligt og anti-livs agtigt. Seksualitet fordømmes og
undertrykkes for totalt at sikre, at ingen hæver deres slange eller oplever nogen form for spirituel
fremgang. Husk dette, når I læser eller researcher selv fra alle østlige lærdomme, meditationer eller
yogatekster. Vores folk fremmer sigs selv i uhørt højt tempo og på kort tid gennem Satan - på en sikker
og sund måde.
Mens slangen vokser sig kraftfuld og begynder at stige op (den trækker sig ofte tilbage til base chakraet,
indtil den stiger op over sol chakraet), bliver tidligere hæmninger og inhibitioner samt eventuelle
psykiske problemer bragt til bevidsthed, så de kan overkommes og elimineres. Slangen renser også
sjælen med det astrale element, ild.
SATANISME = AT VÆRE FRI
Prædiken - 21/11/2010
Der er noget, jeg må tage fat i her. Der er ingen restriktioner med hensyn til kost i satanisme. Hvordan
og hvad du vælger at spise er dit eget personlige anliggende. Videoer og dokumentarer som blotlægger
det kendt som "industrialiseret landbrug" er for mange gode nok grunde til at vælge vegetarisme.
For dem af jer, der er vegetarer - hvis det virker for jer, og I er tilfredse med det, er det fantastisk.
Får nogle år siden, efter at have set en dokumentar om industrialiseret landbrug, forsøgte jeg mig med
vegetarisme og holdt det i omkring en måned. Det fungerede ikke for mig, da jeg dyrkede vægtløftning,
gymnastik, kampkunst og løb lidt over 32km om ugen samtidig med, at arbejde som en kok. Jeg blev
syg.
Min pointe her er, at mennesker er altædende (konstrueret til både at spise kød og grøntsager). Uanset
hvad vi spiser, er vi nødt til at dræbe for at spise. Løver, ulve og andre rovdyr dræber for at spise.
Ethvert levende væsen på denne jord skal dræbe for at spise. Planter er levende organismer. Hele
spørgsmålet går på, HVORDAN det gøres.
Industrielt landbrug er forfærdeligt. Det er ikke naturligt. Det er tortur af dyr, udnyttelse og misbrug i
det ekstreme. Dette bløder over i fødekæden, den overordnede kvalitet af maden vi spiser samt
samfundet som en helhed. Størstedelen af samfundet er usundt (især i vesten) på mange måder, og
mange er afhængig af receptpligtig medicin. Desuden bruges mange unaturlige og skadelige metoder til
at dyrke og høste grøntsager, som direkte påvirker forbrugernes sundhed på en yderst negativ måde.
For dem af os, der spiser kød, er der visse virksomheder, der nu sælger "fritgående" og humant
behandlede dyr som fødevarer. Jo mere offentligheden får kendskab til den onde udnyttelse af dyr,
desto flere ændringer vil der forekomme for det bedre.
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For dem af jer, der vælger at være vegetarer, er det vigtigt at vide, HVORDAN man spiser for at holde
en sund kost. Visse næringsstoffer opnår mennesket kun gennem animalsk protein, såsom vitamin B-12
og taurin. Hunde og katte, der ikke får taurin i deres mad kan blive blinde. De er begge naturlige
kødædere, konstrueret til at spise kød. Det er vigtigt at være vidende om ernæring og få en afbalanceret
kost, og om der er brug for vitaminsupplementer. Jeg skriver hovedsageligt ovenstående til teenagere.
Hvis I vælger at være vegetarer, er det vigtigt at læse op på det og sørge for, at I får alle jeres
næringsstoffer. Planter og bælgfrugter giver os næsten alle de næringsstoffer, vi har brug for, men der er
meget få, man skal være opmærksom på at få fra andre steder for at få en afbalanceret kost.
Satanisme hører sammen med naturen og naturens lov. Igen - der er INGEN diætiske restriktioner i
satanisme. Hvordan og hvad du vælger at spise er dit eget personlige anliggende. Satan GÅR MEGET
OP I at behandle dyr og miljøet med respekt. Satan er Jordens Herre. Vi satanister skal behandle jorden
med respekt.
Efter at have kommet til Satan, fremskridt i meditation samt input og erfaringer fra andre sataniske
brødre og søstre, er det så indlysende, at meget af det, der er til rådighed om yoga i boghandlere osv., er
skrevet for at forhindre folk i at opnå spirituelle kræfter og hæve deres slange.
Disse bøger og ressourcer FREMMER cølibat, diætetiske restriktioner og mange andre restriktioner SOM I VIRKELIGHEDEN ARBEJDER *IMOD* SPIRITUEL KRAFT OG UDVIKLING.
Givet intens research (som jeg har foretaget ved at læse massevis af forskellige bøger om alle grene af
yoga), har det taget de såkaldte "mestre" årtier (hvis ikke længere) at hæve deres slanger. I én bog stod
der, at det tog "over 20 år" for det gennemsnitlige væsen at hæve slangen, på trods af at bo i et
kloster/ashram hvor hele fokus er på timevis af meditation og fysisk yoga hver dag. Gennem Satan, er
der nogle af jer, heriblandt Ypperstepræst Vovim, som med succes har hævet jeres slange på under to
år. Dette på samme tid med at have et fuldtidsarbejde og mange andre distraktioner. Dem af jer der har
gjort dette, og som jeg kender, spiser kød, har et aktivt sexliv og lever livet som I vælger - UDEN
RESTRIKTIONER.
Jeg spiser kød hver dag og har aldrig haft nogen problemer med at udvikle mig selv spirituelt. Mit
problem er, hvordan disse bøger og ressourcer IVRIGT FREMMER veganisme (ingen dyre- eller
kødprodukter overhovedet). Jeg blev opdraget som katolik og husker restriktionerne med hensyn til
kød, som f.eks. under den åndssvage "faste" og "ingen kød om fredagen"-lortet. Det var en synd at spise
kød, som man skulle bekende til et røvhul af en præst. Vi ved alle, hvordan de kristne programmer blev
skabt og håndhævet for at FJERNE spiritualitet.
Udover dette ved jeg, at orgasme og et aktivt sexliv er afgørende for spirituel udvikling. Dette er
hovedårsagen til, at de kristne kirker voldsomt har angrebet den menneskelige seksualitet - primært
seksuel nydelse. Orgasme åbner chakraerne og stimulerer slangen.
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Hatha (fysisk yoga) manipulerer kroppen; især ryggen for at kroppen kan være fri, så slangen kan stige
op uden blokeringer, og så sjælens energi kan cirkulere frit. Restriktioner skaber store forhindringer,
uanset om disse er psykiske eller fysiske. De mange psykologiske hæmninger og inhibitioner den
gennemsnitlige kristne har er nok til at forhindre denne i nogensinde at udvikle sig selv spirituelt. Sexhæmninger er de værste, da disse holder slangen låst fast i rodchakraet og i dvale.
Meditationer arbejder på sindet for at fjerne psykologiske hæmninger og problemer, så slangen frit kan
stige op.
Til slut - DET ER MEGET VIGTIGT AT HUSKE, at øvelserne i fysisk yoga (Hatha) og slangeyoga
VIRKER, såsom åndedrætsøvelserne, udstrækningerne osv. Langt de fleste af de såkaldte spirituelle råd
i disse bøger og ressourcer er rent ud SKRALD og er (som kristendommen) skabt for at FORHINDRE
dig i at udvikle dig spirituelt. Husk dette.
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Salomons Tempel
De af jer, der tror, at moderne frimureri er af Satan, skal tro om igen. Moderne frimureri, som oprindeligt
var en ikke-jødisk orden, er blevet infiltreret og overtaget af jøder.
Her er et uddrag fra bogen ―Rule by Secrecy‖ af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59:
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer, en tysk jøde, fdt den
23. februar 1744 i Frankfurt..." "Den unge Mayer studerede til at blive en rabbiner. Han var især skolet
i Haskalah, hvilket er en blanding af religion, hebraisk lov og ræsonnement." "Hans forældres død
tvang Mayer til at forlade den rabbinske skole og blive lærling i en bank.
Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den kongelige administrator
af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende frimurer. Han fik foden inden for hos William, som
kun var et år ældre end ham selv, ved at deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer
fandt frem til gamle mønter og solgte dem til sin velgører til stærk nedsatte primer. I betragtning af
hans rabbinske uddanelse, kombineret med hans seriøse søgning efter oldsager, udviklede han med
sikkerhed en dyb forståelse for de gamle mysterier, og især dem vedrrende den jødiske Kabbala. Det
var i samme periode, at Kabbalaens metafysik begyndte at fusionere med frimureriets traditioner."
Jøderne infiltrerer enhver kilde til ikke-jødisk magt, de kan. Indefra, får de enten total kontrol eller
forsøger at rådne den op og ødelægge den gennem korruption.
Moderne frimureri er nu rettet mod genopbygningen af "Salomons Tempel". Enhver, der kender til den
bibelske opførsel af denne bygning ved, at vores Dæmoner, navnligt Asmodeus, blev brutalt mishandlet
og tvunget til at konstruere det mod deres vilje af jøden "Salomon", også kendt som "Sclomo". Som
citeret fra "Legens of the Jews" af Lewis Ginzberg, var Asmodeus "i lænker". Som de fleste af os
allerede ved, var de goetiske Dæmoner (Ikke-jødernes Guder) bundet og blev nedgjort i århundreder.
Asmodeus forklarede meget og svarede på de fleste af mine spørgsmål. Det jødiske "Salomons Tempel"
er en allegori og det underliggende tema i den jødiske/kristne bibel. Hele Bibelen er et underbevidst
værktøj, der bruges ved at udnytte massernes spirituelle energier og forstærke dem med okkult kraft og
magi.
Det går sådan her:
Salomon havde ufattelig enorm rigdom. "Salomons Tempel" symboliserer det jødiske folk (Israel) som
en helhed.
20
Første Kongebog: 4:1 Kong Salomo var Konge over hele Israel.
20 Juda og Israel var talrige, så talrige som Sandet ved Havet, og de spiste og drak og
var glade. 21 Og Salomo herskede over alle Rigerne fra Floden til Filisternes Land og
Ægyptens Grænse og de bragte Gaver og tjente Salomo, så længe han levede.
22 Salomos daglige Bebov af Levnedsmidler var tredive Kor fint Hvedemel og
tresindstyve Kor almindeligt Mel,
23 ti Stykker Fedekvæg, tyve Stykker Græskvæg og hundrede Stykker Småkvæg
foruden Hjorte, Gazeller, Antiloper og fede Gæs.
24 Thi han herskede over hele Landet hinsides Floden, fra Tifsa til Gaza, over alle
Kongerne hinsides Floden, og han havde Fred rundt om til alle Sider;
25 og Juda og Israel boede trygt, så længe Salomo levede, hver Mand under sin Vinstok
og sit Figentræ, fra Dan til Be'ersjeba.
26 Og Salomo havde 40 000 Spand Heste til sit Vognhold og 12 000 Ryttere.
27 Og de nævnte Fogeder sørgede for Underhold til Kong Salomo og alle, der havde
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Adgang til hans Bord, hver i sin Måned, og de lod det ikke skorte på noget;
28 og Byggen og Strået til Hestene og Forspandene bragte de til det Sted, hvor han var,
efter som Turen kom til hver enkelt.
29 Gud skænkede Salomo Visdom og Kløgt i såre rigt Mål og en omfattende Forstand,
som Sandet ved Havets Bred,
30 så at Salomos Visdom var større end alle Østerlændingenes og alle Ægypternes
Visdom.
31 Han var visere end alle andre, ja visere end Ezraiten Etan og visere end Heman,
Kalkol og Darda, Mabols Sønner, og hans Ry nåede ud til alle Folkeslag rundt om.
32 Han fremsagde 3000 Tankesprog, og Tallet på hans Sange var 1005.
33 Han talte om Træerne lige fra Cederen på Libanon til Ysopen, der vokser frem af
Muren; og han talte om Dyrene, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene.
34 Fra alle Folkeslag kom man for at lytte til Salomos Visdom, fra alle Jordens Konger,
der hørte om hans Visdom.
• 1 Første Kongebog: 10:21 Alle Kong Salomos Drikkekar var af Guld og alle Redskaber i
Libanonskovhuset af fint Guld; Sølv regnedes ikke for noget i Kong Salomos Dage.
22 Kongen havde nemlig Tarsisskibe i Søen sammen med Hirams Skibe; og en Gang hvert
tredje År kom Tarsisskibene, ladet med Guld, Sølv, Elfenben, Aber og Påfugle.
23 Kong Salomo overgik alle Jordens Konger i Rigdom og Visdom.
24 Fra alle Jordens Egne søgte man hen til Salomo for at høre den Visdom, Gud havde lagt i
hans Hjerte;
25 og alle bragte de Gaver med: Sølv og Guldsager, Klæder, Våben, Røgelse, Heste og Muldyr;
således gik det År efter År.
26 Salomo anskaffede sig Stridsvogne og Ryttere, og han havde 1400 Vogne og 12 000 Ryttere;
dem lagde han dels i Vognbyerne, dels hos sig i Jerusalem.
"Salomo" havde også flere hundrede hustruer og en overflod af alt andet.
Ok, så hvad sker der med ikke-jøderne? Læs videre...
• Første Kongebog: 9:20 Alle dem, der var tilbage af amoritterne, hittitterne, perizzitterne,
hivvitterne og jebusitterne, dem der ikke hørte til israelitterne,
21 efterkommerne af dem, der var tilbage i landet, som israelitterne ikke havde kunnet udrydde,
dem udskrev Salomo til hoveriarbejdere, hvad de er den dag i dag.
22 Men Salomo gjorde ikke nogen af israelitterne til træl, for de var krigere og hoffolk,
befalingsmænd, vognkæmpere og vognkommandanter.
Ikke-jøderne, der ikke blev "UDRYDDET" af "israelitterne", blev gjort til SLAVER. FORSTÅET???????
De ikke-jødiske Guder blev gjort til slaver af jøderne og brutalt mishandlet, efter massemordene og
slavebindingen af de resterende ikke-jødiske folk fandt sted. Asmodeus forklarede mig, at "Salomos
Tempel" er "jødernes imperium".
Nazaræeren er endnu en allegori, hvor de 12 apostle repræsenterer Israels 12 stammer, og han forener
dem. Hele den forbandede bibel er intet mere end et kraftfuldt underbevidst værk med en allegori,
hvormed jøderne kan skabe deres egen fiktive historie (stjålet og fordrejet fra Hedenske legender), tilrane
sig al videnen (Salomo spurgte den jødiske "Gud" om visdom, da viden er nøglen til alle ting) fra ikkejøderne, der blev massemyrdet og tortureret til døde som hekse og så videre (dem med okkult viden). De
resterende ikke-jøder bliver så slavebundet af jøderne, der kontrollerer al rigdommen og magten. Den
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ovenstående bibelske skrift siger det hele.
Nazaræeren siges også at være en direkte efterkommer af "Salomo". Temaet i hele det kristne program er
gæld og at skylde. "Adam og Eva" "syndede", så derfor skal menneskeheden betale. Dette er blot ét af
utallige eksempler. Alle skal være så undskyldende og bare betale. Her findes den underbevidste gæld og
skyld. Alle skal være undskyldende. Dette underbevidste pis hjernevaskes ind i ikke-jøder fra dag ét.
"Kraften bag et antal menneskers samlede tanker er altid langt større end summen af deres seperate
tanker"
- The Astral Body and Other Phenomena af Oberstløjtnant (USA) Arthur E. Powell © 1927
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Afsløring af spiritual forvanskning:
Spirituel alkymi og Bibelen
Sand satanisme er baseret på de gamle religioner, der kom forud for jødedommen, kristendommen og islam
med hundredevis til tusindvis af år. De traditionelle farver, sort og rød, der bruges i satanisme, kommer helt
tilbage fra det gamle Egypten og er symbolske for spirituel transformation. De gamle religioner var baseret
på at færdiggøre vores Skaber Satans værk: at omdanne den menneskelige sjæl til en Gudeesjæl og opnå
gudelignende kraft og udødelighed. Satans Rige blev stjålet fra ham.
Den jødiske/kristne bibel er en forvanskning af stjålent materiale, der er blevet brugt til spirituel at
slavebinde menneskeheden. Alle Gudernes legender er allegorier. Vatikanet og dets kohorter har fået
rigdom, magt og kontrol ved at tvinge folk til at tro, at disse allegorier er bogstavelige steder og karakterer.
Færdiggørelsen af værket, der i alkymi er kendt som "Magnum Opus", har sit fundament i kundalinien.
Kundalinislangen ligger sammenrullet i bunden af rygsøjlen. Gennem meditation, stiger slangen af ild. Der
er 33 ryghvirvler i den menneskelige rygsøjle. Vi hører ofte udtrykket "33. grads Frimurer", eller at den
fiktive nazaræerer levede 33 år. Kundalinislangen bestiger rygsøjlens 33 ryghvirvler.
De syv chakraer er også meget vigtige i værket. Når kundalinien stiger op, skal den trænge igennem hvert
af de syv chakraer. Dette er grunden til, at der er lagt så stor vægt på tallet syv i mange gamle, spirituelle
tekster og også det, der er blevet forvansket i den jødiske/kristne bibel. Kristne ledere vildleder deres
tilhængere ved at bedrage dem til at tro, at de stjålne legender i Bibelen er reelle. Gennem dette bedrag, har
Vatikanet og kristne kirker opnået utrolig rigdom og magt. Denne magt er ikke kun i den fysiske verden,
men også den spirituelle. Al spirituel viden blev systematisk fjernet med Inkvisitionen. Dem på toppen er
adepter til sort magi og har avancerede spirituelle kræfter, mens resten af menneskeheden er under deres
kontrol.
Vi får at vide, at mange gamle malerier er af nazaræeren, "jomfru maria" og lignende, men disse er i
virkeligheden af de Oprindelige Guder, såsom Marduk (Amon Ra) og Astaroth. Magnum Opus begynder
ideelt set i foråret, når Solen er i Vædderens tegn - dermed manden stående med lammet. Glorien er den
opstegne kundalini og auraen, der vibrerer med heksekraft. Den katolske kirke stjal dette og har
vidergivet det som værende deres fiktive nazaræer. Glyfferne for Vædderens tegn kan let ses i Astaroths
sigil:

(Alle Dæmonernes sigiler er udformninger af vigtige alkymiske symboler).
Historien om skabelsen i Første Mosebog er endnu en allegori: "Gud" skaber universet på "syv dage", "På
den syvende dag hvilede han". Dem af os, der er uddannede, ved, at det er nemt for kundalinien at bryde
igennem det syvende chakra, når først den har steget op gennem de første seks chakraer og passeret
gennem de tre "knuder" (treenigheden). I virkeligheden er "Himlen" er kodeord for det syvende chakra. Vi
har alle hørt udtrykket "den syvende himmel".
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"Gud" er et kodeord for os selv, og i mange gamle tekster er det også et kodeord for chakraerne. "Helvede"
er et kodeord for rodchakraet, også kendt som "den nedre verden", hvor den brandvarme kundalinislange
ligger i dvale.
Træet i "Paradisets Have" i Biblen blev stjålet fra mange forskellige religioner, der kom forud for
kristendommen, og symboliserer et kort over den menneskelige sjæl. Træets stamme repræsenterer den
menneskelige rygsøjle, og grenene symboliserer de "144.000" nadier. "Adam og Eva" symboliserer Idaen
og Pingalaen, og hvor disse to mødes og bliver til en. Når kundalinien er steget op, og Idaen og Pingalaen
er sammenført ved det sjette chakra, opnår man gnosis, og ens spirituelle øjne åbnes. Dette blev oprindeligt
symboliseret ved det egyptiske "Altseende Øje".

Den adskildte slutsten på toppen af pyramiden symboliserer vores Skaber Satans uafsluttede arbejde.
Tallet 12 er også allestedsnærverende i mange gamle tekster samt i Bibelens stjålne materiale. Tallet 12
symboliserer de 12 trin i Magnum Opus. Disse er baseret på dyrekredsens 12 tegn.
Første Mosebog:
1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Himmelen og Jorden symboliserer kronechakraet og rodchakraet.
2 Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene.
"Øde og tom" repræsenterer det, der er kendt som "kaos"-stadiet i Magnum Opus.
4 Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket,
Lyset beskriver det punkt, hvor man skaber det, der er kendt som prima materia, hvilket er grundlaget for
de vises sten. Dette gøres ved at kondensere bioelektriciteten/chi'en til en lyskugle.
5 og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.
Dette er et første skridt og et grundlag, derfor "første dag".
16 Gud gjorde de to store Lys, det største til at herske om Dagen, det mindste til at herske om Natten, og
Stjernerne;
17 og Gud satte dem på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden
18 og til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mørket. Og Gud så, at det var godt.
19 Og det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.
Ovenstående vers vedrørende "de to store lys" symboliserer hjertechakraet, hvor "himmel" og "jord"
mødes. Som vi kan se i det nedadpegende punkt i Satans sigil, det sataniske pentagram og Baphometet,
stiger lys nedad gennem kronen til rodchakraet.
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20 Derpå sagde Gud: Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle flyve over Jorden
oppe under Himmelhvælvingen!
Livseliksiren, de velsignede vande, trænger ned til dem (metallerne/chakraerne) og vækker dem fra
deres søvn. Dette er det, der er kendt som "duggen", der udskilles af pinealkirtlen som følge af power
meditation. Fugle er også meget vigtige symboler i alkymi.
27 Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte
han dem;
31 Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev
Morgen, sjette Dag.
Fra ovenstående kan vi se, at ALLEGORIEN igen er perverteret og fordrejet. "Den sjette dag" er det
sjette chakra, hvor kvindelige Ida og mandlige Pingala mødes.
3 og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det,
Gud havde skabt og udført.
Her er endnu en alkymisk allegori, der blev stjålet og fordrejet. Når alkymisten har udført sit arbejde,
hviler han eller hun. "Gud" = OS SELV!
Sagaen om oprindelsen fortsætter, og det hele er stjålet og forvansket fra religioner, der kom forud for
kristendommen.
Første Mosebog 3:3
Kun af Frugten fra Træet midt i Haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så
skal I dø!
Der er et stadie i alkymi, hvor man undergår en død af prima materiaet. Dette er kendt som "nigredo" "den sorte stadie".
• "Det indledende, sorte stadie af opus alchymicummet, hvori legemet af det urene metal,
Stenens bestanddel eller den gamle, forældede tilstand bliver dræbt, rådnet op og opløst til
skabelsens oprindelige stof, prima materiaet, for at det kan blive renoveret og genfødt i ny
form."¹
Det er herfra, den fiktive nazaræer også blev opfundet. Nazaræeren blev stjålet fra omkring 18+ hedenske
Guder, der blev "korsfæstede" på et kors eller hang fra et træ. Alt dette er en allegori, for eksempel: den
nordiske Gud Odin hang fra et træ og oplevede en slags død for at opnå viden. Ved at blive genfødt,
opnåede han gnosis (avanceret spirituel viden). Korset repræsenterer de så vigtige fire kvartaler. Dette er
også betydningen bag "Den Hængte Mand" i tarotten. Den egyptiske Føniks har samme betydning genfødsel gennem ild. Formørkelsen, der siges at have fundet sted under den påståede "korsfæstelse" af
nazaræeren symboliserer også det sorte nigredo-stadie. Dette stadie symboliseres også ved den sorte
krage og Den Sorte Sol.
4 Da sagde Slangen til Kvinden: I skal ingenlunde dø;
Kundalinislangen transformerer, men dræber ikke.
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5 men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders Øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!
Dette er den gnosis, som de kristne kirker og deres forbryderiske kohorter utrætteligt har modarbejdet.
Når vores øjne er blevet åbnet, kan vi ikke længere blive snydt af NOGEN løgne!
7 Da åbnedes begges Øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de Figenblade sammen og
bandt dem om sig.
Nøgenhed er endnu en allegori for genfødsel. Alle fødes nøgne.
Nu kommer vi til "Noa" og arken, der blev stjålet fra det sumeriske epos om Ziusudra.
• "Noas oversvømmelse er et symbol for "opløsningen af Stenens bestanddel til prima materiaet
under nigredo-fasen. I dette stadie af opussen, siges det kolde, fugtige, feminine princip (Luna)
at dominere det varme, tørre, koagulerende, mandlige aspekt af oppusen (Sol)."²
Vandelementet er feminint, hvor ildelementet er maskulint. Dette stadie af opussen symbliseres ved en
flod af energi, der symboliseres af oversvømmelsen med vand. Oversvømmelsen er endnu en allegori om
død og regenerering. Arken selv er symbolsk for den menneskelige krop. Allegorien om kragen, der ikke
vender tilbage til arken, er symbolsk for, at stadiet endnu ikke er fuldført. "Duen" symboliserer det hvide
stadie, også kendt som "albedo".
• "Albedo-stadiet forekommer, efter det sværtede stof, metallets forådnede legeme eller stenens
bestanddel, der ligger død på bunden af kolben, er blevet vasket til hvidhed af kviksølvholdige
vande."³
Det er indlysende, hvordan denne allegori er blevet forvansket til at være en påstået, faktisk begivenhed
med menneskelige karakterer.
8:4 På den syttende Dag i den syvende Måned sad Arken fast på Ararats Bjerge
IGEN, tallet syv og "hvile". Dette symboliserer det syvende chakra, som er ubesværet lyksalighed, og
"Ararats bjerge" symboliserer det færdige arbejde, hvilket blev STJÅLET fra de egyptiske pyramiders
betydning- toppunktet helt øverst, der har sit fundament i de fire kvartaler.
Jeg vil også gerne tilføje - til tåberne, der har angrebet Enlil/Beelzebub med at drukne menneskehedenFÅ ET LIV!!!!
Viden kommer fra Satan.
9:13 Min Bue sætter jeg i Skyen, og den skal være Pagtstegn mellem mig og Jorden!
9:14 Når jeg trækker Skyer sammen over Jorden, og Buen da viser sig i Skyerne,
9:15 vil jeg komme den Pagt i Hu, som består mellem mig og eder og hvert levende Væsen, det er alt Kød,
og Vandet skal ikke mere blive til en Vandflod, som ødelægger alt Kød.
"Buen" er regnbuen - de iriserende farver der indiker, at endnu et stadie af magnum opus er afsluttet. JEG
KAN TILFØJE, AT DETTE STADIE OGSÅ SYMBOLISERES VED PÅGUFLEN. PÅFUGLEN ER
ET SYMBOL PÅ OG ER HELLIGT FOR SATAN.
Vers 13 lyder: "et pagtstegn mellem mig og Jorden". "Gud" er endnu et alkymisk kodeord for
kronechakraet, også kendt som "himlen" (de tre øverste chakraer er også symbolske for "himlen"),
"paradiset", "lyksalighed". Jorden er den nedre verden, der symboliseres ved de tre nederste chakraer.
Dette indikerer, at "himmel" og jord er blevet ført sammen ved hjertechakraet.
75

Følgende bibelske bøger er den fiktive historie om det jødiske folk. "Toraen" blev STJÅLET og
forvansket fra den egyptiske Tarot. "Toraen" er også kendt som "Pentateuken" eller "de Fem Mosebøger"
(Moses værende endnu en fiktiv karakter). Man kan se, at dette blev stjålet fra tarottens fem kulørertryllestavene/stokkene (ildelementet); mønterne (jordelementet); bægrene (vandelementer); sværdene
(luftelementet) og selvfølgelig trumfen, der repræsenterer akashaelementet/kvintessensen.
• "Nigredo-stadiet slutter på overfladen af et stjerneligt aspekt, som sammenlignes med
nattehimlen, der fortalte hyrder og konger, at et barn blev født i Betlehem."4
IGEN er dette symbolsk og indikerer endnu et stadie at værket, hvor man kan "se" chi-stenens lys i det
sorte tomrum, når ens øjne er lukkede under meditation. De "tre" magier repræsenterer de tre stadier i
værket. Den fiktive nazaræer: stenen (som blev født fra værket).
• "Der er tre sten, eller tre værker, eller tre grader af perfektion i værket."5
Så går det igen løs med de fordrejede allegorier i forhold til den fiktive nazaræer - "korsfæstelsen" - to
andre blev korsfæstet sammen med nazaræeren, hvilket giver tre i alt.
Jeg kunne blive ved og ved med at citere bibelske vers og tekster og afsløre, hvordan de blev stjålet og
forvansket. Nazaræerens karakter, som blev opfundet ud fra en allegori, har:
1. Fjernet al spirituel viden og erstattet det med det rene pis. Lortet om, at "Jesus frelser" (ad nauseum) og
"født igen" er blevet fordrejet og indarbejdet i denne fiktive karakter. Med andre ord, er folk blevet
vildledt til at tro, at denne karakter vil tage sig af alt spirituelt, så længe de er i overensstemmelse med
dagsordenen.
2. "Jesus" karakteren har fungeret som tankepoliti for ultimativ kontrol. Krige er gentagne gange blevet
udkæmpet over overbevisninger og idéer. Kontroller hvad der er i menneskehedens sind, og du vil
kontrollere menneskeheden.
3. Da nazaræeren er fiktiv, kan han være hvad som helst for hvem som helst, som dem i magtfulde
positioner inde for det kristne program dikterer. Han kan ændres med tiden og passe til hvilken som helst
dagsorden.
Det er på tide, at alle vågner op og ser den spirituelle forvanskning, der har røvrendt menneskeheden for
milliarder og milliarder og atter milliarder af kroner samt alt andet, disse parasitter har fået deres
tilhængere med på.
Referencer
¹A Dictionary of Alchemical Imagery af Lyndy Abraham © 1998
²Ibid
³Ibid
4The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism af Alexander
Roob © 2001
5Alchemy: The Secret Art by Stanislas Klossowski De Rola ©
1973
Le Mystère des Cathédrales af Fulcanelli © 1964
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Fjernelsen og skændelsen af de oprindelige
ikke-jødiske tekster
Jøderne kontrollerer næsten al rigdom i verden, hvilket de beslaglagde ved hjælp af okkult kraft. Denne
kraft blev tvangsfjernet fra ikke-jøderne gennem det jødiske værktøj kristendommen, hvor de ikke-jødiske
Guder alle blev udskiftet med falske jødiske karakterer og arketyper, hvilket resulterede i, at de
Oprindelige Guders navne og karaktere frit kunne bespottes som hæslige Dæmoner og fornærmende
monsterafbildinger. Ikke-jødiske legender blev stjålet, fordrejet, forvansket og perverteret til jødisk
litterært skrald.
Hellige tekster, som indeholdt de ikke-jødiske Guders visdom og lære, og som blev designet til at hjælpe
og give menneskeheden den nødvendige viden til at kunne fremme sjælen og nå et højere niveau af
spiritualitet, blev systematisk erstattet med jødisk litterært vrøvl og meningsløst rabbinsk møg, der fylder
den jødiske Talmud, Tora og den jødiske/kristne bibel. Den såkaldte "Tora" er i virkeligheden en
pervertering af den egyptiske Tarot. Det samme gælder Kabbalaen. Dette er grunden til, at den
jødiske/kristne bibel indeholder så mange alvorlige advarsler for at afholde ikke-jøder fra at tilgå okkult
viden.
"Jeshua" hvilket er "Jesus" betyder "Må hans navn blive udslettet". Det er så indlysende, hvem de taler om
her. Den værdiløse konge, der hænger fra et kors er en fiktiv bedrager, endnu en jødisk arketype med formål
om at erstatte de Sande Guder, nemlig vores Skabergud, som er Satan, og slette hans eksistens fra vores
hukommelse (Må hans navn og minde blive udslettet). Dette er ikke blot et enormt slag i ansigtet på ikkejøder men også en vederstyggelighed over for vores Guder.
Jo mere jeg forsker og går dybere ned i det okkulte, desto mere iøjenfaldende og tydeligt er det, at
SATAN er GUD.
Det, der er tilbage af de oprindelige tekster, som blev ændret, er intet mere end jødisk litterært skrald,
rabbinsk pis og andet jødisk skrald. Moderne okkulte lærdomme er blevet befængt med hebraiske
bogstaver, jødiske himmelske arketyper og er baseret på den jødiske version af alt. Åbenlyse eksempler
omfatter:
Anden Kongebog 18:27 "Men kommandanten sagde til dem: »Tror du, at det kun er til din herre og til
dig, min herre har sendt mig for at sige dette? Nej, det er til de mænd, der sidder på muren, som snart
skal æde deres eget skarn og drikke deres egen urin sammen med jer!«"
• Job 20:7 - "går han for evigt til grunde som sit eget skarn; de, der før har set
ham, vil sige: »Hvor er han?«"
Historien om Job blev stjålet fra "Historien om Keret".
Den oprindelige historie om Job blev skrevet på det ugaritiske sprog (kileskrift),
sammensat cirka 1400 fvt af "Ilimilku den Skriftkloge".
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Denne legende omhandler "Keret" og Guden "El". IKKE Job og den fiktive "Jehova.".
Kerets framilietragedier og sygdom kan sammenlignes med historien om Job. I den
oprindelige fortælling trådte "Satan" ikke engang ind i billedet. Andre ikke-jødiske
legender, der udgør Jobs epos nævnes:
• Den Lidende og Sjælen
• Landmanden og Domstolene
• Den Lidende og Vennen
Der fandtes ikke skrifter vedrørende ekskrementer i de oprindelige tekster.
Mere rabbinsk møg nævnes:
Ordsprogenes Bog 26:11 "Som en hund, der vender tilbage til sit bræk, er en tåbe, der gentager sine
dumheder."
Esajas' Bog 19:14 "Herren har fyldt dem med svimmelheds ånd. De får egypterne til at vakle omkring,
hvad de end tager sig til, som en beruset vakler omkring i sit opkast."
Esajas' Bog 30:22 "Dine gudebilleder, beklædt med sølv, dine støbte billeder, overtrukket med guld, skal
du regne for urene. Du skal smide dem væk som skarn. »Ud!« skal du sige til dem."
Jeremias' Bog 4:4 "Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes
forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild og brænde, så ingen kan slukke den, på grund af jeres
onde gerninger."
Jeremias' Bog 8:2 ‖de skal spredes ud for sol og måne og hele himlens hær, som de elskede og dyrkede og
fulgte og søgte og tilbad; de skal ikke samles sammen og begraves, men blive til gødning på jorden.‖
Ovenstående er blot et lille udsnit af det endeløse jødiske litterære svineri, der fylder bibelen, som blev
lavet for at bedrage og slavebinde ikke-jøderne. Dette er, hvad læren af vore Guder er blevet erstattet med.
Ikke-jødiske børn er blevet indoktrineret med dette syge skrald, og det er blevet tvangsfordret til det ikkejødiske folk gennem hele deres liv. Det er ikke underligt, at mange har sådan et negativt syn på
spiritualitet.
Kun få mennesker kender til den egyptiske Kabbala. Den sande Kabbala er en instruktion til
firdimensionel meditation, hvilket er meget kraftfuldt - at bruge særlige mantraer, toner og vibrationer og
anvende disse til forskellige aspekter af sjælen. Den oprindelige Kabbala var baseret på runerne, som er
baseret på konstellationerne, ligesom Tarotten. Dette er kun et meget kort resumé, da instruktionerne er
komplekse og kræver omfattende læsning.
Hvad jøderne har gjort med dette er, igen, at tage det ud af cirkulation og derved holde denne viden i
hænderne på de øverste jøder, så de kan have kontrol over verden (hvorfor de har så meget rigdom og
magt) og brugt deres værktøj, kristendommen, til at myrde ikke-jøderne, der havde denne viden, såsom
Druiderne.

78

Stort set alt, der er tilbage i offentlig cirkulation, er resterne af hellig viden, der er blevet skændet,
forvansket og tilsølet med pis, hvoraf kun et par få fordrejede og forskruede stumper fortsat er her,
såsom "gematria", hvilket er en forvanskning af og kun bruges som en distraktion fra de sande tekster
samt den jødiske "golem", der er baseret på elementerne og deres forvanskede "livets træ". Fiktive
jødiske "YHVH" og jødiske englearketyper respekteres altid højt, mens ikke-jødiske Guder rykkes ned
til at være "qlippoth" af død, snavs og ekskrementer.
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Det Hvide Kapel
Rul videre til næste side for en forklaring med fortolkninger. Disse er instruktioner til at reparere samt
forstærke livskraften, transformationen af sjælen og det at blive en Gud. Dette er Satans gave til
menneskeheden.
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1. Guden dirigerer sin seksuelle energi ind i sit tredje øje.
2. Hans hovedbeklædning af fjer indikerer følelsen af lethed, der følger med dette energiværk.
3. Den anden Gud holder et kegleformet objekt. Jeg tror, at dette indikerer koncentration af energi, da
basen er bred, og den spidste ende tilspidser et punkt. Den koncentrerede energi dirigeres ind i det
tredje øje.
4. Under Guden til venstres penis er der et løkkelignende objekt, som indikerer cirkulationen af den
seksuelle energi.
5. Ovenfor, foran Guden som holder keglen, er der en ankh. Før ankhen er endnu en kegle, der
indikerer koncentrationen af den livsgivende energi i ankhen.
6. Guden, som holder keglen, er iført en anderledes hovedbeklædning end Guden, der dirigerer hans
energi. Det fremgår, at Guden med keglen instruerer ham. Han har endnu ikke nået det højere og
samme niveau, som Guden der holder keglen. Dette kan ses på hovedbeklædningen med to fjer,
som indikerer, at han har nået den fase, hvor han kan mærke den flyvende fornemmelse.
Hovedbeklædningen hos den anden Gud har en slange (kobra) stikkende ud foran, hvor det tredje
øje er, hvilket indikerer, at han har opnået opstigningen af kundaliniens energi.
7. Over Guden med hovedbeklædningen af fjer, er der billeder af slangen, keglen af koncentration og
Ankhen.
8. På den modsatte side er der en kartouche, der forestiller en skarabæ med en kugle over sig. Direkte
under kartouchen synes der at være strålende energi - linjerne. Under dette er de lette fjer. Direkte
under en anden kartouche som indeholder et slags øje, hvilket jeg tror repræsenterer det tredje øje,
ser vi igen det løkkede symbol. Dette indikerer, at denne Gud, som står overfor Guden med fjerene,
har opnået mesterskab og udødelighed. Se på udskæringerne ovenfor i modsætning til Guden med
hovedbeklædningen af fjer. Der er to fjer, hvilket indikerer, at han allerede har opnået dette stadie
og er kommet videre med at få sin energi op og opnå transformation samt genfødsel, hvilket skildres
ved den udødelige skarabæ.
9. Guden på bagvæggen er på et lavere stadie, hvilket kan ses ved, at slangen og Ankhen er på et
meget lavere niveau. Kuglen under hans penis indikerer opbygningen af energikuglen gennem
orgasme, som ledes op i de 8. og 9. chakraer af den fjerde dimension.
10. Guden på den fjerneste væg til højre har et løkkeformet objekt direkte under sin penis, hvilket igen
indikerer cirkulationen af seksuel energi. Vejen til udødelighed.
11. Alle tre skildringer er forskellige niveauer af opnåelsen af udødelighed.
Guderne efterlod disse udskæringer i sten til dem af os, der er oplyste nok til at læse og forstå dem, da de
ikke kan ændres. De er instruktioner, og hieoglyfferne er dybt religiøse. Dem af os, der forstår, skal
undervise og oplyse resten.
- Ypperstepræstinde Maxine
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• Mod midten ser vi Amon. Det er tydeligt, at han er nået til stadiet af transformation.

•
•
•
•

Jeg mener, at billederne af dyrehovederne repræsenterer netop denne transformation.
Bemærk energikuglen over hans hoved (ottende chakra) med slangen (symbolsk for kundalinien)
stikkende ud fra forsiden.
En Gudinde (jeg tror er hans kone) sidder bag ham med sine håndflader vendt mod ham og dirigerer
energi ind i hans sjette chakra med sine håndfladechakraer.
Hun demonstrerer et lavere niveau, hvorpå man kan opnå spirituel transformation. Skildringen af
fuglen over hendes hoved indikerer, at hun endnu ikke har nået det flyvende stadie.
Amon holder ankhen, hvilket indikerer, at han cirkulerer energien, hun giver ham.
Bemærk den overhængende væg ovenfor med slangerne og fjerene. Gudinden i midten (Nephtys?)
holder to cirkler, som jeg mener indeholder slangeenergien.
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Den Hellige Slange
I Kina og Fjernøsten - Dragen

Det medicinske Caduceus er Thoths symbol, som repræsenterer healing og moderne
lægevidenskab, hvilket har reddet milliarder af liv. Caduceus er også et symbol på Kundaliniens Ida
og Pingala, som transformerer og forvandler os til Guder. Denne helbredende energi findes i alle
mennesker.

Herren af Livets Træ; fra Sumeria ca. 2.500 fvt. Det oprindelige "Livets Træ" afbilder DNAspiralen og Kundalinislangens Ida og Pingala.
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USA er ikke en kristen nation. I 1754 brugte Benjamin Franklin (satanist) en slange som den først
kendte politiske tegning i en amerikansk avis. Slangen havnede til sidst i et af USA's oprindelige
flag, som vises her.

Slangen på en væg i et gammelt egyptisk tempel - Slangen ses overalt i det gamle Egypten.

Den Fjerklædte Slanges Pyramide - Teotihuacan, Mexico
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Historien bag Baphomet
Oprindelsen af navnet Baphomet er ikke klar. Det synes at være en kombination af de græske ord baphe og
metis, som betyder "optagelse af viden". Andre forfattere hævder, at det er en forvanskning af "Mohamet"
(Mohammed), men den første definition synes at være mere præcis. Baphomet har sin oprindelse i
"Mendes' Ged". Baphomet var også et af Aleister Crowleys aliaser. Baphomet er også blevet kaldt
"Mendes' Ged" / "Goat of Mendes" og "Den Sorte Ged" / "Black Goat".
Geden har også at gøre med frugtbarhed og er et symbol på Magnum Opus i alkymi, hvor ens energier fra
kundalini stiger. Spirituel alkymi er fra det gamle Egypten og er transformationen af den menneskelige
sjæl til Guddommen. Dette fuldfører vores skabergud Satans arbejde.
Den mest kendte historiske beretning om Baphometet begyndte med Tempelridderne. Tempelridderne
mente på daværende tidspunkt, at Baphomet var et idol, repræsenteret ved et menneskekranium, et
udstoppet menneskehoved, et træhoved med krøllet sort hår eller somme tider en sort kat. Idolet siges at
have været tilbedt af Tempelridderne i deres senere dage som en kilde til frugtbarhed og rigdom.
Tempelridderne blev grundlagt i år 1118 af Hugh de Payens af Champagne i Frankrig.
Ordenen begyndte med ni eller elleve mænd, der blev sendt til Det Hellige Land for at grave under
"Salomons Tempel" for adskillige rige europæiske familier, som havde ret til visse artefakter begravet der,
før det blev ødelagt i 70 e.v.t. Ordenen tog en ed af askese, cølibat, hengivenhed til den katolske kirke og
fattigdom. De blev forbudt ejerskab af enhver personlig ejendom. Enhver rigdom optjent af ordenen skulle
deles i fællesskab. Under udgravningen af templet opdagede ridderne guld, gamle relikvier samt mange
skriftruller.
Kort tid efter dette, dukkede storslåede katedraler og andre bygninger op over hele Europa. De fleste af de
Goetiske Dæmoner er kendt for deres ekspertise i arkitektur, og der findes legender, der hævder, at mange
broer og bygninger i Europa blev bygget af Satan og hans Dæmoner.²
Den sande betydning af "Salomons/Solomons Tempel" er SOLENS TEMPEL. "Sol", "Om" og "On" er
alle ord for Solen. Ordet "Sol" betyder også på latin "Sol" og knytter sig tæt til det engelske ord "soul".
"Om" er et navn givet til den Spirituelle Sol af hinduerne, og "On" er et egyptisk ord for Sol.
Symbolikken i Salomons tempel blev stjålet og gjort til en reel karakter som med den fiktive nazaræer
(jesus) og næsten alt andet i den jødiske/kristne bibel. For mere information, se
Fjernelsen og skændelsen af de oprindelige hedenske religiøse tekster
Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen
Tempelridderne blev til sidst udpeget til at beskytte Det Hellige Land og holde det fra muslimerne under
korstogenes krige. Ordenen voksede til at have tusinder af medlemmer og blev organiseret i hele Europa,
selvom Frankrig forblev deres Højborg.
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Deres segl skildrer to mænd, som ridder på én hest, for i ordenens tidlige
historie havde ridderne ikke råd til en hest hver.
Under deres rejser til og fra det Hellige Land i Mellemøsten, stødte de på
mange forskellige folkeslag. Det er muligt, at de lærte om Mendes' Ged,
da muslimerne førte optegnelser og havde kendskab til historien om det
gamle Egypten, hvor Mendes' Ged stammer fra.

Tempelridderne voksede i både størrelse og velstand og nåede deres højdepunkt i det 14. århundrede.
Korstogkrigenes afslutning havde ingen indflydelse på ordenen, da de brugte muligheden til at rejse,
handle og udlåne penge. De etablerede en meget indbringende forretning med fjenden under våbenhvilen.
Ordenen akkumulerede enorm rigdom og magt. De blev til sidst ofre for både den grådige katolske kirke,
der havde kendskab til deres forbudte viden, og Kong Philip IV af Frankrig, der siges at have været i stor
gæld, og som skyldte ordenen en betydelig sum penge.
*Givet min research, ser det ud til at den virkelige årsag til at Tempelridderordenen blev forfulgt af den
katolske kirke var på grund af deres okkulte viden og kraft, som de opnåede ved udgravningen under
templet ved Klippehelligdommen. Denne magt bragte dem enorm rigdom, hvilket er meningen, at den skal
gøre, for dem, der besidder den, samt videnen om, hvordan man bruger den.
P Philip IV konspirerede sammen med Pave Clemens V om at ødelægge ordenen. D. 13. oktober 1307 fik Philip IV
arresteret Jacques de Molay og 140 andre riddere i Le Temple. Flere anholdelser fulgte i hele Frankrig.

Tempelridderne blev udsat for tortur i massevis. Den katolske kirke beskyldte dem med sine inkvisitorer
for Djæveltilbedelse, blasfemi, sodomi og afgudsdyrkelse. Tempelriddernes møder var af fortrolig
karakter og blev holdt hemmelige, og vilde rygter spredtes om bizarre indvielsesritualer, hvilket gjorde
meget for at fremme offentlighedens mistanke om ordenen. Medlemmer af ordenen indrømmede under
tortur, at have givet afkald på nazaræeren, spytte, trampe og urinere på krucifikset, have samleje med
Dæmoner, hengive sig til "seksuel perversitet" og at tilbede afguden Baphomet. Mange af Tempelridderne
blev brændt på bålet og myrdet af inkvisitionen, den mest kendte værende Stormester Jacques de Molay.
Efter at være blevet fængslet og tortureret i syv år, blev han brændt levende på bålet.
Ligklædet i Torino bestod af Jacques de Molays blod og kropsvæsker, da
han blev lagt på en blød fjerseng for at komme sig, så han efterfølgende
kunne blive udsat for yderligere tortur af de katolske inkvisitorer.
Ved nærmere undersøgelse er det, i betragtning af kroppens position
(den øverste del er vist til venstre), indlysende, at dette på ingen måde er
nazaræeren.

86

Ligklædet blev også inspiceret af flere forskellige lærde, der ud over enhver tvivl beviste, at det ikke er
ældre end fra det 12. århundrede. Den katolske kirke fortsætter med at snyde folk til denne dag, som den
frodige løgner den er.
Under revidering af denne artikel vil jeg i lyset af ny viden også gerne tilføje, at kristendommen ser ud
til at have opstået sammen med Inkvisitionen. Den er langtfra så gammel, som de "2000 år", de hævder.
Historien bliver, og er altid blevet, omskrevet med løgne, mens den bliver ødelagt på samme tid.
Et meget tydeligt eksempel er, hvad der nu sker og er sket i Irak. Det vi er blevet indoktrineret til at tro i
faget Historie er ikke nødvendigvis sandheden. Gamle relikvier og arkitektur taler for sig selv. Desuden
blev historien skrevet af vinderen af enhver krig. Husk, at der altid er to sider til en historie. En af
siderne undertrykkes ofte hæftigt. Sammen med "Ligklædet i Torino"-løgnen (nazaræeren er fiktiv og
blev stjålet fra et alkymisk koncept om et værk, der havde sit oprindelse hos omkring 18 HEDENSKE
Guder såsom Odin, der hang fra et træ, Set der blev korsfæstet, Osiris der døde og genopstod osv.), er
mange HEDENSKE Guder "forsvundet" og er blevet til nazaræeren såsom Apollo. Billeder af de mange
hundrede Hedenske Guder er nu stemplet som værende nazaræeren. Dette er ikke anderledes end
kristianiseringen af de hedenske højtider, såsom Påske (af Astaroth), Julen (som oprindeligt ikke havde
noget at gøre med den fiktive nazaræer) hvorfra kristne fundamentalister nu fjerner alle de hedenske
traditioner og erstatter dem med løgne, som de har gjort med hedenske templer, der blev ødelagt,
hvorefter der blev bygget kristne kirker lige oven på dem.
Før han blev myrdet på bålet, forbandede Molay både Paven og Kongen og forudsagde begges død inden
for samme år (de døde begge inden for dette tidsrum).

Baphomet udviklede sig gennem århundreder. Den mest kendte
repræsentation af Baphomet er det 19. århundredes franske magiker
Eliphas Levis' tegning af det, som kaldes for "Mendes' Baphomet".
Levi kombinerede billederne fra Tarottens Djævelkort og han-geden, der
blev tilbedt i byen Mendes i det gamle Egypten.
Det er uklart, om det gamle Egyptens kvinder havde samleje med geden
under religiøse ritualer for frugtbarhed, men den katolske kirke hævdede
dette, og det er højst sandsynligt her forestillingen om, at Djævelen havde
samleje med sine hekse kom fra.

Levis berømte tegning af Baphomet forestiller en mandligt/kvindeligt billede, der repræsenterer livets
dualistiske natur. Kvindelige bryster og fallossen, en af armene maskulin og den anden feminin, en arm
pegende opad og den anden som peger nedad, hvilket repræsenterer det hermetisk princip "som ovenfor,
så nedenfor".
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Levis' Baphomet er meget lig den egyptiske Akhenaton, som både er
mandlig og kvindelig (bemærk de mandlige træk ved kroppen og de
slangeagtigte ansigtstræk, som symboliserer kundalinislangen) og
portrætterer hermafroditten, der er et symbol på sammenlægningen af
sjælens mandlige og kvindelige aspekter, hvilket er ida'en og pingala'en,
og derefter opnå Guddommen.
"Monoteismen" er endnu en allegori på lige fod med "guder" i mange
gamle skrifter, som er et kode-ord for sjælens chakraer. Når man
arbejder på at opnå Guddommen ved Magnum Opus, transformeres alle
chakraerne og forenes til guld. Yoga er en gren af alkymi, og ordet
"yoga" betyder "forening". Dette er foreningen af sjælen.

Hans illustration kombinerer heksesabatternes Djævelske gedehoved, Tempelriddernes Gud og Djævelen
i Tarotkortene. Levis' opfattelse var, at dette billede repræsenterede universets magt ved både af skildre
gode og onde påvirkninger.
.

Billedet fortsatte med at udvikle sig i årenes løb. Anton LaVey
opdagede en illustration i bogen ―A Pictorial History of Magic and the
Supernatural‖ af Maurice Bessy © 1961, English edition.
Dette var det først kendte udgivede værk, hvor gedehovedpentagrammet var omgivet af to cirkler med de hebraiske bogstaver,
hvormed der stod "Leviathan". Navnene "Samael" og "Lilith" blev
også medtaget i denne skildring. "Leviathan", også kendt som
"Cthulu", er et navn for kundalinislangen.

Anton LaVey fjernede Samael og Lilith og besluttede, at dette bestemte symbol bedst repræsenterede
Church of Satan og gjorde det derefter til kirkens logo i 1967. På grund af de hebraiske bogstaver og
cirklerne, hvilket er ekstremt stødende for Satan og hans Dæmoner, har Fryden Ved Satan fjernet dem og
erstattet dem med kileskriften, hvormed der står "Satan".
Stenbukkens tegn, som symboliseres ved en ged, repræsenterer den nye vintersol, der fødes igen, mens
dagene bliver længere. Geden er et af Satans hellige dyr. I det femte århundrede fvt. rapporterede Herodot,
at Mendes indbyggere i Nildeltaet ærede alle geder, især hannerne. For grækerne og romerne
repræsenterede geden virilitet. Geder er frugtbare og kendt for at være lystige. Byen Mendes nåede sit
kulturelle højdepunkt, da Ram-Guden blev tilbedt, som grækerne senere sammenlignede med Pan. Pan var
kendt som en "satyr". Satyrer havde horn, ben, hove og gedeskæg. Pans symbol var fallossen, og han blev
invokeret for fertilitet til flokkene eller en indbringende jagt. Han plejede flokke og dansede gennem
skoven, mens hans spillede på sine panfløjter, som han opfandt. Som den lystige leder af Satyrerne, jog
han Nymferne.
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Geden (en vædder blev sommetider brugt) var mesteren af frugtbarhed og blev fejret som "parreren af
Anep og inesminør i bydelen Mendes", hvor kvinder blev velsignet med børn. Under ritualer dansede
kvinder før billedet.
Referencer:
¹The Second Messiah : Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry af
Christopher Knight and Robert Lomas. Published Shaftesbury, Dorset ; Boston : Element, 1997.
²Witchcraft, Magic and Alchemy af Grillot de Givry 1931; translated into English 1971.
Chapter XI: Involuntary Demoniacs
The Encyclopedia of Witches and Witchcraft af Rosemary Ellen Guiley © 1989 afsnit om
―Baphomet‖ sider 21-22 og ―Knights Templar‖ sider 186-187
Cassel Dictionary of Witchcraft af David Pickering © 1996 afsnit om ―Baphomet‖ side 11, ―Knights
Templar‖ side 161
Secrets of Western Sex Magic af Frater U D ©2001 ―The Ritual of the Goat of Mendes, side 192
At the Heart of Darkness, Witchcraft, Black Magic and Satanism Today af John Parker © 1993 side
202
Lucifer Rising af Gavin Baddeley © 1999 side 164 ―The Sinister Dialectic‖
Lammas, Celebrating the fruits of the Harvest af Anna Franklin and Paul Mason © 2001 artikel om
geden- side 166
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Satans Navn
Efter flere års intens og omfattende forskning:
1. Bibelen blev opfundet for at holde esoterisk viden og sindets/sjælens kraft i hænderne på nogle få
udvalgte.
2. Kristendommen, der begyndte med den katolske kirke, blev opfundet til fysisk at håndhæve
ovenstående samt for at ødelægge og erstatte de oprindelige religioner. De oprindelige religioner
drejede sig om ærbødighed for slangen. Slangen er symbolet for kundalinien. "Livets Træ" er i
virkeligheden et kort over den menneskelige sjæl. Dette ses i næsten alle gamle religioner, der kom
forud for jødedom/kristendom. Stammen symboliserer rygsøjlen, og grenene symboliserer chakraerne
og kundaliniens energikanaler. Der er 144.000 nadier (kanaler for kundalinien - livskraften) i den
menneskelige sjæl.
Buddah sad under "Bo-Træet" og opnåede oplysning. "Bo betyder slange, som i Bo-A eller Boo-Ta"¹ Den
kristne kirke stjal, fordrejede og forvanskede alt, de kunne fra de oprindelige religioner. Fignetræet var
kendt som "Visdommens Træ" - Ficus religiosa.² Den kristne kirke forvanskede dette med placeringen af
figenblade over Adam og Evas kønsorganer.
3. "Satan" betyder "fjende" og "modstander" på hebraisk.
Når det er sagt, går ordet "Satan" meget længere tilbage end den hebraiske definition. Her er et link,
som alle bør tage et kig på. Bemærk navnet på byen "Satana" i det øverste nordvestlige hjørne af
kortet over Indien.
"Satnam" og "Sa Ta Na Ma" er hellige mantraer, der anvendes i kundalini (slange) meditation. De fem
primallyde er "SA-TA-NA-MA" på gammelt sanskrit, hvilket er et af de ældste kendte sprog. "Sa"
betyder uendelighed; "Ta" betyder liv; "Na" betyder død; og "Ma" betyder genfødsel. Alle varianter af
navnet "SATAN" betyder SANDHED på sanskrit, der er et af verdens allerældste sprog.
Alt dette har at gøre med kundalini livskraften (slangen) i os. "Jakobs kjortel med mange farver" i bibelen
er auraen. Tallet syv er chakraerne. Fortolkerne af de gamle grimoirer er helt forkert på den vedrørende de
"syv planeter". De gamle folkeslag vidste meget mere om astronomi, end de anderkendes for.
Enhver, der kender til kinesisk medicin og avanceret kampkunst, er opmærksom på chi (livskraften,
samme som kundalini), og hvordan den er mere aktiv i visse dele af kroppen på bestemte dage og timer.
Jeg har uploadet et skema til meditationssektionen for dette. Forfatterne af de alkymiske tekster på
daværende tidspunkt skrev i koder for at undgå at blive forfulgt af kirken.
Solen var endnu et objekt for ærbødighed og tilbedelse for de oprindelige religioner. Dette var på grund af
den rene og rå magt, som Solen skænkede, da dette er kilden til alt liv. At trække energi ned fra Månen
eller stjerner er intet i forhold til, hvad der kan gøres under Solen, givet den nødvendige viden og træning.
Fryden Ved Satans gejstlighed ved dette. Huller i auraen heales, og livskraften forstærkes, som ingen
anden lyskilde gør det.
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"Lucifer" blev også givet til vores elskede Fader som et navn. Lucifer var oprindeligt en romersk Gud
uden forbindelse til vores Fader Satan/Ea. Præfikset "Luc" har at gøre med lys. Sjælen har brug for lys.
Morgenstjernen, Venus, var en lyskilde for de gamle folkeslag, da planetens opgang gik forud for den så
vigtige Sol.
Fader Satan (jeg foretrækker personligt at kalde ham Satan) fortalte mig, at han ikke har noget problem
med, at folk kalder ham ved navne, han har været kendt med i århundreder, selvom de er urigtige. Jeg
kalder ham Fader Satan, når jeg kommunikerer med ham eller takker ham for noget. "Satan" vil altid
betyde "modstander" for mig - modstander af den fjendtlige løgn, jødedommen/kristendommen.
Den katolske kirke vidste, at de oprindelige religioner måtte udskiftes med noget andet, og det er her, alle
Bibelens historier kom fra. De er alle tyvsjålet fra de oprindelige, hvis oprindelser kom langt forud for
jøde/kristendommen.
Jomfru Maria stjal fra og erstattede Astaroth, som blev bundet, som "Himlens Dronning". Astaroth var den
mest populære Gudinde i den præ-kristne verden. Den fiktive Jehova stjal fra Enlil/Beelzebub/Baal, som
var den mest populære Gud i den præ-kristne verden, og så er der vores elskede Fader Satan/Ea, der endte
som Slangen og Djævelen.
Seksualitet, hvilket er livskraftens primære aspekt, kom automatisk under meget intens kontrol af kirken.
Orgasme stimulerer direkte kundalinislangen ved bunden af rygsøjlen. Den kreative energi, som skal
bruges til at skabe et andet menneske kan bruges til at omlægge og forny ens livskraft, hvilket fremmer og
styrker ens sjæl.
Naturligvis kunne seksuel aktivitet ikke forbydes, så frygt blev brugt for at holde det under streng
regulering. I kristne religioner (især den katolske kirke) var al seksuel nydelse syndigt og blev forbudt af
kirken. Samleje var blot for at lave børn og intet andet. Nøgenhed blev en synd, fordi det førte til begær.
Onani var endnu en "dødssynd". Alt, hvad der havde at gøre med rejsningen af kundalinien blev hårdt
angrebet af kirken. Den kristne kirkes eneste formål var at fjerne viden, og intet mere.
Mens masserne er blevet frataget denne viden og kraft, findes der nogle få udvalgte, som har arbejdet for
at fjerne denne viden, og disse individer bruger den bogstaveligt talt til at slavebinde den uvidende verden.
Den katolske kirkes Jesuit-snigmordere er endda kendt for at levitere (svæve), mens de trækker den
spirituelle kraft fra deres uvidende ofres bønner.
Referencer
¹Cloak of the Illuminati af William Henry, 2003
² Ibid.
Selvom denne bog har en masse værdifuld information, hvis man læser mellem linjerne, er forfatteren
vildledt, da han tror på den fiktive nazaræer.
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At indgå en forpligtelse over for
Satan
"Havde jeg så mange sjæle, som der var stjerner, ville jeg give dem alle for Mephistopheles!"
- Dr. Faustus
* Læs venligst de ofte stillede spørgsmål nederst på siden.
Hvad sker der, når jeg indgår en formel forpligtelse over for Satan?
Satan tager sig af sine egne. Satan giver os en indre styrke, og vi bliver meget stærke i ånden. I
modsætning til højrehåndsreligioner, hvor tilhængere for evigt beder og søger efter deres gud, kommer
Satan til os af sig selv. Mange gange kan vi føle ham. Han kommer for at vejlede os, når vi er nede,
bekymrede eller oplever problemer.
Han får os på ret vej, og leder os til hvad vi skal gøre for at være fokuserede og glade.
Grundlaget for spirituel satanisme er, at vi afslutter Satans arbejde på menneskeheden. Dette er målet Guddommen - og opnås gennem power meditation. Menneskeheden er i øjeblikket på et meget lavt
spirituelt niveau. Når vi begynder at meditere, oplever vi dybtgående positive forandringer i vores liv.
Satan og hans Dæmoner (De Oprindelige Guder) beskytter os og tager sig af os, mens vi transformerer os
selv og opnår personlige kræfter. Med Satan har vi beskyttelse, som udenforstående ikke har. Vi kan
fremme vores sinds og sjæls kræfter, så vidt vi ønsker. For udenforstående kan dette være farligt.
Satan giver os også viden. "Jeg fører til den rette vej uden en åbenbaret bog".
Mens vi transformerer os og vokser, ændrer vores liv sig til det bedre, og vi er meget gladere. Gennem
Satan lærer vi at tage kontrol over vores eget liv og skæbne i stedet for at være prisgivet skæbnen. Vi
lærer at heale os selv og opfylde vores egne ønsker ved hjælp af vores sinds og sjæls kræfter.
Vi udfører et formelt ritual for at indgå en forpligtelse. Dette gøres af egen fri vilje. Vi træffer et valg, i
modsætning til at blive trukket ind i en kristen kirke og recitere falske bønner (som er stjålet og forvansket
fra østlige mantraer) foran en flok idioter.
Med viden og research kan vi, udover enhver tvivl, bevise, at nazaræeren, "jehova" og ligesindede alle er
fiktive karakterer, der er blevet stjålet og forvansket fra koncepter for at fjerne al spirituel viden, så nogle
få "udvalgte" kan regere verden ved hjælp af sindets og sjælens kræfter. For mere information, besøg
venligst
www.afslørkristendommen.dk
Fordi så mange mennesker kraftigt er blevet indoktrineret med disse karakterer, og hvad de står for
(fjender af Satan), forsager vi dem permanent i indvielsesritualet. Dette viser sig at være psykologisk sundt
og befriende.
Indvielsesritualet er meget personligt, medmindre du beslutter at gøre det med venner eller som en del af
en gruppe.
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Du skal bruge:
•
•
•
•

1 eller flere sorte, blå eller røde lys (så mange du ønsker)
En steriliseret nål eller barberblad
Et stykke blankt papir som er stort nok til at skrive bønnen nedenfor
En tør pen (blyant, kuglepen eller lignende) til at underskrive med dit navn i blod (dyp spidsen af
pennen i blodet)

Skriv følgende bøn:
Før den almægtige og uudsigelige Gud Satan/Lucifer og i overværelse af alle Helvedes Dæmoner,
som er de Sande og Oprindelige Guder, giver jeg
(skriv dit fulde navn) afkald på ethvert og
alle tidligere troskab. Jeg forsager den falske jødiske/kristne gud Jehova, jeg forsager hans
modbydelige og værdiløse søn Jesus Kristus, jeg forsager hans afskyelige, odiøse og rådne helligånd.
Jeg proklamerer Satan Lucifer som min eneste Gud. Jeg lover at anerkende og ære ham i alle ting,
uden forbehold, og ønsker til gengæld hans mangfoldige bistand til den vellykkede udførsel af mine
bestræbelser.
Det er vigtigt at bade før alle ritualer, man udfører. Dette gøres ud af respekt. Du kan tænde lyset, når du
er klar. Tag nålen, prik pegefingeren på din venstre hånd og pres noget blod ud.
Underskriv med dit navn i blod.
Reciter bønnen højlydt eller i dit hoved.
Fold papiret sammen og lad det brænde i lysets ild. Mange af os har blevet og mediteret, indtil lyset
brændte ud af sig selv.
Ved ritualets ende, afslut da med "HIL SATAN!‖

Ofte stillede spørgsmål eller bekymringer:
Spørgsmål:
Kan jeg udføre ritualet mere end én gang?
Svar:
NEJ! Sataniske ritualer er reelle og bindende. Ritualet bør kun udføres EN GANG!
Spørgsmål:
Jeg udførte ritualet og kunne næsten ikke få noget blod på papiret - er ritualet stadig gældende?
Svar:
JA!! Mængden af blod betyder ikke noget, det er kun en formalitet. Vores intentioner og hvad der er i
vores hjerter er meget vigtigere end mængden af blod i vores underskrift.
Spørgsmål:
Kan jeg omvende ritualet på et senere tidspunkt?
Svar:
I modsætning til andre religioners ritualer, er sataniske ritualer reelle og permanente. Jeg fik et meget lille
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antal beskeder fra folk, der var forvirrede og blev chikaneret af kristne. En enkelt person udførte et ritual,
hvor han annullerede overstående. Satan forlod ham. Totalt. Satan presser ikke sig selv ind på livet af
nogen. Kristne er vildledte. De tror, at deres "Gud" er "kærlig" og "tilgivende".
I virkeligheden er dette monster en ondskabsfuld og hadefuld angriber af mennesker. Når man er med
Satan, er man altid under hans beskyttelse. Han tager sig af os, og vi går ind i et nyt liv, hvor vi ikke
længere har de bekymringer, som andre udholder. Ting er ikke perfekte, men altid meget bedre. Satan
straffer ikke folk, der afviser ham. Han lader simpelthen bare en være, og som resultat heraf er man
efterladt helt alene til at udholde fjendens pinsler.
Disse personer skrev til mig, for flere måneder efter tiggede de Satan om at tage dem tilbage. Fjenden
gjorde absolut intet for dem. De fortrød alle helt ekstremt, at de nogensinde gjorde det, og de var
desperate for at komme tilbage.
Spørgsmål:
Jeg er mindreårig, og jeg ville få alvorlige problemer med mine forældre, hvis de nogensinde tog mig i
at udføre et satanisk ritual.
Svar:
Hvis det er fuldstændig umuligt for dig at udføre ritualet uden at være i fare, kan du udføre det i dit astrale
tempel.
Du kan udføre det ovenstående ritual, når du bliver ældre. Udførsel af dedikationsritualet på det astrale er
lige så gyldigt som at gøre det fysisk. Satan er meget forstående vedrørende teenagere, der er tvunget til at
acceptere kristendommen, mens de bor hjemme og er mindreårige.
Question:
Jeg er mindreårig og bor i et kristent hjem. Mine forældre tvinger mig til at gå i kirke og deltage i
kristne sakramenter. Kan jeg stadig udføre ritualet? Bliver Satan vred på mig?
Answer:
Ja, du kan stadig udføre ritualet. Satan forstår. Så længe du er loyal over for ham i dit hjerte, vil han ikke være
vred på dig. Dem af jer, der er under 18, er ikke fri. Der er ingen grund til at afsløre dit troskab til Satan over for
nogen. Hvad er i dit hjerte er vigtigere end noget andet. Satan rådgiver os i Al-Jilwah'en til ikke at afsløre vores
religion til udenforstående, hvis dette kan være skadeligt for os på nogen måde. Dette er især vigtigt for teenagere.
Bare giv afkald på den kristne "Gud" i dit sind, hvis du tvinges til at deltage i noget af "hans" skrald. Satan forstår,
at det kan være direkte farligt, og i nogle tilfælde endda livstruende, for teenagere, der bor i kristne hjem at afsløre
deres troskab til ham.
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Slut dig til
Helvedes Hær 666
Besked fra Satan
vedrørene spirituel krigsførsel
Der er en positiv og negativ side til alle ting for at holde dem i balance -for at holde universet i gang. Der er forfærdelige og frygtelige ting, som må ske, destruktive dødelige
ting, og der er gode og mirakuløse ting, som skal ske fuld af liv og kreativ skabelse. Det forekommer, at
alt dette skulle ske hver for sig og tilfældigt, og det forekommer, at det vil fortsætte på denne måde i al
evighed. Dette er ikke sandt. Og dette er essensen af, Hvem Jeg Er.
Verden skal udvikle sig ud fra dette. Der er altid en anden måde at gøre noget på. Den måde er langt
væk. Men det er stadig en mulig måde. Ødelæggelse og rædsel vil ikke altid være den anden måde. Men
indtil tiden kommer, hvor destruktion og rædsel fjernes fra verden, må du fungere, som verden fungerer.
Indtil den tid, som vil komme med tiden, er dette Mig - en Perfekt Balance. Dette er nødvendigt.
Ødelæggelse og skabelse.
Siden tiden endnu ikke er inde, og du er i tiden, som endnu ikke er inde, er ødelæggelse og skabelse i
dine hænder, som de er i Mine. Frygt ikke at gøre disse ting. Indtil tiden kommer, hvor disse ting kan
gøres mere på mere fredsommelig vis, skal du holde Jorden i balance. Frygt ikke at ødelægge. Frygt
ikke at skabe. HØR på mig. Skab med hele dit væsen. Ødelæg med hele dit væsen. Du vil ikke være mere
skabt ved at skabe, mere end du vil være mere ødelagt af at ødelægge. Er du mere skabt nu? Er du her,
eller er du ødelagt? Du er her. Du vil være her, så længe Jeg er her, og det er for evigt. Lyt til, hvad jeg
siger til dig. Hvis jeg beder dig om at skabe -- så gør det. Og gør det med perfektion og nydelse. Og hvis
jeg beder dig om at ødelægge, så gør det. Tøv ikke. Ødelæg med al din magt og nydelse; ja, jeg beder
dig om at tage glæde ved det, som du har ødelagt.
-Satan/Lucifer
Dikteret fra Ham personligt- 28/04/05

95

Om spirituel krigsførsel
(Om folk, der ser bort fra Satan og kun interesserer sig for sig selv og kun ser satanisme som en religion
for en selv)
"De er uden betydning for mig." -Satan
Jeg har læst artikler, hvor forfatteren præsenterede nogle pompøse idéer om at slutte sig til Helvedes
Hær efter døden; at blive "færget over floden Styx og slutte sig til Helvedes Kræfter på den anden side".
Sådan fungerer det ikke.
Kampen finder sted her og nu - slagmarken er Jorden. Satan talte med mig om dette på Beltanes aften, d.
30/04/05. Alle sjæle, der var i åndelig form og befandt sig i Helvede er blevet reinkarneret for nylig og
vil slutte sig til Helvedes tropper her på Jorden.
Det er fucking krig!
I århundreder har kristne ubønhørligt angrebet os og fortsætter med at gøre det til denne dag. Vi bliver
forfulgt til det punkt, hvor vi ikke er i stand til at have vores egne steder til satanisk tilbedelse i det
offentlige. Vi er ofte nødt til at skjule vores tro og praksis fra andre for at beholde vores job, undgå store
konfrontationer med vores familier og for at undgå forfølgelse og chikane.
Steder hvor vi kan købe sorte stearinlys og andre sataniske varer bliver sjældne, og det er umuligt at få
adgang til sataniske bønnebøger og andet inspiration i de store butikker, som er oversvømmede med
kristent lort. Vi har vendt kinden til i alt for lang tid. Det er på tide, at vi begynder at kæmpe aggressivt
tilbage - ubønhørligt og uden nåde. Brændetiderne er forbi, og vi har den spirituelle kraft.
Fundamentalistiske kristne praler hele tiden med at "binde Satan", at "binde og forbande Dæmoner" og
så videre. De snakker og snakker. Det er på tide, vi viser dem, hvad det VIRKELIG betyder at binde og
forbande. Brændetiderne er overstået, og der er ingen love mod spirituel forbanding og anden slags
spirituel gengældelse. Hvad end du gør ved at bruge dit sinds kræfter, i dit eget ritualkammer eller
udendørs, er lovligt og frit.
Satan ønsker fjenden fuldstændig drænet for deres massive hvirvel af spirituel energi og ødelagt.
Satan har bedt alle dedikerede satanister om at deltage i spirituel krigsførsel. Vi må arbejde sammen som
et team - som en rambuk - og ubønhørligt angribe fjenden med spirituelle midler. Alle kan udføre mindst
ét ritual eller skabe en energilinje og/eller dirigere destruktiv energi mod fjenden. Mange af jer, der
virkelig er dedikerede og i stand til det, kan udføre et ritual til Satan, hvor I dedikerer jeres tjenester som
en kriger og gør en forpligtelse til regelmæssigt at udføre destruktive spirituelle værker mod fjenden.
Covens kan gøre det samme, og jo flere mennesker der er involveret, desto mere kraft.
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Det er vigtigt at arbejde i stilhed og hemmelighed her. Bered dit hjerte og dit sind. Som billeder af de
egyptiske Guder har vist os med deres arme krysset over brystet: hjertet og menneskelige følelser er
sårbare over for manipulation. Fjenden udnytter dette.
Dette er grunden til, at nazaræeren som regel vises med åbne arme. Dette er for at udnytte menneskelige
følelser. Vi må aldrig glemme inkvisitionen, og hvad der blev gjort mod millioner af uskyldige
mennesker under kristent styre.
Intet menneske er af større betydning for Satan, end en kriger er. Satan vil belønne dig rigeligt, som han
har gjort med mig.
Tiden er nu, og Satan beder hver og en af jer om at deltage i kampen, bringe fjenden ned til deres knæ
og fuldstændig ødelægge dem med spirituelle midler. Power meditation er en gave fra Satan. Det har
ændret mange af vores liv til det bedre. Det er på tide, at hver enkelt af os giver noget tilbage i
taknemmelighed. Jo mere du gør for Satan, desto mere vil Satan gøre for dig.
Hver kriger vil få særlig anerkendelse og fremragende rang i Helvede.
Med hensyn til dem, der har denne selvtilfredse "lev og lad leve"-attitude og foretrækker at ignorere det
stadig fremrykkende kristne problem, der forbander og bespotter vores Gud, arbejder på at vedtage love,
der for evigt fratager os vores rettigheder og uophørligt kæmper mod os - disse mennesker fortjener ikke
engang at blive kaldt satanister. Man behøver kun at skrive "spirituel krigsførsel" og "Satan" sammen i
en søgemaskine for at få tusindvis af millitante kristne hjemmesider, der beviser, hvordan de utrætteligt
angriber os. Hidtil har de fleste satanister vendt den anden kind til. Der skal rettes op på dette.
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Træningsprogram til spirituel krigsførsel
for satanister
Angående teknikker - hvordan og hvem du spirituelt skal angribe - bed om vejledning fra Satan og hans
Dæmoner. De vil føre dig til, hvad du behøver at vide. Bare vær åben.
Dette er et simpelt trin-for-trin program, der vil give resultater inden for seks måneder, hvis det følges
konsekvent. Husk, at disse seks måneder er et stort skridt opad og er en forberedelse til de højere
niveauer. Når du kan fokusere helt og klart i fem minutter, har du opnået et kompetent niveau. Du kan
arbejde mere på disse øvelser end én gang om dagen, eller hvad end der gives, for at opnå hurtigere
fremskridt, men det er meget vigtigt at holde ved i dette program.
Jeg foreslår, at du fører en sort bog eller journal, hvor du nedskriver dine styrker og svagheder,
nævneværdige oplevelser eller indtryk, eller hvad som helst, du føler er vigtigt. Spørg dig selv hvordan
meditationen følte, hvordan du havde det bagefter, dagen efter, eventuelle problemer med meditationen
osv.
Det er vigtigt at følge instruktionerne for hver dag og kun at udføre de givne meditationer.
Ved at følge dette program kan man opnå avancerede kræfter inden for en seks måneders periode. Det er
meget vigtigt at starte ved begyndelsen. Det indikerer færdighed at være i stand til at opretholde sin
fulde koncentration, fri for forstyrrende tanker i nogle af meditationerne, i fem minutter. Disse
meditationer udfolder sig skridt for skridt, og hver enkel meditation forbereder en til det næste niveau.
Det er meget vigtigt at have et solidt fundament, da dette vil forberede en på avanceret praksis og
realisering af spirituelle kræfter.
Bed om hjælp i e-grupperne ved eventuelle spørgsmål eller problemer
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Første måned
Denne fase tager en måned med daglig øvelse at udføre for at komme til det næste niveau.

Dag 1-7: Trance træning
En dyb trance gør det muligt at få adgang til det underbevidste sind, og programmere det som vi ønsker.
Den aktive venstre side af hjernen blokerer ethvert forsøg på at få adgang til den passive højre side,
hvilket er sædet for det underbevidste. Dette svarer til at slukke for elektriciteten i et rum for at ordne elinstallationen. Den højre side af hjernen er hvor, vi kan programmere vores sind til at manifestere det, vi
ønsker i virkeligheden.
Det kræver øvelse at komme i en trancetilstand. Husk, at vi alle er forskellige, og nogle kan finde dette
lettere end andre. Det vigtige er at være vedholdende og tålmodig med dig selv. Vedholdenhed og
beslutsomhed er alt.
Det anbefales stærkt at udføre åndedrætsøvelser før en trance, da dette beroliger nervesystemet på
naturlig vis.
1. Sid behageligt. Lig ikke ned, for så risikerer du at falde i søvn.
2. Ånd ind i seks sekunder, hold vejret i seks sekunder og ånd ud i seks sekunder. Træk vejret på denne
måde indtil du er helt afslappet. Du bør ideelt set ikke længere kunne mærke din krop.
3. Forestil dig, at du klatrer ned ad en stige i mørket. Visualiser ikke stigen: bare forestil dig, at du kan
mærke dig selv gøre det. Når du ånder ud, så føl dig selv træde et trin eller to ned ad stigen. Føl dig
selv stå stille på stigen når du ånder ind.
4. Giv nu slip på stigen og fald frit baglæns. Hvis du bliver svimmel eller desorienteret, så fokuser på
forsiden af din krop og så vil det stoppe. Denne mentale falde-effekt får dig ned i en dyb
trancetilstand, når den kombineres med dyb afslappelse og mental ro.
Der er brug for en mental falde-effekt inde i dit sind. Dette ændrer niveauet af hjernebølgeaktivitet fra
det vågne niveau (Beta) til søvnniveauet (Alfa) eller niveauet for dyb søvn (Theta). Du vil komme i en
trance, når din hjernebølgeaktivitet når Alpha. Stop den mentale falde-øvelse når du kan mærke en
tunghedsfornemmelse. Hvis du ikke kan lide stigen, så forestil dig at du er i en elevator, og mærk
hvordan du falder nedad, når du ånder ud, og står stille når du ånder ind. Du kan også forestille dig, at du
er en fjer, og svæver nedad mens du ånder ud, og står stille i luften når du ånder ind. Du har brug for en
mental falde-effekt for at sænke niveauet af hjernebølgeaktivitet.
5. Bliv ved med at gøre dette så længe det tager. Tiden det tager at gå i en trance vil variere, afhængig
af din erfaring med dyb afslapning og mental ro.
Sådan føles en trance: alt bliver roligere, og det føles som om, at man er i et meget større sted. Der er en
meget svag brummende fornemmelse i ens krop. Alt føles anderledes. Det er lidt som at tage en
papkasse over hovedet i mørket - man kan mærke, at atmosfæren forandres. Det er som om, at alt bliver
sløret eller lidt uklart. Skarpe lyde er smertefulde, når man er i trance.
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6. For at komme ud af trancen:
Koncentrer dig om at bevæge dine fingre eller tæer. Når du kan flytte en finger eller tå, så spænd
dine hænder, bevæg dine arme, ryst dit hoved. Med andre ord, væk din krop og gå lidt rundt i et par
minutter.
Hvad denne øvelse gør:
For at fremme os selv og opnå spirituelle kræfter, skal vi træne vores sind. Vores hjernebølger bliver
betydeligt langsommere, når vi er i en trancetilstand. Der er to sider af hjernen - den venstre
logiske/intellektuelle, maskuline side og den højre kreative/intuitive feminine side. Den højre side er
sædet for det underbevidste. Det er denne del af sindet, der er åbent for suggestioner (hypnose) samt
programmering og er sædet for vores astrale kraft. Når den venstre side af hjernen er aktiv i tænkning,
kan den højre side ikke tilgås. Trancetilstande slukker for venstre side, så vi kan få adgang til og
programmere den højre side (underbevidstheden).
Det kræver træning at være i stand til at inducere en dyb trancetilstand. Dybe trancetilstande er ikke altid
nødvendige, men i visse værker er de meget vigtige. Når vi træner vores sind til at gå dybere og dybere
ind i en trance, bliver det lettere og lettere og tager mindre og mindre tid, som vi bliver adepte. Sindet er
som en muskel, og for de fleste mennesker vil dette være en introduktion til en del af sindet, som de
aldrig har haft adgang til.
Det er MEGET vigtigt aldrig at blive forskrækket ud af en trance, især en dyb en, så sørg for at du er i et
rum eller område, hvor du kan være alene, og at telefonen er slukket. Det kan være ekstremt smertefuldt
at blive forskrækket og hevet ud af en trance på den forkerte måde, og smerten kan vare i flere dage,
især hvis du arbejder med energi i denne tilstand.
Det er normalt for for alle lyde at være meget smertefulde, når man er i en trancetilstand. Dette skyldes,
at vores sanser er ekstremt forstærkede i denne tilstand.
En adept kan få sig selv i en dyb trance inden for få sekunder med efter behag. Det er ikke nødvendigt
altid at gå i en dyb trance for at arbejde med dit sind. Trancetilstanden bruges til at træne dit sind. Med
meget vigtige eller svære værker er en dyb trance dog ofte nødvendig.

Dag 8-9: Stearinlysøvelse
1. Tænd et stearinlys og stir på flammen i to minutter. Sørg for at holde din opmærksomhed på
flammen.
2. Luk øjnene og placer dine hænder i en afslappet position med håndfladerne over øjnene og
koncentrer dig om flammens aftryk i mørket. Billedet af flammen vil have en tendens til at bevæge
sig på tværs af dit synsområde. Bliv ved med at kigge på det og bringe det tilbage, så du kan
fokusere på det, og gør dette i fire minutter.
3. Slap af og tøm dig selv for tanker. Koncentrer dig om din vejrtrækning i et par minutter, hvor du
udelukkende koncentrerer dig om hvert åndedrag.
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Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelse forbereder sindet på etpunktet koncentration, hvilket er så vigtigt for alle spirituelle/astrale
værker. Hos den gennemsnitlige person, spredes tankerne ud og bliver til ingenting. Med det trænede
sind, der kan koncentrere sig intenst, er tankerne rettet mod én bestemt ting, fokuseret som en laser og
har kraft. 100% koncentration gør forskellen i astrale værker. Ens vilje vil også blive udviklet og trænet
med denne øvelse, da en kraftfuld vilje ikke giver efter for distraktioner. Bliv ikke frustreret eller
utålmodig med dig selv. Det er normalt for tanker at dukke op i ens sind for at distrahere en i starten.
Total koncentration tager tid og er en af de vanskeligste aspekter af at træne sindet.

Dag 10-24: Visualiseringsøvelser
Print disse billeder ud, hvis du har adgang til en printer:
Billede 1:
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Billede 2:

Billede 3:
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Billede 4:

Det ovenstående billede af Satans sigil blev i høj grad brugt i mange europæiske sataniske loger i 192030'erne.
Billede 5:
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Dag 10, 11 og 12
Sid behageligt og placer Billede 1 foran dig. Slap af og kig på dette billede i 3-4 minutter. Koncentrer
dig om billedet og lad ikke dine tanker vandre. Hvis du bliver ukoncentreret, og dine tanker vandrer, så
bring dem tilbage til billedet.
Luk nu øjnene og visualiser billedet. Billedet kan forsvinde og dukke op igen eller bevæge sig rundt bliv ved med at bringe billedet tilbage og koncentrer dig om at se det for dig. Gør dette i 3-4 minutter.
Dag 13, 14 og 15
Gentag ovenstående med Billede 2
Dag 16, 17 og 18
Gentag ovenstående med Billede 3
Dag 19, 20 og 21
Gentag ovenstående med Billede 4
Dag 22, 23 og 24
Gentag ovenstående med Billede 5
Hvad disse øvelser gør:
Visualiseringsøvelser opbyger og styrker vores astrale syn. Visualisering er nødvendigt i næsten al magi.
Med intens visualisering, dirigerer vi energi ind i konkrete ting i den fysiske verden. Næsten alle
opfindelser i den fysiske verden blev til på grund af en idé. Der fokuseres først på denne idé, hvorefter
der bliver taget konkret handling for at udføre eller eksekvere den. Det er det samme med energi. Under
et ritual eller magisk værk, hæves der energi. Denne energi skal herefter fokuseres og anvendes, for
ellers forbliver den bare energi. Fokuseret, klar og intens visualisering dirigerer energien. Når man kan
fokusere uafbrudt og holde billedet af et objekt i ens sind i fem minutter, er man adept til visualisering.
Dag 25 and 26 - Sansemeditation
1. Placer Billede 1 foran dig. Vær rolig og slap af i dit sind.
2. Kig på billedet i 2 minutter.
3. I stedet for nu at visualisere billedet med lukkede øjne, så visualiser billedet med åbne øjne i 2
minutter. Din opmærksomhed bør være rettet mod billedet, så du overhovedet ikke bemærker noget
andet i dine omgivelser.
4. Luk nu øjnene og visualiser billedet i 3-4 minutter.
Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelse styrker yderligere dit astrale syn, mens du arbejder på din koncentration, når dine øjne er
åbne. Dette åbner, træner og udvikler yderligere passive områder af dit sind og styrker dem.
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Dag 27-31: Sansetræning
1. Sid behageligt, luk øjnene og slap af i dit sind.
2. Vælg en lyd, såsom et tikkende ur, en klokke der ringer eller hvilken som helst anden simpel lyd, og
fokuser på at høre denne lyd i dit sind i 2 minutter. Se ikke nogle billeder i dit sind med denne øvelse
- brug kun din hørelse.
3. Vælg et materiale, såsom silke, et tæppe eller andet, og mediter på at føle dette i 2 minutter.
4. Vælg hvilken som helst lugt, såsom roser eller en bestemt røgelse, og fokuser på denne i 2 minutter.
5. Vælg en smag, såsom salt, sukker eller honning. Smagen bør være noget stærkt til at starte med.
Fokuser på denne smag i 2 minutter.
Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelse udvikler de astrale sanser. Ved at udføre denne øvelse regelmæssigt, vil du styrke din
astrale hørelse, følelsessans, smagssans, og lugtesans.
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Anden måned
Dag 1-4: Åbning af det tredje øje (Gå til side 503 og udfør meditationen)
Med den ovenstående øvelse vil du åbne dit tredje øje, hvis du er ny.
Hvis du allerede har åbnet dit tredje øje, så gå til side 541 og udfør i stedet ”Meditationen fra Satan”.
Når du er færdig med meditationen, så kig med lukkede øjne op mod dit tredje øje i midten af din pande
og koncentrer dig om det i adskillige minutter.
Dag 5: Åbning af Kronechakraet (Gå til side 505 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dit kronechakra, så gå til side 567 og udfør i stedet
”Pinealkirtelmeditationen”.
Dag 6: Åbning af Halschakraet (Gå til side 508 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dit halschakra, så mediter på dette chakra og udfør chakravejrtrækningen med
pulserende himmelblå energi gennem din hals (jvf. side 542 for information om
chakravejrtrækning).
Dag 7: Åbning af Hjertechakraet (Gå til side 509 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dit hjertechakra, så mediter på dette chakra og udfør chakravejrtrækningen
med livlig grøn energi gennem dit hjertechakra (jvf. side 542 for information om
chakravejrtrækning).
Dag 8: Åbning af Solchakraet 666 (Gå til side 511 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dit solchakra, så mediter på dette chakra og udfør chakravejrtrækningen med
pulserende gul energi gennem dit solchakra (jvf. side 542 for information om chakravejrtrækning).
Dag 9: Åbning af Sakralchakraet (Gå til side 512 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dit sakralchakra, så mediter på dette chakra og udfør chakravejrtrækningen
med levende orange energi gennem dit sakralchakra (jvf. side 542 for information om
chakravejrtrækning).
Dag 10: Åbning af Rodchakraet (Gå til side 512 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dit rodchakra, så mediter på dette chakra og udfør chakravejrtrækningen med
levende rød energi gennem dit rodchakra. Visualiser herefter dette som en strøm af rød energi, der stiger
op langs din rygsøjle og ud ad dit kronechakra. Gør kun dette i nogle minutter og ikke flere end ti (jvf.
side 542 for information om chakravejrtrækning).
Dag 11 - 15: Åbning af Håndchakraerne (Gå til side 515 og udfør meditationen)
Selv hvis du allerede har åbnet dine håndchakraer, så brug denne tid til at lede energi igennem dem.
Dette er vigtigt for de senere stadier af dette program.
106

Dag 16-24: Den grundlæggende meditation (Gå til side 492 og udfør meditationen)
Den ovenstående meditation er den vigtigste meditation, man kan udføre, ud over at åbne chakraerne.
Arbejd på dette med din fulde opmærksomhed. Hvis du er i færd med at heale din aura og ikke er klar til
at udvide den, så lad være med dette og fokuser i stedet på at energien bliver lysere inde i dig. Dette er
ligeså effektivt.
Dag 25: Åbning af fodchakraerne (Gå til side 517 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet dine fodchakraer, så stå op og ånd energi ind gennem dem og få forbindelse
til jorden. Gør dette med syv fulde åndedræt og brug derefter et par minutter på at føle og meditere på
energien.
Dag 26: Åbning af det ottende og niende chakra (Gå til side 513 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet disse chakraer, så ånd energi ind i dem, mens du ser dem lyse op med energi i
en strålende guldfarve, der skinner som Solen. Gør dette med adskillige åndedræt og føl og mediter på
energien.
Dag 27: Åbning af punkterne for klarsyn (Gå til side 500 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet disse, så ånd energi ind ad dem og se dem lyse op med energi.
Dag 28: Åbning af punkterne for klarhørelse (Gå til side 499 og udfør meditationen)
Hvis du allerede har åbnet disse, så ånd energi ind ad dem og se dem lyse op med energi.
Dag 29: Chakrarotation (Gå til side 629 og udfør meditationen)
Dag 30 og 31 - Komplet chakrameditation (Gå til side 479 og udfør meditationen)
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Tredje måned (gå til side)
Dag 1-5:
Den følgende meditation er den vigtigste, da den bruges til at invokere energi. Energimanipulation er
grundlaget for al kraft/magi. At være i stand til at føle forskellige energiers nuancer, at invokere om og
dirigere dem er grundlaget for al kraft.
Øvelsen vil i de næste fem dage været baseret på den grundlæggende meditation, men i stedet for at
udvide auraren vil du udånde energien tilbage i æteren. Ånd energien ind og udånd den - send den ud og
tilbage med hver udånding. Gør det ovenstående med 15 vejrtrækninger.
GÅ TIL SIDE 492 FOR DEN GRUNDLÆGGENDE MEDITATION
Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelse vil gøre dig i stand til at ånde energi ind i folk, objekter, sigiler og talismaner og
programmere hvad som helst du ønsker med din energi. Denne øvelse vil også forberede dig på det
næste trin i dette program - at arbejde med elementerne.
Dag 6-13:
I de næste tre dage, vil vi arbejde med ektoplasma. Ektoplasma er stoffet, vi ser som skyer, når vi scryer.
Dette er en mildere form, men vil få dig i gang.
Stearinlys er perfekt til denne øvelse. Farven på lyset betyder intet i denne øvelse, så brug hvad du har til
rådighed.
Hvis du har et sort spejl, er det bedst at bruge dette, men andre lignende rekvisitter kan bruges. Du kan
endda bruge et almindeligt spejl eller en skål med mørk eller sort væske.
1. Sid i et roligt og svagt oplyst rum.
2. Slap af og gå ind i en trance. Det behøver ikke at være en dyb trance, bare nok til at du er fokuseret.
3. Se ind i spejlet eller skålen med væske og stir på ét punkt. Du bør efterhånden se skyer samle sig.
4. Koncentrer dig om disse skyer og få dem, med din vilje og på en blød måde, til at kondensere og
blive tykkere.
5. Fra dag 7-9 med denne øvelse: kig langsomt og blidt væk fra spejlet. Du bør stadig kunne se skyerne
foran dig. Prøv at fokusere på dem i to til tre minutter.
6. Blink med øjnene og bevæg dine fingre og tæer for forsigtigt at få dig selv tilbage fra trancen.

Dag 10-13:
Gentag ovenstående øvelse, men form ektoplasmaen som en kugle i trin fem.
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Om ektoplasma:
Ektoplasma har mange forskellige astrale anvendelser. Udenjordiske bruger dette på en meget kraftigere
måde end mennesker. Dette er skyen, der former sig før mange bortførelser, hvor der er et tab af tid og
hukommelse. Ektoplasma kan gøre en usynlig og kan også bruges til at dræbe med dødsritualer. Når
man er blevet dygtig til at producere dette stof, kan man få det til at manifestere i bestemte farver, som
harmonerer med det magiske værks formål.
Det mest almindelige eksempel på brugen af ektoplasma er med medier. Ektoplasmaet giver den
evokerede ånd noget at manifestere sig selv i. Ektoplasma kan også gøre en tankeform meget mere
potent.
Dag 14-17:
Du er kompetent, når du kan udføre denne øvelse i fem minutter med uafbrudt koncentration.
Find fire simple objekter, såsom en kuglepen, blyant, bold, hårspænde, ske eller lignende. Sørg blot for,
at objektet er simpelt og let at visualisere.
1. Tag det første objekt og fokuser på det i et til to minutter.
2. Luk øjnene og visualiser objektet i et til to minutter.
3. Åbn øjnene og visualiser objektet foran dig i luften. Du bør kun fokusere på at se objektet og intet
andet i rummet.
4. Gentag det ovenstående med de resterende objekter.
Dag 18-20:
Med den følgende øvelse vil vi tilføje lyde til visualiseringer. Denne øvelse styrker i høj grad de astrale
sanser.
Dag 18:
Visualiser et ur på en væg og hør det tikke. Dette kan være hvilket som helst ur, men jo simplere, desto
bedre til at begynde med. Visualiser nu uret og hør det tikke. Gør dette i tre til fire minutter.
Dag 19:
Visualiser et stort bål og hør flammernes knitren.
Dag 20:
Visualiser en sø, flød eller havet og hør vandet risle eller bølgerne bruse.
Dag 21-26:
Dag 21:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser et stort bål. HØR bålets knitren, FØL varmen og DUFT så varmen. Gør dette i fem
minutter.
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Dag 22:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dit selv vade i vand. Dette kan være en sø, flod eller havet. FØL vandet, HØR vandet og
DUFT vandet, som om du faktisk er der.
Gør dette i fem minutter.
Dag 23:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv gå barfodet på jorden. Det er bedst, hvis du kan visualisere dig selv gå på jorden
på en varm mark, da dette er meget tæt på jordelementet. FØL jorden under dine bare fødder og
HØR og FØL den lette brise i luften og DUFT jorden.
Gør dette i fem minutter.
Dag 24:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv gå i modvind. FØL vinden blæse mod din hud og vindens brusen i dine ører.
DUFT den friske luft som blæser mod dig. Føl hvert skridt du tager, mens du går i vinden.
Gør dette i fem minutter.
Dag 25:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv i et koldt miljø. Føl dig selv blive kold. Føl den kolde vind blæse mod din hud.
Visualiser dig selv midt i sne og is. Hør og føl sneens knasen under dine fødder mens du går. Brug
alle dine astrale sanser.
Gør dette i tre til fire minutter og ikke længere.
Dag 26:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv vandre igennem en ørken. FØL den brændende varme og den knastørre vind i det
hede miljø. Føl sandet under dine fødder og mærk din krop blive varmere og varmere.
Gør dette i tre til fire minutter og ikke længere.

110

Hvad de ovenstående øvelser gør:
Udover at styrke dine astrale sanser, vil disse øvelser introducere dig til at arbejde med de fire
elementer: jord, luft, ild og vand. Ved at invokere disse elementer, hvilket vi vil gøre i næste måned af
dette program, kan vi styrke os til det punkt, hvor vi vil være i stand til at modstå utrolige mængder af
varme, kulde og andre ekstremer. Invokation og dirigering af ild er et meget vigtigt aspekt af pyrokinese.
Vi kan holde os selv varme ved at invokere ildelementet eller kolde med vandelementet, hvis
omstændighederne kræver det. Invokation af ild var måden, hvorpå tibetanske munke kunne tilbringe
natten til deres indvielse på iskolde bjerge, nøgne under et vådt klæde i en snestorm. Hvis klædet
morgenen efter var varmt og tørt, og sneen samt isen i det omkringliggende område var smeltet, bestod
munken.
Visse sataniske loger i Tyskland i 1920-30'erne (bl.a. en hvor Adolf Hitler var medlem) brugte
ildelementet til attentater. Elementet ville bogstaveligt talt få offerets blod til at koge, når det blev
dirigeret til offeret.
Luftelementet frembringer levitation, når det invokeres korrekt. Vi kan også påvirke vejret gennem
invokation og korrekt dirigering af elementerne.
Dag 27-31:
I de næste fem dage skal du gå i en trancetilstand og visualisere et sceneri:
Dag 27 og 28:
Visualiser et sceneri udendørs med dyr og planter. Brug alle dine astrale sanser til dette. Duft luften, føl
brisen og hør dyrenes gøen osv. Se alt omkring dig, som hvis du faktisk var der, og vær opmærksom på
alt på samme tid.
Dag 29 og 31:
Visualiser dig selv inde i et rum eller en travl gade, hvor der er mennesker. Hør disse mennesker snakke,
som om du virkelig er der. Du kan lugte området, se personerne gå rundt, høre lydene fra trafikken, høre
dem snakke. Prøv at være opmærksom på alt på en gang.
Du er bestået, når du kan gøre ovenstående uafbrudt i fem minutter.
Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelser styrker dine astrale sanser og åbner områder af dit sind og styrker dem til seriøs udførsel
af magi.
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Fjerde måned
Dag 1-15:
*Når du er færdig med at smelte sammen med et menneske eller et dyr, skal du sørge for at rense dine
chakraer og aura grundigt, da deres tanker eller meninger kan smitte af på dig. Vælg altid et sundt væsen
når du er ny til dette, uanset om det er en plante eller et menneske.
Dag 1-2:
1. Vælg et objekt. Dette kan være en krystal, et bord - hvad som helst i rummet du er i. Begyndere bør
starte med objekt af et enkelt materiale, såsom en sten eller spilleterning.
2. Sid komfortabelt og gå i en trancetilstand.
3. Kig på objektet foran dig i et minut eller to og luk derefter øjnene. Visualiser objektet.
4. Forstør nu objektet, så det er stort nok til, at du kan gå ind i det i dit sind.
5. Bliv ét med objektet og åben dine astrale sanser. Hvad ser, hører, dufter og føler du? Er det koldt
eller varmt indeni? Hvilke fornemmelser føler du? Hvis objektet er på et bord eller en hård
overflade, så FØL overfladen.
Dag 3-4:
Gør det samme som ovenfor, men brug denne gang en plante. Dette kan være et træ eller selv et
græsstrå. Hvis du ikke har nogle husplanter, kan det være bedst at udføre denne øvelse udendørs. Det er
vigtigt, at planten er levende.
FØL jorden gennem plantens rødder. Hvis planten er udendørs, hvordan har den det så i forhold til andre
planter rundt om den?
Dag 5-8:
Gør nu det samme som ovenfor, men smelt denne gang sammen med et dyr. Du kan visualisere dette
dyr, hvis du ikke er i nærheden af nogle dyr. Hvis du har kæledyr, kan du vælge et af dem og smelte
sammen med det. Se gennem hans/hendes øjne, hør gennem hans/hendes ører; føl gulvet eller jorden
under hans/hendes fødder. Hvordan føles dit kæledyrs krop? Har dit kæledyr det varmt? Koldt? Er det
sultent eller tørstigt? Hvad kan dit kæledyr lugte? Brug hans/hendes næse. Hvad tænker dit kæledyr på?
Dyr tænker i billeder.
Dag 9-15:
Gør nu det ovenstående med en person du kender. Du kan vælge en ny person hver dag. Tænk med deres
sind.
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Hvad de ovenstående øvelser gør:
Masser. De er MEGET vigtige. Når de mestres, vil de give dig evnen til at:
•

Ændre form

•

Kommunikere med dyr

•

Plante tanker i andre folks sind og endda besætte dem

•

Reparere elektriske apparater og udstyr - du kan finde problemet ved at smelte sammen med
genstanden

•

Trække tanker ud af andre folks sind og skaffe oplysninger

•

Diagnosticere sygdomme i mennesker og dyr

•

Elever kan smelte sammen med deres lærere for at finde ud af, hvilke spørgsmål der vil blive
stillet i en vigtig eksamen eller prøve.

113

Vigtigt – læs venligst
Det er meget vigtigt, at du læser dette grundigt OG forstår det for at fortsætte
Dem af jer, der er nået til dette punkt er nødt til at træffe et vigtigt valg. De kommende meditationer kan
være meget farlige. Jeg taler af erfaring. Der er mange forfattere, som skriver ud fra et teoretisk
skolastisk prospektiv og ikke har haft direkte erfaring med visse meditationer og spirituelle øvelser. Jeg
vil dele MINE personlige erfaringer med de følgende meditationer. Husk - DISSE ER MINE EGNE
DIREKTE OPLEVELSER, OG DU VIL IKKE NØDVENDIGVIS OPLEVE DET SAMME, DA VI
ALLE ER FORSKELLIGE, MEN DISSE MEDITATIONER ER *MEGET* EFFEKTIVE,
KRAFTFULDE OG FARLIGE.
Hvis du:
•

Ikke er fysisk og/eller psykisk rask

•

Hvis du tager NOGEN former for psykiatrisk medicin, der påvirker dit nervesystem/hjerne

•

Hvis du lider af forhøjet blodtryk

•

Hvis du er i overgangsalderen og får hedeture

•

Hvis du er gravid

•

Hvis du lider af depression

•

Hvis du ikke kender dig selv 100%

Så opfordrer jeg dig kraftigt til at vende om og arbejde på de meditationer, som du har problemer med
eller stadig mangler at mestre. Når du har overvundet ovenstående problemer ved at bruge sikrere
meditationer, kan du fortsætte i et meget langsomt tempo, hvis du mener, at du er klar. Lad mig forklare:
Med de følgende meditationer kommer vi til at invokere elementerne. Her er nogle eksempler på, hvad
der kan ske:
Du vil blive varm af at invokere ild, afhængigt af hvor mange åndedræt du tager (kun syv åndedræt eller
mindre anbefales til folk, der ikke har haft nogen tidligere erfaring med elementet). 20 åndedræt kan
være ekstremt, selv for adepter. Når du udfører ildmeditationen for første gang, vil du højst sandsynligt
ikke kunne mærke særlig meget eller noget overhovedet. BEGÅ IKKE FEJLEN AT TAGE FLERE
ÅNDEDRÆT BARE FORDI DU IKKE KAN MÆRKE NOGET! Du vil højst sandsynligt kunne føle
effekterne flere timer senere. Effekterne ved at invokere ild indbefatter bl.a. feber, at føle sig
BRÆNDENDE VARM, når man får en varm aura og søvnløshed. Da vand er det modsatte af ild, kan du
få en modreaktion af vand, og dette kan resultere i nedtrykthed. Disse effekter kan vare fra et par timer
til flere dage.
Invokation af luft kan overstimulere nervesystemet. Luft kan gøre dig meget irritabel og overfølsom fra
et par timer til adskillige dage efter, afhængigt af hvor meget du tager ind.
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Der er meget mere til dette, og jeg vil skrive hele artikler om hvert enkelt element. Jeg har altid været en
person af ekstremer, og jeg er dristig, så jeg har aldrig sat nogen begrænsninger på mig selv med
meditation, selvom jeg altid har brugt sund fornuft. Ved at invokere disse elementer i længere tid, vil vi
blive resistente over for ekstreme temperaturer. Vi kan varme og nedkøle vores kroppe efter behag, og vi
kan være adepte til pyrokinese, cryokinese og andre astrale discipliner. Ingen gevinst uden smerte.
Hvis du har planer om at fortsætte, så opfordrer jeg dig seriøst til at skrive ned i din sorte bog eller
jounal om, hvordan disse øvelser påvirker dig. At mestre elementerne er en af de højeste former for
magi, mens andrer leger med rekvisitter.
Der er to måder, hvorpå man kan invokere elementerne. En af dem er total invokation, som jeg har gjort
(ikke at ånde elementet ud igen - dette er det farligste), og den anden måde er at ånde elementet ud igen
og tilbage i æteren, hvilket er lettere. Du kan arbejde dig op til dette.
Hver enkelt af os har styrker og svagheder med visse elementer. Næsten alle af os har ubalancer af
elementerne i vores sjæl. De følgende meditationer vil rette op på dette.
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Fjerde måned – anden del
Dag 16: Invokation af ild
For at invokere ild: gå ind i en let til middel trance og visualiser dig selv i midten af en stor kugle af ild.
Føl varmen og hvordan den brænder. Brug nu dit åndedræt til at trække elementet ind. Ånd ilden ind fra
alle sider af din krop; forsiden, bagsiden, toppen af dit hoved og under dine føder. Forestil dig selv blive
brændende varm. Tag syv indåndinger med ilden OG KUN SYV INDÅNDINGER! TAG IKKE
FLERE! DU KAN TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE MERE END SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde ilden tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud, efter
du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde).
ELLER
2. Du kan holde ilden inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre hurtigere fremskridt, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
For at være adept, må man beherske at blæse (at dirigere udåndingen) elementet ud, hvilket vi vil i de
følgende meditationer. Hvis du f.eks. udånder ildelementet efter at have indåndet nok af det, og din krop
kan modstå store mængder af elementet, kan du hæve objekters temperatur og endda sætte ild til dem
ved kun at bruge dit sind. I modsætning til artiklen om pyrokinese på Fryden Ved Satan-hjemmesiden,
kan du med ovenstående endda være flere kilometer væk fra objektet. I de følgende meditationer vil vi
arbejde på at opvarme glas med vand osv. for at begynde at arbejde på denne evne.
Dag 17:
Sid i dag roligt og mediter over hvordan du har det efter at have invokeret ildelementet. Hvad og
hvordan har du følt i de sidste 24 timer? Det er vigtigt at være i stand til at føle elementerne for at kunne
dirigere og kontrollere dem.
Dag 18: Invokation af luft
Gå ind i en let til middel trance. Forestil nu dig selv være oppe i luften. Føl letheden og indånd
luftelementet. Det er vigtigt, at du forestiller dig selv føle dig lettere og lettere og luftig. Forestil dig, at
din krop bliver lettere, så let som luft selv, indtil du ikke længere kan føle din krop. Tag syv indåndinger
med luften OG KUN SYV INDÅNDINGER! TAG IKKE FLERE! DU KAN TAGE SÅ LIDT SOM 2-3
INDÅNDINGER, MEN IKKE FLERE END SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde luften tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud, efter
du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde) - ELLER
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2. Du kan holde luften inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre hurtigere fremskridt, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
Sid efter 12-24 timer og mediter over, hvordan du har det og føler efter at have invokeret luft.
Luftelementet bruges i ritualer til at forårsage kaos. Luft kan overstimulere nervesystemet, indtil du
vænner dig til det, så det er vigtigt at tage det langsomt. Invokation af luft bruges også til levitation.
Dag 19: Invokation af vand
For at invokere vand: gå ind i en let til medium trance og forestil dig, at du befinder dig fuldstændig
under vand i et hav eller en stor sø. Vandet skal være stille. Slap helt af. Ånd vandet ind fra alle sider af
din krop; forsiden, bagsiden, toppen af dit hoved og under dine fødder. Forestil og føl dig selv blive
iskold.
Tag syv indåndinger med vandet OG KUN SYV INDÅNDINGER! TAG IKKE FLERE! DU KAN
TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE FLERE END SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde vandet tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud, efter
du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde).
ELLER
2. Du kan holde vandet inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre hurtigere fremskridt, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
Sid efter 12-24 timer og mediter over, hvordan du har det og føler efter at have invokeret vand.
Jo mere avanceret og dygtigt du bliver, desto mere vil du være i stand til at føle vandelementets kulde.
Du bør føle dig som en isblok. Adepter kan holde deres kroppe kolde som is, selv i det varmeste
sommervejr. Vandelementet kan forårsage nedtrykthed, så det er vigtigt at gå langsomt frem. Vand
bruges i ritualer, der omfatter tiltrækning.
Dag 20: Invokation af jord
For at invokere jord: gå ind i en let til middel trance og visualiser dig selv i midten af en stor kugle af
tung, tæt og pressende masse. Brug nu dit åndedræt til at trække elementet ind. Ånd jorden ind fra alle
sider af din krop; forsiden, bagsiden, toppen af dit hoved og under dine fødder. Forestil dig selv blive
tungere, indtil du bliver som bly og ikke længere kan bevæge dig - som om du er begravet under flere
meter jord.
Tag syv indåndinger med jorden OG KUN SYV INDÅNDINGER! TAG IKKE FLERE! DU KAN
TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE FLERE END SYV!
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Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde jorden tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud, efter
du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde).
ELLER
2. Du kan holde jorden inde. Ved at holde elementerne inde vil du opnå hurtigere fremskridt, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
Sid efter 12-24 timer og mediter over, hvordan du har det og føler efter at have invokeret jordelementet.
Jordelementet bruges i bindingsritualer. Invokation af jord kan også hjælpe med at stilne og berolige
sindet før meditation.
Dag 21-31:
Gå til side 639-642 og læs om elementerne. Arbejd i de næste 11 dage på at balancere dine elementer.
Invoker elementerne hvor du er svag.
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Femte måned
Dag 1:
Denne meditation er meget vigtig. Du skal tilføje den til dine daglige meditationer. Den er simpel, og jo
mere du gør dette, jo mere kraftfuld vil din beskyttende aura blive. Vi kommer til at udføre meget
avanceret magi, og du får brug for den beskyttende aura.
1. Gå i en trance.
2. Indånd hvidgylden energi.*
Du behøver ikke at udvide din aura med denne meditation. Bare visualiser en stærk, strålende
barriere som en del af din aura.
3. Affirmer:
"Jeg indånder kraftfuld beskyttende energi. Denne energi bygger en beskyttende aura omkring mig.
Denne aura beskytter mig på alle tidspunkter mod alt".
Du kan ændre dette, men brug altid nutid. Din beskyttende aura vil blive stærkere og stærkere, jo mere
du gør dette. Brug også Solens energi.
*Hvidgylden energi bruges, da den er reflekterende.
Dag 2:
Meditation over ånden.
Åndens egenskaber i sammenhæng med elementerne er som følger: viljen er af ildelementet, intellektet
og hukommelsen er af luft, alle aspekter af følelse er af vandelementet, og alle aspekter af bevidsthed
som forbinder de tre elementer er af jordelementet.
1. Gå i en trance og fokuser indad og ind i din egen ånd. Prøv at være opmærksom på og føl din
åndelige/astrale krop. Mediter på den.
2. Mediter på hvert aspekt af de ovennævnte elementer i sammenhæng med de forskellige dele af din
ånd.
Hvad denne øvelse gør:
Dette er vigtigt, da det finpudser hvert aspekt af din sjæl til at arbejde med magi. Det vil gøre det muligt
for dig at påvirke disse aspekter i dig selv og, når du mestrer dem, i andre. Med øvelse vil du i sidste
ende lære at styrke eller fjerne dem.
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Dag 3:
Meditation på din astrale krop
Gå i en trance og mediter på din astrale krop inden i din fysiske krop. Prøv at føle din astrale krop og
vær opmærksom på den. Når du er opmærksom på den, kan føle den og fokusere på den, så gør følgende
i løbet af dine daglige aktiviteter:
Følgende er et uddrag fra "Initiation Into Hermetics" af Franz Bardon:
"Hvis jeg f.eks. går på gaden, tænker jeg ikke over, at jeg faktisk går, men at min ånd går og flytter de
astrale og fysiske fødder. Det samme sker for armene og alle andre dele af kroppen. Hvis du er i stand
til at udføre hvilken som helst handling på denne måde i ti minutter, mestrer du øvelsen perfekt.
Jo længere tid du kan udholde dette uden bivirkninger, såsom svimmelhed eller balanceforstyrrelser,
desto bedre er det for dig. Begynd, af denne grund, med små handlinger i løbet af en kort tid og forlæng
dem derefter så længe du vil. Dette eksperiment er meget vigtigt, da det vil give den lærde mulighed for
at udføre enhver handling med en mental samt astral forbindelse til den fysiske krop i henhold til hans
arbejde med den mentale eller astrale sfære. En sådan handling kaldes en magisk handling. Den lærde
vil bestemt nu forstå, hvorfor magiske ritualer aldrig resulterer i success for personer, der aldrig er
blevet indledt, eller som ikke er blevet trænet i magi, fordi folk som disse ikke har evnen til at udføre
ritualet magisk. Med andre ord, er de ikke forberedt på at arbejde med det fysiske på en mental og astral
måde.”
Når man healer andre, arbejder man med den astrale krop, både ens egen og den, der modtager den
healende energi.
Det er meget vigtigt at komme i kontakt med ens astrale krop og være opmærksom på den. Jeg har
arbejdet direkte med de såkaldt "døde", der har været bosat i Helvede. De bryder sig ikke om at blive
kaldt "døde". Kun den fysiske krop er "død". Dem, der har forladt denne verden er fuldstændig levende,
dog er de i åndelig form (hvis de endnu ikke er blevet reinkarneret). Da jeg mødte en person for første
gang, tog han min astrale hånd og kyssede den. Man bruger også sin astrale krop, når man arbejder med
dem i åndelig form. Det er på denne måde, man kan føle, når man bliver rørt af en anden i åndelig form,
eller hvis dette individ går ind i en (med samtykke). Brugen af den astrale krop er også afgørende i
forhold til at arbejde magi, healing osv. Det er vigtigt, at du er meget bevidst om de forskellige aspekter
af din sjæl for at kunne udvikle din spirituelle kraft.
Dag 4-5:
Vær komfortabel og gå i en trance.
Visualiser og føl dig selv være i midten af et uendeligt område - et tomrum. Der er intet over eller under
og intet sidelæns. Dette uendelige rum er fylt med ultraviolet lys, næsten en sort-violet farve. Dette er
den højere bølgelængde af lys, der er hurtigere; det usynlige spektrum af lys, som er en del af den
menneskelige sjæl. Den menneskelige sjæl består af lys. De primære chakraer er sammensat af det
synlige lysspektrum. Der er højere og lavere bølgelængder, som udgør den menneskelige sjæl.
Indånd denne energi med hele din krop, som du lærte med den grundlæggende meditation.
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Ved at fokusere på denne akasha energi/æter og forsætligt implantere et ønske ved hjælp af vilje og
fokus, vil det få ønsket til at manifestere og ske i virkeligheden (affirmationer bør altid anvendes, når
man gør dette).
Referencer:
―Initiation into Hermetics" af Franz Bardon
Dag 6:
1. Slap af og gå i en let trance.
2. Indånd ildelementet og diriger det hele til dit rodchakra ved udåndingen så det er koncentreret.
3. Gør dette fem gange.
4. Mediter på og føl den glohede varme i dit rodchakra.
Hvis dette føles ubehageligt for dig, så kan du i stedet gøre det samme med vandelementet og dirigere
det til dit sakralchakra. Gør enten det ene eller det andet.
Dette træner dig i at koncentrere og dirigere et element. Dette kan også gøres uden for din krop, og du
har brug for denne evne for at kunne arbejde med avanceret magi. Man skal dog gå langsomt frem. Dette
er meget avanceret. Ildelementet vil stimulere din kundalini. Man kan også heale ved at dirigere
elementerne til bestemte dele af kroppen. DIRIGER ALDRIG ILDELEMENTET TIL DIT HJERTE
ELLER DIN HJERNE!! Dette kan være meget farligt og forårsage permanent skade på disse to meget
følsomme organer. For adepter kan organer udover hjertet og hjernen som regel håndtere koncentrerede
elementer. Nogle personer i e-grupperne har forvesklet organerne med chakraerne. Organerne er ikke
chakraerne. Det er helt fint at ånde elementerne ind i dine chakraer.
Dag 7:
Følg instruktionerne på side 721.
Mit forslag er at bruge grøn energi og programmere tankeformen til at tiltrække penge til dig. Sørg for at
gøre kommandoen kort og ligetil. Medtag også, at du kan beholde disse penge, og bruge dem som du
ønsker. Pengene bør komme til dig inden for en uge eller mindre, afhængigt af tankeformens styrke.
Vi går snart igang med ekstremt avanceret magi, og vi kommer til at skabe meget avancerede
elementære tankeformer, der adlyder kommandoer, og som kan opbevares i fysiske objekter tankeformen vil efterlade objektet for at udføre sin opgave, og derefter vende tilbage når missionen er
fuldført.
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Dag 8:
Programmér din aura til at tiltrække noget du ønsker. Resultaterne kan være fantastiske. Pointen er, at du
kan bruge din aura, til at få hvad end du har brug for. Start med noget let, og arbejd dig gradvist op til
sværere ting. Det kan ende i fiasko og være nedslående at forsøge noget alt for svært i starten. Du skal
også bede om noget, der er fysisk muligt. Ethvert form for sindeværk vil tage den lettest tilgængelige
rute, for at opnå det du ønsker, så sørg for at være specifik. Når man f.eks. siger en affirmation for at få
penge, og kun affirmerer for at få penge, kan pengene komme og endda være i ens hænder, men dette
kunne meget vel bare være en kasseassistent eller en bankassistent. Pengene kunne også tilhøre eller
blive taget af en anden.
1. Gå ind i en let trance
2. Indånd energi. Hvid eller guld kan bruges og er til alle formål, men du kan også bruge farveenergi
afhængigt af, hvad du ønsker. Fyld hele dit væsen med denne energi, indtil du stråler med den.
3. Programmér nu din aura. Affirmer: "Min aura tiltrækker let og ubesværet
Sig dette adskillige gange; 5-10 gange.

til mig."

4. Slå det nu ud af dit sind og tænk ikke over det længere. Hvis du er kraftfuld nok, vil det du
programmerede din aura til at tiltrække komme til dig inden for en kort periode.
For at nævne et eksempel: Jeg ville have en bestemt cd, men den blev ikke produceret længere, og jeg
kunne ikke finde den nogen steder. Ingen butikker eller steder på internettet havde den. Jeg
programmerede min aura en morgen til at skaffe cd'en til mig. Jeg fik cd'en den selv samme
eftermiddag, og den var gratis. Man bliver nødt til at "gå med strømmen" og ofte søge efter det, som
man har programmeret sin aura til at tiltrække, men pointen er - du vil få det, hvis din aura er kraftfuld
nok.
Dag 9:
På grund af vigtigheden ved at arbejde med og mestre æteren/akashaen, gentager vi nu øvelsen fra dag 4
og 5 (ovenfor).
Dag 10:
1. Gå ind i en middel trance og indånd akasha/æter som i gårsdagens øvelse. Fyld hele dit væsen med
det.
2. Gør dette med ti åndedræt og mediter over følelsen som denne energi giver dig i 10-15 minutter.
3. Det vigtige med denne meditation er selvtillid.
Ved at arbejde med akashaen, vil du lære at mestre elementerne, hvilket er afgørende for avanceret
magi.
Referencer:
Initiation Into Hermetics" af Franz Bardon
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Dag 11-20:
Astralprojektion
Dem af jer, der allerede har denne evne: arbejd på at styrke og perfektionere den. Sand astralprojektion
er ikke bare at placere sin bevidsthed et andet sted, det er at få ens sjæl til at forlade ens krop.
Metoder til astralprojektion er så forskellige som os selv. Hvad der virker for én person, virker måske
ikke for en anden. Jeg opfordrer dem af jer, som har haft svært ved at opnå dette mål til at bede jeres
Beskytterdæmon om at arbejde med jer. Hvis du ikke kender din Beskytterdæmon, så gå til Satan og bed
ham om at sende Dæmon, der vil arbejde med dig.
Arbejd i de næste syv dage på astralprojektion. Klik på nedenstående link for flere forskellige metoder
der anvendes til at astralprojektere. Læs venligst disse og arbejd på at forlade din krop. Husk, at for at
komme tilbage skal du bare visualisere dig selv inde i din krop, føle dig selv ligge i din seng eller sidde i
din stol, eller hvad end du gjorde, og så vil du være tilbage. Sørg for at tage dig god tid til at lade din
sjæl komme ordenligt tilbage, for ellers kan du føle dig lidt ude af den i flere dage efter. Lig stille i et par
minutter, rejs dig langsomt op og gør herefter noget fysisk, såsom at spise lidt mad eller drikke et glas
vand
Link til information om astralprojektion
Dag 21:
Når dine mål er personlige og vedrører dig selv, er det her, du skal invokere energien og projicere den
fra dig selv.
Det er noget andet at evokere energi. Når besværgelser er til andre, er det vigtigt at evokere energien, da
energi som du projicerer fra dig selv vil skabe en forbindelse til personen, du sender den til. Både med
forbandelser og healing er dette, af indlysende grunde, ikke ønsket. Energien du bruger skal tages fra
universet. Det er meget vigtigt både at mestre evokation og invokation af elementerne for at udvikle sig
til avancerede niveauer af evne.
Evokation af ild:
Gå i en trance og visualiser dig selv være midt i et flammehav af ild. Føl heden og hør flammernes
hvislen og knitren. Føl hvordan det brænder. Begynd nu at samle og kondensere ilden til en kugle foran
dig. Diriger ildelementet fra alle retninger ind i kuglen foran dig. Jo mere af ildelementet du dirigerer ind
i kuglen, desto tættere, varmere, tæt og solid vil den blive. Du skal føle heden, mens du gør dette. Jo
mere du komprimerer og kondenserer ilden, desto mere varme vil vokse. Du bør faktisk have følelsen af
bogstaveligt talt at være i en ovn.
Opløs nu ildkuglen ved at visualisere den udtømme og sprede sig selv ud - det stik modsatte af da du
samlede den. Bliv ved med at visualisere den tømme sig selv, miste sin styrke, kraft og varme og til sidst
blive totalt opløst til ingenting.
Referencer:
Initiation Into Hermetics" af Franz Bardon
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Dag 22:
Evokation af luft
Gå i en trance og visualiser dig selv være midt i luftelementet. Fyld hele rummet med det. Saml luften
fra alle retninger på samme tid til en kugle foran dig. Fyld og pak kuglen med luftelementet. Du bør føle
dig meget let, som om du svæver.
Når du er færdig med at pakke luften ind i kuglen, så opløs den som du gjorde med ildkuglen.
Dag 23:
Evokation af vand
Gå i en trance og visualiser dig selv under vand, midt i et hav eller en sø. Diriger vandelementet fra alle
retninger. Føl først vandet som en kold damp. Jo mere du kondenserer vandet, og jo tættere det kommer
på din krop, desto koldere vil du føle dig. Du bør føle dig iskold. Pak nu vandelementet i en kugle foran
dig og opløs den herefter som du gjorde med ilden og luften. Lad det fordampe væk i intetheden.
Day 24:
Evokation af jord
Gå i en trance og træk en grå masse, som ler, fra alle retninger på samme tid. Jo tættere det kommer på
dig, jo brunere og brunere vil det blive - som sommerjord. Det vil blive meget solidt. Fyld hele rummet
med den tunge masse af jordelementet og visualiser det komprimere sig til en kugle. Føl tungheden og
dens kraft presse mod din krop. Når du er færdig, så opløs kuglen som du gjorde med de andre elementer
Dag 25:
Brug af ildelementet
Evoker ildelementet igen, men hav denne gang et glas lunkent vand foran dig. Drag ilden fra alle
retninger og kondenser den i glasset med vand. Det er bedst at bruge et klart glas med denne øvelse.
Forestil dig, at vandet bliver varmere og varmere med ildelementet.
Hvis det lykkes for dig, vil vandets temperatur stige med et par grader. Du kan smage på vandet, når du
er færdig. Hvis det har en usædvanelig smag, var dit forsøg vellykket.
Senere hen, når du kan hæve temperaturen af lunkent vand, så arbejd med koldere og koldere vand og øv
dig på det samme.
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Dag 26-28:
At arbejde med farver - 1
Find tre farverige objekter frem. De skal alle have den samme tekstur og følelse, men de skal have
forskellige farver. Tag hvert objekt i din hånd, et ad gangen, og føl det. Luk dine øjne og føl det lidt
mere.
Visualiser farven mens du holder om objektet og kører dine fingrer over det i dine hænder. Sig til dig
selv i dit sind:
"Dette er hvordan farven (farvens navn) føles, og jeg vil genkende farven _
fremtiden."

, når jeg føler den i

Jo oftere du udfører denne øvelse, desto bedre vil du være i stand til at føle hver farve som forskellig og
adskilt. Det er vigtigt at være følsom nok til at fornemme forskellige farver, når man arbejder med
energi. Dette vil også hjælpe dig med at invokere og evokere dem og også med at se auraer.
Dag 29-31:
At arbejde med farver - 2
Gå ind i din trancetilstand.
Ånd ind, og fyld dig selv med en bestemt farve fra spektret med hvert åndedræt. Visualiser det blive
klarere og mere strålende med hvert åndedræt. Rød, blå, gul, orange,violet, indigo (blålig-violet, det 6.
chakras farve) eller sort. Denne meditation kan også udføres efter at have arbejdet på et bestemt chakra.
Du kan derefter fylde dig selv med dette bestemte chakras farve.
Hold på farven i to til fire minutter. Hvis farven føles behagelig for dig, så kan du holde på den i længere
tid. De som er vante til farvernes energier kan holde på dem i meget længere tid. Når man forlænger
tiden, skal det være behageligt og gradvist.
Hver farve skal være i sin rene form og meget lysende. Senere hen, når man er adept, er det er fint at
eksperimentere med forskellige nuancer.
Hvis en farve føles negativ eller ubehagelig for dig, så arbejd gradvist med den. Spørg dit sind hvorfor
det forholder sig sådan. Hvad betyder farven for dig? Hvilke associationer får du med en bestemt farve?
Dette er en rigtig god måde at finde ud af mere om dig selv. Hvilke farver føles behagelige for dig?
Disse farver er dem, som du bruger mest i dit liv til fordel for andre. At vide dette giver information om
hvilke chakraer der skal arbejdes mere på for at styrke dem helt og bringe dem til deres fulde kraft.
Det vigtigste formål med denne meditation er at FØLE farverne. Brug noget tid med hver farve, og find
ud af hvordan den føles. Skriv dette ned i din sorte bog/journal.
Fordelene ved denne meditation er evnen til at føle, dirigere og anvende farve. Farveenergi er
exceptionel kraftfuld, når den bruges i magi. Hver farve har bestemte energier og fungerer på forskellige
måder til at bringe resultater, der er unikke for den bestemte energi.
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Fuldførelse
Dette konkluderer hermed seks-måneders programmet. For at komme videre og blive adept, er det
vigtigt, at du arbejder på de områder, hvor du er svag. Alle meditationerne som indgår i programmet vil
give dig et kraftfuldt fundament til at arbejde med avanceret magi. Jeg vil snart offentliggøre et andet
mere avanceret program, som vil bygge videre på dette. Det er vigtigt at tage et par uger eller mere
mellem disse programmer, for at arbejde på områderne man har brug for at perfektionere.
Det næste meditationsprogram vil kræve, at du bruger kræfterne du opnåede gennem dette program.

Spirituel krigsførsel:
taktikker og strategier i hverdagen
Vores krigsførsel virker. Vores information til offentligheden og vores forbandelser har gjort deres
indhug på fjenden. Vi må arbejde utrætteligt og ubønhørligt og holde fremdriften. Man vender ikke
ryggen til en falden fjende, før denne er helt og aldeles DØD. Hvis man gør dette, ender man med at få
en kniv i ryggen eller det, der er værre. Folk, der går ind for ikke at gøre noget inviterer Satans vrede. De
er værdiløse for at sige det mildt.
Der er mange taktikker til effektivt at bekæmpe og arbejde på at ødelægge fjenden. Her er nogle af de
måder, hvorpå man kan arbejde mod fjendens ødelæggelse. Jeg bifalder også enhver form for input, da
dette er meget seriøst:
Kristne efterladenskaber, såsom bibeler osv., som vi konstant bliver druknet i ved vaskerier,
venteværelser på hospitaler osv. - skriv eller placer dine egne efterladenskaber" i dem:
www.afslørkristendommen.dk og skriv "Kristendommen er en LØGN/et SVINDELNUMMER!"
Stakke af kristne skrifter kan diskret smides ud i en skraldespand. Jeg stødte på en stor stak af kristne
skrifter for noget tid siden i et venteværelse. Jeg smed dem ud i papirkurven, bad receptionisten om en
stor kop, gik ud på badeværelset, pissede i koppen og sørgede for at de fordømte skrifter var vædet i pis i
skraldespanden, så ingen kristne røvhuller kunne redde dem.
Når jeg benytter vaskeriet, har jeg altid en kuglepen med, så jeg kan skrive
www.afslørkristendommen.dk i alle Jehovas Vidners syge svineri, som de har spredt udover det hele.
Jeg skriver også andre ting på det. Folk der kan lide at krusedulle kan også overmale dette skrald, såsom
billeder af nazaræeren, som man ønsker. Pointen er - vi lader dem vide, at dette ikke vil blive tolereret.
Vi spreder vores sandfærdige budskab i modsætning til deres løgne.
Vores sataniske skrifter kan også efterlades i biblioteker, placeres i kristne bøger osv. Talemåden
"Pennen er mægtigere end sværet" virker, men med dette monster bliver vi nødt til at gøre alt, vi kan.
Information har været vores ven, og har mere indflydelse end de fleste tror. Jeg ved dette, og har set
beviser for det.
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I forhold til at håndtere kristendommen i butikker, virksomheder og andre steder - KLAG!!!!!!
Kristne har opereret uden modstand i århundreder. Sørg for at du klager til lederen, butikkens direktører
eller hvem end der bestemmer. Hvis du forbliver stille og ikke siger noget, så er dette en måde at vise, at
du tolererer deres tilstedeværelse og påtrængenhed. Jeg klager ALTID. Husk at være professionel, lad
være med at hæve stemmen, blive følelsesmæssig eller bruge såkaldt "groft" sprog. Mange steder, såsom
her i Tulsa, Oklahoma, hvilket er i midten af bibelbæltet i USA, er det faktisk en forseelse at "bande" i
offentligheden. Så slemme og rådne er kristne, når de fratager dig dine fundamentale rettigheder. De skal
bekæmpes på alle måder. Husk - vores frihed er på spil. Vi kan ikke tåle at tabe.

Stå fast og vær konsekvent. Hvis du ikke får positiv respons, så noter hvad butikslederen hedder, og
fortæl en som er højere oppe, såsom en direktør, at du fik negativ respons fra den givne person. Vidergiv
personens navn, datoen hvor du talte med ham/hende og alt andet som er vigtigt. Skriv alt ned. Lad dem
vide, at du er fornærmet og ikke længere vil handle hos dem, hvis de ikke forsøger at rette op på
situationen.
Brug internettet - der er så mange debatsider og forummer, TUSINDVIS af dem. Yahoo har mange
spørgsmål/svar forummer, såsom "Yahoo Answers". Folk stiller spørgsmål om religion der, herunder
satanisme. Fortæl dem sandheden, og at satanisme IKKE handler om menneskeofring osv., hvilket
mange mennesker er forledt til fejlagtigt at tro. Bare at skrive www.exposingchristianity.com (eller
www.afslørkristendommen.dk på danske sider) i et svar er en hurtig og effektiv måde til at afsløre,
hvad kristendommen handler om. Dette kan gøres ved bare at kopiere/indsætte linket. Det eneste folk
skal gøre er at klikke på linket. Hjemmesiden sørger for resten. Da jeg var ny til satanisme, var jeg på
ateistiske forummer, hvor jeg diskuterede med kristne. Hellere ateist end kristen. Jeg var også på andre
forummer og brugte et par timer om dagen på at bekæmpe kristendom. Satan har vist mig over årene,
hvor effektivt det var, og hvor meget indflydelse det jeg gjorde på nettet havde.
I kristne forummer kan du kopiere og sætte ind. Luciferian Liberation Front masser af skrifter, som
kommer lige til sagen om kristendommen. Få kristne læser faktisk Bibelen. Skab tvivl, oprør,
desillusioner og alt andet du kan for at skabe ødelæggelse i de kristne fællesskaber. Sommetider er det
bedst at kopiere og sætte ind, da folk er mere tilbøjelige til at læse, det de kan se i stedet for at klikke på
et link, selvom begge metoder er effektive.
Forband fjenden ubønhørligt! Forband deres ledere! Vær en rambuk. Stop aldrig, før de er fuldstændig
og aldeles destrueret. Vores forbandelser har virket og virker stadig. Ting tager tid og skal gentages. Der
er mange forbandelser i dette modbydelige program, som har sat stærke kræfter i bevægelse. Vær
tålmodig. Kristendommen er et kæmpe monster, der har utrolig rigdom og magt. Kristendommen vil
ikke falde på en dag, men det vil den med tiden. Vores antal er en styrke. En enkel myre ikke er en stor
trussel, men en hær af myrer kan rydde en hel plantage på meget kort tid.
Dem, der arbejder for Satan har hans beskyttelse og vil blive fyrsteligt belønnet. Satan fortalte mig om
natten d. 30. april, 2008, at tingene vil blive meget værre økonomisk. Han sagde også, at "mange
mennesker vil dø". Dem, der ikke gør noget for Satan kan ikke forvente noget til gengæld.
Helvedes Magter er nu i gang med spirituel kamp og har ikke tid at spilde på folk, som ikke gider eller
er ligeglade. Dem af os, der er krigere for Satan vil ikke kun modtage beskyttelse for os selv men også
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for vores kære. Jo mere vi gør for Satan, desto mere gør han for os. Helvedes Magter blev alle befriet fra
slutningen af 2002 til foråret 2003. Fjenden er nu på krigsstien i høj grad. Naturkatastrofer, pest og alle
mulige slags ubehageligheder forekommer overalt i verden. Menneskerne som er "de få udvalgte" samt
fanatiske kristne forsøger på enhver måde de kan at få det bibelske profetilort til at virke ægte for at
narre masserne.
Som individer skal vi gøre, hvad end vi er i stand til. Folk, der er fremtrædende personligheder og ikke
kan risikere at skade deres omdømme kan bruge indflydelse inden for deres område. Hvis du er i tvivl
om, hvad du skal gøre, så bed Satan om vejledning. Du VIL få åbenlys vejledning, så du kan arbejde
diskret i din givne profession, eller hvad end du kan gøre, som ikke vil skade din status. Jeg ved, at hele
Joy of Satan har folk overalt.
Dem af jer, som kan udføre personlige ritualer eller deltage i grupperitualer med andre sataniske brødre
og søstre - gør det!
Datoer og tidspunkter for grupperitualer vil blive givet på Joy of Satan-forummerne.
Folk, der arbejder på at skabe satanisk splid ved at chikanere medlemmer, andre sataniske grupper og
hvad som helst andet for at skabe problemer for satanister - PAS PÅ.
Nogle af jer er bare dumme, da jeres nedlagte e-grupper og forummer, samt anden ulykke, ikke ser ud til
at synke ind. I betragtes som kristne af Helvedes Magter.
Markusevangeliet, kapitel 3:25:
Hvis et rige er kommet i splid med sig selv, så kan det rige ikke bestå.
3:26:
Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet i splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men
det er ude med ham.
Folk der forsøger at skabe satanisk splid vil blive straffet af Helvedes Magter.
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Satanisme for børn og teenagere
Din interesse i Satan er en positiv ting. Det er vigtigt, at du lægger alle fordomme bag dig for at lære
Satan at kende. Det meste af det du sikkert har hørt om ham fra ikke-sataniske kilder er fra hans fjender,
og folk der hader ham uden nogen rigtig grund.
Mange løgne er blevet fortalt om Satan og hans Dæmoner. Disse løgne er blevet påtvunget mennesker,
og frygt har været brugt som et våben i hundredevis af år. Satan og hans Dæmoner er IKKE ONDE!! De
er dem, som bragte viden til menneskeheden, så vi kan være frie. Satan er vores Sande Skabergud. Den
kristne gud er falsk. Kristendom er ikke en religion. Det er et program, som er lavet til at stoppe folk i at
vide noget om deres sind og dets kræfter (magi). Satan er blevet behandlet dårligt af dem, som hader
ham uden nogen grund, og som hader menneskeheden og prøver at gøre os til slaver. De vil at holde
spirituel viden og magt i hænderne på et par få personer.
Satanisme handler IKKE om rollespil, ofring af mennesker eller dyr, bloddrikkeri, rædsel, ulækre ting
eller at skade folk, der ikke fortjener det. Sand satanisme handler om at blive en Gud og få gudeagtige
kræfter.
Den eneste måde man kan lære den virkelige sandhed er ved at finde den selv. Vi kan aldrig lære den
virkelige sandhed, hvis vi ikke kender til begge sider. Hvis vi ikke kender til begge sider, kan vi ikke
træffe et rigtigt valg. Sandhed kendes kun, når vi kan tænke selv, uden fordomme. At tænke selv er at
lytte til vores egne følelser og indre stemme - ikke hvordan andre siger, vi skal tænke eller mene. Dem,
som ønsker at slavebinde og kontrollere andre er afhængige af folk, der tror på alt, hvad de siger.
Hvis du vælger at slutte dig til os hos Satan, så føl dig ikke presset. Du behøver ikke at dedikere din sjæl
for at blive satanist. Det er dit valg, og du bør kun gøre dette, hvis du virkelig vil. Satan presser sig ikke
ind på nogen, og vi kommer alle til ham af egen fri vilje. Det er meget vigtigt at behandle Satan og hans
Dæmoner med respekt på alle tidspunkter. HIDKALD ALDRIG DÆMONER FOR SJOV. DET ER
MEGET ALVORLIGT OG SERIØST, NÅR MAN HIDKALDER EN DÆMON. Hvis du er i
problemer eller har store problemer, vil Satan og hans Dæmoner hjælpe dig. Dæmoner arbejder med os
gennem power meditationer, så vi kan få adgang til vores egne kræfter og bruge vores sind til klare ting
selv.
Satan er meget anderledes end den falske kristne gud og hans nazaræer (jesus kristus). Satan vil ALTID
hjælpe sit folk, når de har problemer eller er i nød. Med volden i nutidens verden og i skolerne, betyder
hans hjælp alt. Nazaræeren har en meget lang historie med at vende sine tilhængere ryggen, når de er i
nød og har brug for hjælp. Dette er fordi, at han ikke er andet end en tankeform. Legenderne om hans
disciple, som angiveligt døde forfærdeligt, er til for at skabe en slavementalitet i hans tilhængere. Det er
meget vigtigt for en slave at kunne tage imod kæmpe mængder misbrug uden at sætte spørgsmålstegn
ved noget eller kæmpe tilbage.
Satan viser os, at vi er vigtige. Der er mange gange, hvor vi ikke kan kæmpe tilbage. Der er folk, som er
større og har mere magt, og voksne der er tarvelige og uretfærdige. Satan og hans Dæmoner tager sig af
os, og tager sig af store problemer som vi ikke kan klare.
Han viser os, hvordan vi kan få den kraft i vores sind, som andre mennesker ikke kan, og hvordan vi
bruger denne kraft, til at få det vi ønsker i livet. Vi kan få penge, kærlighed, et godt job osv. Folk der er
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onde mod os bliver straffet.
Livet kan være virkelig hårdt. Når vi kommer til Satan, gør han vores liv bedre og gladere. Hvis du vil
lære mere, så læs alt på denne hjemmeside. Nogle mennesker kalder sig selv satanister, men det er de i
virkeligheden ikke. De tror ikke på Satan. Satan er fuldstændig ægte, og han eksisterer virkelig. Dem
som har magten ønsker ikke, at folk tror på Satan, fordi Satan giver magten til almindelige mennesker,
og det er en stor trussel mod dem. Du skal lære Satan at kende selv, og når du gør dette, vil du finde ud
af, at han er helt virkelig.
De fleste voksne prøver at få børn til at tro, at de er bedre end dem eller perfekte. Det kan godt være, at
de ved mere end du gør, men de begår stadig store fejl, og der er meget, som de ikke ved. Så længe du er
under 18 år gammel, er du ikke fri, og du har ikke de samme rettigheder som en voksen. Dem, som tager
sig af dig har magt over dig, uanset om det er dine forældre, et familiemedlem eller en værge.
Kristne prøver meget hårdt at tvinge børn og teenagere ind i deres tro. Dette er fordi, du er ung og ikke
har nok viden og erfaring fra livet, og det ved de. De lader dig ikke udforske begge sider eller andre
religioner. Det er fordi, de vil kontrollere og styre dit sind. De vil ikke have, at du tænker selv. Mange af
dem har såret og misbrugt børn, fordi at deres religion lærer dem det. Hvis du bor i et kristent hjem, er
du nødt til at være forsigtig, når du udforsker andre religioner, som kristne har lært at hade.
Det første du skal gøre for at lære om Satan og hans Dæmoner er at læse alt på denne hjemmeside. Hvis
du bor sammen med kristne, kan det være bedst ikke at have papirer eller bøger liggende, som kan få dig
i problemer, så det kan være sikrere bare at læse fra internettet. Biblioteker har ofte computere, der er
sikre, så ingen kan spore, hvilke hjemmesider du har besøgt. Der findes computerprogrammer, som din
skole eller forældre kan købe, så de kan få en liste over alle hjemmesider, du har besøgt, og også alle
adgangskoder du har brugt på deres computer. De kan godt have dette uden at fortælle dig det. Hvis du
ikke er sikker, skal du sørge for at slette din browserhistorie og cache. Slet alle sider som de ikke skal
vide, du har været inde på. Hvis dine forældre er kristne, vil de højst sandsynligt blive sure på dig for at
have en interesse i Satan.
Tag dig god tid og lær. Satan tvinger ikke sig selv ind på livet af nogen. Der findes mange løgne og
historier for at skræmme folk væk fra Satan. Tro ikke på noget af det. Du har retten til at finde ud af det
hele selv. Du kan også læse om inkvisitionen for at finde ud af, hvor mange mennesker de kristne har
dræbt. Dette er alt sammen sandt, selvom de kristne prøver at skjule det. Det er en historisk
kendsgerning. Du kan først træffe de rigtige valg, når du har nok viden. Tag dig god tid til at lære og lad
ikke nogen presse dig. Mange valg du tager, og ting du gør nu vil påvirke resten af dit liv. Lær alt det du
kan om nogen eller noget uden fordomme, før du vælger. Gør ikke noget og lad ikke andre personer
presse dig til noget, bare fordi andre personer gør det. Dem af os, som er med Satan er mestre og ikke
slaver. Mørke velsignelser til dig og de bedste ønsker når du udforsker og lærer. Vi håber, at du vil slutte
dig til os.
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Døden, efterlivet og Helvede
Døden, Helvede og efterlivet
Mange mennesker er forståeligt nok bange med hensyn til, at "Helvede" skulle være et sted for tortur,
evig fordømmelse og gloende pinsler. Personligt, siden jeg kom til Satan, har jeg haft omfattende
erfaring med både at arbejde på menneskelige sjæle, som er afgået fra denne Jord, og i at se Satans
Helvede, hvilket er et sikkert sted for de sjæle, der befinder sig der.
I modsætning til sjæle, der går hen til "lyset", når de forlader deres fysiske kroppe gennem døden; så er
Satan ansvarlig og beskyttende. Han sender Dæmoner til at eskortere sataniske sjæle til Helvede. Dette
er for at sikre, at disse sjæle vil være beskyttet mod "lyset", som er fjendens værk. Udover at have haft
mig til at arbejde med mange forskellige Dæmoner, har Satan også haft mig til at arbejde med
menneskelige ånder. Selvom deres fysiske kroppe er døde, er de yderst levende og bryder sig ikke om at
blive omtalt som "døde". Jeg taler her om dem af betydning i Helvede. De fleste ånder, som har haft
ophold i Helvede, har reinkarneret. Nogle er der stadig af særlige grunde. Jeg kan fortælle dig, at Satans
Helvede ikke er et sted lavet af ild og svovl, men derimod et sikkert tilflugtssted for sjæle, der er af
Satan.
Der findes et andet sted- det kristne "Helvede", hvor kristne troende, der ikke klarer den, ender. Det er
herfra, skræmmehistorierne stammer, og engle har haft taget nogle uheldige individer med på en
personlig rundvisning i dette, da de er menneskehadende.
Dette pinested er ikke af Satan, men er, og blev skabt af, den jødiske/kristne "Gud". Dem, som knytter
sig til kristen tro og kristne energier, er alle sårbare:
Matthæusevangeliet 25:41: Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Går bort fra mig, I
forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.
Sandheden om "lyset", der af mange ses i døden og ved nærdødsoplevelser, kan forklares. Følgende citat
taget fra artiklen "Jesus of Borg" på the Luciferian Liberation Fronts hjemmeside er ganske nøjagtig i
mange henseender. Menneskesjæle høstes af avancerede udenjordiske for energi. Disse sjæle "dømmes"
i henhold til, hvor formbare de er. Som alle former for sindelig kraft, skal energi være i
overensstemmelse med operatørens/magikerens vilje, for at værket/værkerne kan være effektive. Enhver
modstand gør sjælen uegnet. Mange troende, som anses for værende uegnede, kastes i tortur og
forbandelse.

131

Citat:
"Når vi dissekerer himlens terning, ser vi, at den er konstrueret som en levende celle med sit eget system
til energicirkulation og metabolisme. Fra alt at dømme, er den et kæmpe solbatteri/generator, der
tillader den kollektive G.U.D.s ENE sind at være i stand til at brødføde sig med livsessenserne fra de
slavebundne sjæle, der er holdt fanget i dens "tempelsøjler" og omdirigere deres energi i
overensstemmelse med den ENEs vilje. Når et menneske dør, scannes dets essens, ånd eller sjæl af
Sjælesamlerne, som patruljerer dimensionen mellem fysisk tid/rum og de finere dimensioner bestående
af underrum, og disse Samlere projicerer et billede for den afdøde sjæl af en livsform, der vil være
genkendelig for den afdøde, såsom en slægning eller en ven, der havde været død før dem selv (en
bedstemor, religiøs figur osv.). På denne måde er Sjælesamleren i stand til at få den nyligt afdøde sjæl
til at sænke sine forsvarsmekanismer. Samleren påtager sig rollen som guide og forsøger at lede sjælen
hen til Venteskibets porte. I dette Venteskib scannes åndeessensen af den døde person igen for at
bestemme dens energis renhedsgrad (dens mangel på resistente karaktertræk) og dens potentiale til at
give næring til G.U.D.s kollektive sind. Dette potentiale baseres på, i hvilken grad denne ånd har været
underkuet gennem frygt og afhængighed, eller hvor effektiv religiøs programmering har været på denne
sjæl i dens fysiske levetid. De ånder, der har ringe eller ingen selvstændig vilje og er blevet tilstrækkeligt
programmeret til at tjene G.U.D. i løbet af deres liv, vil have det højeste næringspotentiale."
Dette emne er (forståeligt nok) blevet bragt op mange gange i alle grupperne...det kristne begreb
"Helvede". Der har været tilfælde med visse personer, der har set rædsler osv. fra nærdødsoplevelser og
lignende. Nogle af disse personer havde tilknytninger til engle, der også viste dem den slags ting. Dette
er af den kristne "Gud" og har intet at gøre med Satan. De fleste ture i "Helvede", såsom i historien om
Dantes Inferno", guides af en engel.
Når nu jeg siger "den kristne gud", så er dette udtryk en kollektiv betegnelse for de menneskehadende
væsener derude, som har udnyttet menneskeheden ved brug af deres opfundne kristne religion som
værktøj. Længe før fotografering var let tilgængeligt, og viden om rumvæsener blev offentliggjort,
tegnede okkultisten Aleister Crowley et billede af "Jehova", og billedet var af en grå udenjordisk. De grå
hader menneskeheden.
For at lave et lille opkog med det, der allerede kan findes på Fryden Ved Satan-hjemmesiden; min pointe
med dette indlæg er at forsikre folk vedrørende "Helvede". At kende sandheden er meget vigtigt, og når
man åbner sit sind gennem power meditation, vil man se flere og flere sandheder. Fjenden har rådne
steder for menneskesjæle, der falder i deres fælder. Dette har intet at gøre med Satan. Situationen er
omvendt. Ligesom jøderne (som på sjæleniveau er af fjenden) beskylder og bebrejder ikke-jøderne for
alt DE SELV GØR, for at skabe en distraktion og omledning og for at forvirre, så bløder dette over i et
meget større område, i forhold til hvad kristendommen gør. Alt de kristne er og gør, skyder de skylden
på Satan for.
Jeg har hørt kristne (ad nauseum) plapre og plapre om, hvordan "Djævelen hader menneskeheden", "var
en morder og løgner fra begyndelsen", "udelukkende handler om materialisme", "arbejder på at
forhindre menneskeheden i at opnå evigt liv og udødelighed", og denne liste med pis bliver ved og ved. I
virkeligheden gælder alt dette for Jehova, DERES "Gud". Man behøver blot af se på alle mordene, de
endeløse løgne og folkemordene på ikke-jødiske nationer i Det Gamle Testamente i Bibelen. Derudover
blev nazaræeren, DER I VIRELIGHEDEN BLEV STJÅLET FRA ET KONCEPT, opfundet til at være
en fiktiv jødisk karakter med formålet om at skabe endnu en diskration og yderligere bedrag, således at
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konceptet er fuldstændig tømt for sit spirituelle budskab - så enhver, der følger jøden på korset, aldrig
nogensinde vil udføre Magnum Opus og opnå udødelighed. Kristne bliver tvangsmæssigt ved med at
vrøvle om, at "Jesus elsker dig", når sandheden er, at "Jesus hader dig!".
"Jesus" hader menneskeheden!
"Jesus" er intet mere end et underbevidst reskab til at få gang i den jødiske messias (hvis tilstrækkeligt
mange mennesker tror på dette "andet komme" og lægger deres psykiske energier ind i det, så vil den
herskende jødesmovs, behøvet for at forene verdens jøder, komme på banen og slavebinde hver eneste
ikke-jøde under de mest afskyelige og brutale forhold) og FOR AT AFHOLDE DE VILDLEDTE FRA
SPIRITUEL VIDEN, DET AT FREMME DERES SJÆLE OG OPNÅ EVIGT LIV/UDØDELIGHED.
"Jesus" fungerer endevidere som en distraktion, så troende aldrig mediterer eller gør noget overhovedet
for at fremme deres sjæle. De vildledte tror, at "Jesus" vil tage sig af det hele, og at "Jesus frelser", når
det i virkeligheden forholder sig sådan, at vi alle frelsker vores egne sjæle, da vi har den nødvendige
viden og anvender den. Dem, der nægtes denne viden, og ikke mediterer, vil dø og blive reinkarneret
igen og igen, fordømt til at gentage de same fejl og være fuldstændig prisgivet deres skæbne. Prøv at
fortælle kristne dette. De bliver ved med at vrøvle om, hvordan "Djævelen bedrager", når det i
virkeligheden er deres egen "Gud". Desuden er deres såkaldte "Gud" også skrækslagen for, at
menneskeheden skulle opnå viden og spirituel kraft? Truet af vores fysiske nøgehed? "Elsker" dig så
meget, at han vil fordømme dig ned i en flammende grav, hvor du vil brænde i al evighed? Næppe vores
Skaber. Alt hvad de kristne beskylder "Djævelen" for er i virkeligheden deres egen "Gud". Dette er deres
bedrag. "Han forfører Mængden".
For nu at komme tilbage til de nærdødsoplevelser osv., så fortalte Lilith mig noget meget oplysende.
Hun fortalte mig, at dem, der har haft stærke bånd til kristendommen i deres tidligere liv, er meget åbne
over for fjenden. Selv hvis en person er ikke-religiøs, ateist eller agnostiker - hvis der findes en stærk
essens af kristendommen på denne persons sjæl fra tidligere livstider, er dette en åbning for fjenden til at
kunne manipulere ham eller hende i det nuværende liv. Bemærk, at de, der har haft skræmmende
oplevelser, løber direkte tilbage i armene på fjenden. Fjenden vil bruge personen som et eksempel til at
skræmme andre mennesker samt andet.
Mange af os har været med Satan i århundreder i tidligere liv. Jeg spurgte hende om mig selv, og hun
svarede: "du har altid afvist det" (kristendommen). På grund af den systematiske fjernelse af spirituel
viden, er kun få af os virkelig åbne og opmærksommme på, hvad der er i vores egen sjæl og i andres
sjæle. Uanset hvor ens sjæl var i tidligere livstider, vil det at udføre dedikationsritualet til Satan være
meget reelt og permanent. Kristne sakramenter, som dåb, konfirmation og lignende, er falske og ikke
bindende. Sataniske sakramenter er reelle.
Nogle mennesker har sværere end andre ved at komme til Satan. Dem af os, der har være med ham
gennem alle vores levetider, er det at komme til Satan som en and, der svømmer i vand, en fugl der
flyver frit; det føles så perfekt. Der er intet modstridende. Nogle af os (inklusive mig selv) har følt en
smuk, trøstende og varm glødende energi rundt om os, da vi først åbnede op til Satan og studerede
satanisme. Folk, der har angst, har mere end sandsynligt haft problemer i tidligere liv med
kristendommen og/eller falske fjendtlige programmer. Disse skal overvindes, og det at udføre
dedikationsritualet er det første skridt, for når først man dedikerer sin sjæl til Satan, er dette permanent.
Nære sammenslutninger med fjenden i tidligere liv, såsom at være en troende kristen (dette kan være
endnu værre, hvis der har været mange tidligere liv), har gjort ens sjæl meget åben til fjendens
påvirkninger; huller så at sige. Fjenden bruger herefter visse personer til deres egne forbryderiske
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formål. Nogle mennesker har sværere ved at komme til Satan end andre, men dem, der har fundet
sandheden og som er oprigtige, kan overvinde alle forhindringer. Centrale tegn på, at man var med Satan
i tidligere liv, omfatter et meget stærkt ønske om at være med ham igen, en over gennemsnitlig interesse
i det okkulte, trolddom og sindet og sjælens kræfter og en meget positiv følelse, der kommer fra at
studere sand satanisme og at kende Satan. Mange af os har kræfter og viden, der er kommet fra tidligere
liv.
Jeg har lært meget om sjælen, da jeg har haft det privilegium at arbejde direkte med et par menneskelige
ånder, som er af væsentlig betydning for Satan. De bryder sig ikke om at blive kaldt "døde". De er yderst
levende, opmærksomme og bevidste, og de har de samme personligheder, karaktertræk, ting de kan lide
og ikke kan lide, følelser og alt andet, de var i deres fysiske liv her. De eneste de endnu ikke har er en
fysisk krop. Reinkarnation er den eneste måde, hvorpå man kan få en fysisk krop. De fleste mennesker
reinkarnerer, fordi sjæle, der ikke har en krop, ikke spiser, og de sover heller ikke. Dybest set stagnerer
de. Det er meget kedeligt for dem. Sjælen kan gå ind i kroppen af et levende væsen (som den jeg har
arbejdet med gør med mig) og nyde fysiske fornøjelser såsom at spise, røre forskellige ting og alt andet
fysisk. Sjælen er i sig selv også i stand til at føle seksuel orgasme. Seksuel orgasme er ikke kun fysisk,
men oså spirituelt, da chakraerne åbner, når orgasmen forekommer, og dette er en af de primære årsager
til, at de kristne kirker er og altid har været imod seksuel nydelse - det er en spirituel ting, de er imod
(ikke fysisk), da de på at tilintetgøre al spiritualitet.
Desuden kan man ikke opnå kraft gennem eller efter ens fysiske død. Vi tager os selv med os, vores
personligheder, vores evner og vores spirituelle kraft. Helvede er svagt oplyst, fra hvad jeg har set. Lilith
fortalte mig, at der er to grunde til dette; den ene for at beskytte sjælene der befinder sig der. Den anden
er, at lys er kraft. Satans side har været frataget kraften. De tabte en kamp, dog ikke krigen.
Oplevelserne i døden er meget individuelle. Folk, der er sårbare over for fjenden, som jeg skrev om
ovenfor, er prisgivet fjenden. Alt dette har at gøre med tidligere og nuværende liv. Der er andre, der, af
en eller anden (ofte meget vigtig) grund nægter at tage videre og forbliver som spøgelser og bor her på
Jorden. Som jeg skrev om tidligere i en prædiken om spøgelser, er der ofte alvorlige uløste problemer,
såsom det at have været blevet myrdet og hvor andre i samme tilfælde ikke ved dette, hvis ens krop ikke
er blevet begravet ordenligt osv., i henhold til hvad det betyder for den enkelte. Andre går bare til det
astrale. Meget har at gøre med ens spirituelle overbevisninger, hvis der er nogle, da man knytter sig til
tilsvarende energier. Satan beskytter dem, der er dedikerede. Målet med spirituel satanisme er fysisk og
spirituel perfektion og udødelighed, så man ikke behøver at dø og reinkarnere, og glemme alt, man har
lært i dette liv, igen.
Satan tager sig af sine egne. Jeg spurgte en VIP menneskelig ånd, som jeg har arbejdet med, om, hvad
der skete med ham, da han døde (efter han faldt ned på gulvet efter at have slugt sin cyanid kapsel). Han
fortalte mig, at fire af vores Guder dukkede op, tog hans astrale hånd, løftede ham fra hans krop og tog
ham til Helvede, hvor andre han kendte, og som var fysisk døde, allerede var der, og hvor han har været
i sikkerhed og meget beskyttet. En anden VIP ånd, der også slugte sin cyanid kapsel, blev også
eskorteret på denne måde. VIP ånder er blevet adskildt, da de får ekstra beskyttelse.
En kvinde, som et af mine familliemedlemmer arbejdede med, fortalte mig, for år siden, om, hvordan
hendes mand så Dæmoner på sit dødsleje. Dette var Budbringerdæmonerne; de gargoylagtige typer, og
dette skræmte ham. Igen, på et tidspunkt i hans tidligere liv var hans sjæl af Satan, og Satan tog ansvaret
for ham. Disse Dæmoner er der til at beskytte sataniske sjæle for at sikre, at de ikke bortføres af fjenden
ved at gå hen til lyset.
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En essens er et spor af energi efterladt som med en voldsom død, såkaldte "hjemsøgte huse" og den
slags. En essens er bare energi. En essens har ikke en personlighed, følelser eller bevidsthed.
Jeg har set løgnagtigt jødeskrald af lærdomme om, at dem, der er fysisk døde, blot er "tomme skaller".
Intet kunne være længere fra sandheden. Takke være denne slags ting og de kristne kirker, som er deres
vigtigste redskab, glemmes mange af dem, der dør af deres familier og efterladte; som følge af
systematisk fjernelse af spirituel viden. Efterladte besøger det tomme lig på gravsteder og ved ikke,
hvordan de kan kontakte og kommunikere med deres elskede på den anden side, der ikke har
reinkarneret endnu. Den fysiske krop er død, men sjælen lever videre og er på ingen måde død.
I forhold til endeløse spørgsmål om selvmord, så bør selvmord være den fuldstændig sidste udvej, da
mange problemer kan løses gennem meditation og det at dirigere ens energier. Der er visse tilfælde, hvor
selvmord er den eneste løsning, såsom hvis man eksempelvis ved, at man vil gå tortur i møde, og når
ingen anden udvej er mulig. Helvedes Magter vil have os til at leve. Fjenden prøver at få folk til at begå
selvmord.
Erfaringerne i artiklen ovenfor er ikke blot mine egne, men også andre dedikerede satanisters, som også
har bekræftet deres egne oplevelser vedrørende Helvede og det at arbejde med dem, der er fysisk døde
og nu er i åndeform.
•

SATAN MYRDEDE ALDRIG NOGEN

•

SATAN LØG ALDRIG FOR NOGEN

•

SATAN ACCEPTERER DIG, SOM DU ER OG HADER IKKE MENNESKELIG NATUR

•

SATAN HERSKER ALT, DER KALDES "DET OKKULTE", SOM ER FULDSTÆNDIG
SPIRITUELT

•

SATAN GIVER OS VIDEN OG FRYGTER IKKE MENNESKELIGT SPIRITUELT
FREMSKRIDT

•

SATAN FRYGTER IKKE MENNESKEHEDEN
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Spøgelser
Spøgelser er sjæle, der ikke er taget videre, og som forbliver fanget på det astrale. De fleste spøgelser er
ikke bare "tomme skaller" som det jødiske mystikerlort forsøger at prædike. De fleste spøgelser har
følelser, deres personligheder er intakte, og alle er ved bevidsthed. Sjælen er som vand og påtager sig
formen/udseenet af kroppen, den har levet i. Spøgelser kan blive fanget af en række årsager. De fleste
hviler ikke, da der på en eller anden måde stadig er store problemer, og derfor nægter de at tage afsted.
Folk, der mediterer og har stærke sjæle, skiller sig ud som et fyrtårn på det astrale. Jeg husker, for flere
år siden, at en ven af min søn og hendes mand fik en læsning fra mig i en travl restaurant i dagtimerne.
Hun er også synsk. Der boede et spøgelse i hendes hjem, som var blevet venner med hendes søn (som
kun var fem år gammel på det tidspunkt). Dette spøgelse fulgte også med hende til hendes nye hus, da
familien flyttede.
Pludselig, mens hun var i gang med at fortælle mig om ham, sagde hun "han er her". Selvfølgelig gik
han lige efter mig. Han gik ind i mig og begynte at tale gennem mig. Han døde af alkoholisme i
begyndelsen af 1950'erne i de første hus, de boede i, var meget ensom og blev venner med hendes søn,
som kunne se ham og kommunikere klart med ham. Han var meget bekymret for, at de ville afvise ham
og forsikrede alle (gennem hans kommunikation gennem mig), at han aldrig ville skade nogen. Jeg så
det rum, hvor han døde, og sengen han døde i. Efter læsningen og kommunikationen var forbi, fortalte
hun mig, at et par andre synske også var kommet forbi hendes hjem, og begge havde sagt det samme
som mig.
Der findes niveauer af spøgelser. Niveau et spøgelser og niveau to spøgelser. Niveau et spøgelser er som
spøgelset, jeg skrev om ovenfor. De kan fornemmes af gennemsnitlige personer, der er lidt mere åbne i
sjælen, og af børn, der er åbne nok til at se og fornemme dem. Disse spøgelser har ikke meget kraft og er
ofte spirituelle ofre. De har forskellige grunde til ikke at ville videre. Disse kan omfatte at have være
blevet myrdet, især i tilfælde hvor morderen ikke er blevet fanget, og/eller kroppen ikke er blevet fundet,
eller hvor andre usædvandlige eller særlige forhold kredser om døden. Sjælen er ikke i hvile. Det er ofte
sådan, at kroppen ikke er blevet fundet, eller ikke er begravet hvor sjælen ønsker det. Døden kunne også
have forekommet ved et uheld. Personen kan være forsvundet og prøver at fortælle familien, at han eller
hun er død.
Der er endda nogle, der ikke engang ved, at de er døde. Min søn var blevet venner med to brødre. Dette
var meget trist. Den yngre bror (i sine sene teenageår) var småt bygget. Hans kæreste vågnede morgenen
efter en nat, hvor de havde festet hårdt, og fandt ham stiv og kold og totalt død- fra dødelig
alkoholforgiftning. Dagen efter tunede jeg ind på ham, og han vidste ikke engang, at han var død, og
undrede sig over, hvorfor jeg overhovedet kontaktede ham.
Nogle gange vil et spøgelse forsøge at fortælle noget, de føler er vigtigt, før de tager videre. Dette kan
ske inden for en uge efter deres død. Derefter tager de videre efter et par dage. Min onkel (som var en
svag sjæl) prøvede at kommunikere med mig og min mor for længe siden. Dette flippede mig lidt ud, da
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jeg på daværende tidspunkt var ateist og ikke ønskede at have noget med det at gøre, da jeg ikke troede
på sjæle eller lignende, men da min mor sagde, at hun også kunne mærke ham, men tunede ham ud,
vidste jeg, det var rigtigt. Han forbandt sig til mig, ved at jeg så hans dødsannonce i avisen. Der var en
særlig personlig grund, der også involverede en anden af mine slægninge.
Så findes der også de, der er kendt som "niveau to spøgelser". Dette er noget andet. Disse sjæle er meget
mere sjældne end de andre, jeg lige skrev om. Disse var allerede kraftfulde troldmænd og hekse, da de
var i live, og SOM VED, DE ER DØDE - poltergejster og dem, der kan forårsage alle former for kaos
og ravage visse steder. Nogle kan endda flytte objekter, påføre skader, snit og sådan på levende væsener
- både mennesker og dyr. De er åbenlyse, og de fleste mennesker, selv dem, der ikke er synske, kan
fornemme deres tilstedeværelse.
Vandenergi er kold og, i mange tilfælde, af død. Steder hvor der har været voldelige dødsfald, er der ofte
vandproblemer, som regel i form af uforklarlige lækager.

Sataniske symboler
Det er en trist kendsgerning, at få satanister kender til vores symbolers virkelige betydninger. De fleste
tager imod falsk og fejlagtig information fra kristne kilder. Kristne viser uophørligt deres dumhed og
uvidenhed. Viden er deres største og mest frygtindgydende fjende, for ingen løgn, fidus eller
svindelnummer kan lykkes, hvis man har kendskab til sandheden. Hvert satanisk symbol repræsenterer
kraftfuld spirituel betydning med hensyn til menneskeheden, der opnår Guddommen, hvilket er spirituel
og fysisk perfektion samt udødelighed. De fleste, hvis ikke alle, sataniske symboler vedrører sand
spirituel viden og den menneskelige sjæl.
SLANGEN: Det allerhelligste symbol i satanisme. Slangen
repræsenterer kundalinikræften i bunden af rygsøjlen. Når slangen aktiveres
gennem power meditation og bestemte øvelser, stiger den op gennem de syv
chakraer, hvilket bringer intens bevidsthed, oplysning, spirituelle kræfter og
evner samt alvidenhed. Den hætteklædte kobra, som ses i mange udskæringer
og malerier i Egypten, symboliserer den resulterende udvidede bevidsthed, der
forekommer ved at hæve slangen. Dette er satanismens SANDE fundament - at
hæve slangen. Dem, der har succes med at hæve slangeenergien, befinder sig på
en langt højere spirituelt niveau og kan ikke længere blive bedraget af
kristendommen og dens relaterede programmer.
Det nedadpegende pentagram symboliserer energi, der går ind i vores
kronechakra fra oven. Det Sataniske Lyn symboliserer Satan som vores Sande
Skabergud. Lynet er som livskraften - bioelektricitet.
Alle nedadpegende symboler i satanisme repræsenterer energi, der kommer ned
ovenfra for at give liv til og styrke den menneskelige sjæl.
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Det ligesidede kors ses i de fleste Dæmonsigiler og repræsenterer den korrekte
måde justere chakraerne på, så de vender den rigtige vej - det repræsentrer
formen af den menneskelige sjæl.

Lucifer har adskillige sigiler, som alle har at gøre med at opnå
Guddommen. Hans symbol til venstre repræsenterer den sande GRAL.
Dette er koppen, der opbevarer livets eliksir. Den katolske kirke
STJAL dette koncept og forvanskede det. Gralen er en del af Magnum
Opus, hvis potentiale vi har i os selv. Det er ikke en fysisk genstand det er et koncept. "Chakraernes Blod" er energien, de lækker, når de
bliver stimuleret. Gralen afbildes som "Helligt Blod" - dette er
chakraernes "blod".

Symbolerne til venstre er Astaroths. Begge stammer fra den egyptiske Ankh.

Den egyptiske Ankh repræsenterer nøglen til sjælen og hjertechakraet. Glyffen for
planeten Venus blev afledt af den egyptiske Ankh. Både planeten Venus og
hjertechakraet er af Astaroth.

Farverne RØD, HVID og SORT går ikke kun helt tilbage til det gamle Egypten men til deres oprindelse i
Fjernøsten. Egypten var kendt som det "Sorte og Røde Land" og var midtpunktet for alkymi. Alkymi er
omdannelsen af den menneskelige sjæl til Guddommen. Gennem denne transformation fuldfører vi vores
Skaber Satans ufærdige arbejde. Farverne rød, hvid og sort er farverne af de tre primære nadier i den
menneskelige sjæl. Idaen er sort, Pingalaen er rød og Sushumnaen er hvid.
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"MØRKE"
Assoscieringen af "mørke" med satanisme er fuldstændigt blevet fordrejet. Dette handler ikke om
genfærd, skeletter eller lignende lort. Satanisk "mørke" har at gøre med "yin" og "yang". Dette
repræsenterer den kvindelige side af sjælen - det underbevidste sind, som vi får adgang til under
meditation. Satans Slange er af den kvindelige side af sjælen. Den mandlige side af sjælen er den logiske
side - den venstre hjernehalvdel. Den kvindelige side er den højre hjernehalvdel. Sjælen har både positive
og negativer poler. Både den mandlige og kvindelige må arbejde sammen. Den logiske maskuline side
(den venstre hjernehalvdel) styrer den feminine side gennem tanker og vilje. Den kvindelige side af
sjælen er sjælens kraftcenter. Den kvindelige side manifesterer tankerne og idéerne, som genereres af den
logiske mandlige side. Den kvindelige side er også sjælens kreative aspekt; drømme, musik, følelser og
intuition. Fordi, at kræften der skal til for at styre ens egen skæbne, samt den spirituelle frihed der følger
med, kommer fra sjælens kvindelige side, arbejder de kristne kirker og deres beslægtede ligemænd, såsom
islam, på at fremme et underlegent billede af kvinder, som f.eks. med islams brutalitet mod kvinder og
de uophørlige degenerationer af kvinder i den jødiske/kristne bibel.
Desuden reflekteres dette på det underbevidste niveau for at undertrykke og fornægte sjælen den
kvindelige kraft. Gennem århundreder med dette håndhævede skrald, som ikke er andet end et program
lavet for at fjerne spiritualitet, er sjælens kvindelige side og dens kræfter forkrøblet. Dette er grunden til,
at menneskeheden og denne verden på nuværende tidspunkt er sådant et rod. Dette har skabt en yderst
alvorligt ubalance, der er blevet en del af generationsskiftet. Satanisme virker gennem power meditation
ved at styrke sjælens kvindelige side for at genskabe balance og genoprette spirituel sundhed, samtidig
med, at den enkelte får kræfter.
"Djævelens Trefork" er faktisk et meget
gammelt symbol, som også kom flere tusinder
af år forud for kristendommen. Dette symbol
opstod i Fjernøsten (hvorfra kristendommen
og dens jødiske rod stjal og fælt forvanskede
de stjålne materialer for at holde al spirituel
magt i hænderne på et par "få udvalgte").
Det er kendt som en "TRISHUL" og
symboliserer det at gennembore de tre knuder
i sakralchakraet, halschakraet og det syvende
chakra. Disse knuder er også kendt som
"Granthier" på sanskrit. For at slangen kan
stige op, skal alle tre være åbne. Trishulen
symboliserer slangeenergien, der
gennemborer de tre granthier.

Billedet af den vestlige okkultismes "Baphomet" blev taget
fra billedet af Shiva (til højre). Bemærk placeringen af
armene - den ene peger opad og den anden nedad.
Baphometet er, igen, symbolsk for sjælens både mandlige
og kvindelige aspekter. Bemærk, at Baphometet både er
mandligt og kvindeligt, hvilket også ses på billeder af den
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egyptiske gud Akhenaton.
Sjælens vinger repræsenterer spirituel frihed. Geden
symboliserer frugtbarhed - frugtbarhed til at multiplicere
livskraften, vril'en, som aktiverer og hæver slangen. "The
Goat of a Thousand Young" refererer til kronechakraet,
som på sanskrit hedder "Sahasrara", hvilket betyder
"Tusindbladet Lotus".

Hornene er et symbol på livskraften, heksekraften,
vril'en, chi'en. Dette symboliserers ved symbolet for
planeten Merkur (vist til venstre).
"Merkur" er kendt som "Gudernes Sendebud" .
"Gud(er)" er et kodeord for chakraerne. Bemærk
hornene som vises på billedet af Azazel (vist til
venstre) og de skinnende stråler fra hans hoved, hvilke
repræsenterer en hævet slange.

Pyramiden er symbolsk for formen af det menneskelige chakra. Den manglende
dæksten repræsenterer det ufærdige arbejde, og DET ALTSEENDE ØJE
repræsenterer gnose og alvidenhed, som man får ved at opnå Guddommen. Denne
tilstand er også kendt som "SAMADI" eller "SUPERBEVIDSTHED". Fotoet til
venstre er af den amerikanske 1 dollar-seddel. USA og hele deres regering blev
grundlagt på frimurerprincipper og er på ingen måde kristen.
Oprindeligt Frimueri var af Satan
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er solens kabbalistiske kvadrat. 666 er det ekstremt vigtige solchakra. Den sande betydning af
"Solomons Tempel" er SOLENS TEMPEL. "Sol", "Om" og "On" er alle ord for solen. Det danske ord for
"Sol" er det samme på latin og er tæt på det engelske ord "Soul". "Om" er et navn givet af hinduerne til den
Spirituelle Sol, og "On" er et egyptisk ord for Solen. Symbolismen for Solomons Tempel blev stjålet af
jøderne og gjort til en fiktiv karakter som den fiktive nazaræer og næsten alt i den jødiske/kristne bibel.
For mere information:
Fjernelsen og skændelsen af de oprindelige hedenske religiøse tekster
og
Afsløring af spirituel forvanskning - spirituel alkymi og Bibelen
Den sande betydning af "Solens Tempel" er spirituel. Dette symboliserer den perfektionerede sjæl, hvor
stråler fra solchakraet (666 - som er sjælens centrum, og som cirkulerer spirituel energi) deler sig i 8
seperate stråler. Den strålende sjæl symboliseres ved Solen. 8 er Astaroths tal. Dette er også "Det Nye
Jerusalem". Navnet "Jerusalem" er også blevet stjålet og forvansket til at være en by i Israel. "Jerusalem"
ER ET KONCEPT!
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Bemærk de to sataniske symboler ovenfor til højre- tallet 8 er symbolet for uendelighed/udødelighed. 8tallet er vendt på siden. Det dobbelte kors symboliserer den menneskelige sjæl ved solchakraet (666) og
hjerte-/ skulderchakraerne. Den 8-takkede stjerne til venstre er Astaroths Stjerne.
Den katolske kirke stemplede dette som "Dyrets Tegn". Alt der har at gøre med spiritualitet er blevet
smædet, bagvasket, bespottet og skændet af de kristne kirker. Den fuldkomne og strålende sjæl
symboliserers også som "Lyset".

Astaroths symbol til venstre symboliserer balancen og ligevægten, der
opnås, når både Ida og Pingala nadierne er lige aktive, og Sushumnaen
ikke længere er inaktiv.

Kraniet og knoglerne er symbolske for Nigredo-/ transformationsfasen af
Magnum Opus, hvilket er omdannelsen af sjælen til Guddommen. Dette er
dødsfasen i værket, før sjælen renses til Gudommen. Slaggerne sepereres fra det
rene.

Den Sorte Sol, Ravnen, Kragen og farven sort symboliserer også Nigredo-/
transformations-fasen. Den Sorte Sol er den astrale Sol.
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Påfuglen er hellig for Satan og repræsenterer det tredje øje samt det flerfarvede stadie
af Magnum Opus efter Nigredo-fasen (transformation).
Lucifer, Lucifer, stræk din hale og før mig fuld fart væk gennem strædets passage,
dødens dal, til det skinnende lys, Gudernes palads
- Isanatha Muni

Det ”omvendte” kors er et meget gammelt symbol, og JA - det kom forud for kristendommen og
dens jødiske rod med tusindvis af år. Dets sande betydning symboliserer den korrekte måde, hvorpå
man justerer chakraerne. Det yderst vigtige solchakra (666) justeres til at pege nedad og giver
sjælen dens kraft.
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Dæmoner, Helvedes Guder
Om Dæmoner
** Jeg, tre andre Ypperstepræster og en Ypperstepræstinde udførte for nylig energiarbejde med
Dæmonerne. De er IKKE monstre. Mange er velkendte og populære EGYPTISKE GUDER. I
århundreder er de blevet åndeligt misbrugt ved, at folk har brugt fjendtlige gudenavne, ni-fodscirkler og et
væld af bespottelser og fornærmelser. Dette er årsagen til, at mange viste sig som monstre. Dæmonerne er
alle førkristne Guder; DE OPRINDELIGE GUDER
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich, maj 2003
DÆMONERNE ER IKKE ONDE! På grund af samfundet generelt samt de populære religioners
perversioner af ond og god, er mange mennesker forvirrede. (Læs min prædiken om"fritanke").
Der er ingen grund til at frygte Satans Dæmoner. Når de behandles med respekt, og man henvender sig til
dem med ærlige hensigter, er de virkelig vidunderlige. Deres større formål er at undervise
menneskeheden. Hvad angår hævn og afstraffelse af fjender, er dette en del af at lære, da retfærdighed er
altafgørende. At vende den anden kind til skaber sand lovløshed, kaos og sikrer det civiliserede samfunds
kollaps. Hævn og retfærdighed er nødvendigt, da skadevoldere ellers bare fortsætter deres misbrugelige
adfærd og frit misbruger andre.
Når vi bliver venner med Dæmonerne, hævner de os ofte og tager sig af dem, der ønsker at gøre os ondt.
De passer også på os. Jeg har set mine fjender og mine elskedes fjender blive straffet, før jeg overhovedet
behøvede at spørge.
Mange af Dæmonerne specialiserer sig i undervisning af etik. Lige præcis dette vidner om, at
Dæmonerne ikke er onde. Ansvar til de ansvarlige. Ære og sandhed er MEGET vigtigt for Satan. Satan
ser med had på de, der er kujoner og for svage til at tage ansvar for deres egne handlinger. Satan
repræsenterer de stærke og de retfærdige.
Dæmonerne er de kendt som Nephilim (de Oprindelige Guder), som er de gamle udenjordiske, der kom til
Jorden for at udvinde guld for tusinder af år siden. De er meget intellektuelt, fysisk og spirituelt
avancerede. Mange tog menneskelige koner/ægtemænd og blev på grund af dette forbandet af de andre
Guder, der var imod alt, som havde til formål at uddanne eller ophøje mennesket til noget højere end et
dyr. Menneskers formål var at være slaver, og når mineprojektet var færdigt, skulle de destrueres.
Dæmonerne blev venner med mennesker og ønskede, at vi skulle blive som Guderne - ligesom Fader
Satan forsøgte at bringe guddommelig viden og kraft til mennesker. De blev forbandet og straffet for dette.
Dæmonerne er meget menneskevenlige. Jeg har haft det privilegium at have dem arbejde med mig og
undervise mig. Jeg har etableret sande venskaber med flere Dæmoner, der har hjulpet mig på så mange
måder. Jeg har lært så meget fra mine Dæmonlærere. På grund af ødelæggelsen af gamle læringscentre og
biblioteker af kristne er så meget viden tabt for evigt. Dæmoner kan sommetider være strikse med at
tilskynde os til at forbedre os selv, men dette er for vores eget bedste og for vores egen udviklings skyld.
Som Satan anfører i Den Sorte Bog: "Jeg fører til den rette vej uden en åbenbaret bog".
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De populære grimoirer og okkulte bøger som er tilgængelige i store boghandlere og biblioteker er dårligt
nyt og kan bringe store problemer. Grimoirerne blev skrevet af rabbinere og kristne. Dæmoner er ikke
"tomme skaller", som kabbalister hævder. De er ikke "qlippoth'erne". Dæmonerne som jeg har arbejdet
med har meget kraftfuld, positiv energi og er fuldstændig levende. Efter vi udførte energiarbejde på dem,
har de drastisk øget deres kraft. Mange af dem har nu meget lyse auraer.
Med henblik på vampyrisme og "qlippoth'erne", så eksemplificerer den kristne "Gud" begge, da de fleste
kristne er spirituelt svækkede og udtømte. Se på den katolske pave - han er en tom skal.
Højrehåndsreligionernes doktriner fortaler for askese, selvfornægtelse og alle andre slags anti-livs praksis,
der er skadelige for mennesker, og som direkte er repræsentativt for "qlippoth". Lærdommene vedrørende
qlippoth er endnu en måde, hvorpå fjenden nedgør og bagvasker vores Guder.
Der findes en lavere orden af Dæmoner. De har ildrøde øjne og gummiagtige vinger. De tjener formål
såsom beskyttelse og jager fjendtlige ånder væk. De er også assistenter for højere rangerede Dæmoner.
Når vi hidkalder Dæmonerne, kommunikerer de normalt med os telepatisk. Nogle gange manifesterer de
sig selv gennem astralprojektion.
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Hvordan man hidkalder Dæmoner
*For folk, der har haft problemer med at få en Dæmon til at vise sig, klik på linket nederst på siden.
Det vigtigste du kan gøre er, at glemme alt du har lært om Dæmoner fra kilder, der er fjendtlige over for
satanisme.
Der findes intet andet end misinformation i de populære og let tilgængelige skrifter. At følge
instruktionerne beskrevet i de fleste grimoirer er ikke kun forkert, men det kan også være meget farligt.
Min egen erfaring med Dæmonerne er, at de er meget stolte, og det er meget vigtigt at være respektfuld.
Adskillige Ypperstepræster- og præstinder udførte for nylig energiarbejde med mange forskellige Dæmoner,
herunder alle Goetiaens Dæmoner. Alle 72 af de Goetiske Dæmoner er blevet befriet og mange flere. Vi
fandt frem til disse Dæmoners sande identiteter. Mange har brugt forskellige aliasser for at undgå at blive
misbrugt på det groveste. Disse Dæmoner er, i modsætning til beskrivelserne givet i mange af de gamle
grimoirer, ikke monstre. De er smukke, populære og vigtige Guder.
ASMODEUS SAGDE TIL SALOMON:
"SÅ SPØRG MIG IKKE OM MANGE TING; FOR JERES RIGE VIL OGSÅ EFTER KORT TID BLIVE
ØDELAGT OG JERES STORHED VIL KUN VARE EN ÅRSTID OG KORT VIL JERES TYRRANI
OVER OS VÆRE."
Dæmoner er udødelige; en "årstid" er blot et par tusinde år for dem. Den kristne "Gud" er ved at miste
magten. Fader Satan har meddelt mig, at vores side har vundet. Vi advarer alle: brugen af de åndeligt
misbrugelige metoder beskrevet i de gamle grimoirer er ikke kun tåbeligt, men vil uungåeligt resultere i
personlig katastrofe og undergang. Dæmonerne skal altid behandles med ekstrem ærlighed og respekt. Det
er slut med at bruge fjendtlige "Gude"-navne, nifods-cirkler, trusler og andre destruktive og voldelige
metoder. Kom ikke og sig, du ikke blev advaret ....
Når vi er nye, er de fleste af Dæmonerne villige til at hjælpe os. Målet med satanisme er at blive som en
gud. Dette kræver selvstændigt arbejde.
Mens vi opnår fremskridt gennem vores egen indsats, bliver vi dygtigere og dygtigere. Vi bør være i
stand til at bruge samt stole på vores egne kræfter i stedet for udefrakommende kræfter.
Dæmonerne er bedst, når det kommer til at vidergive viden og visdom, så vi kan lære samt fremme vores
egne kræfter.
Mens vi opnår fremskridt gennem vores egen indsats, bliver vi dygtigere og dygtigere. Vi bør være i
stand til at bruge samt stole på vores egne kræfter i stedet for udefrakommende kræfter. Dæmonerne er
bedst, når det kommer til at vidergive viden og visdom, så vi kan lære samt fremme vores egne kræfter.
Som vi gør fremskridt, bør vi være kompetente inden for alle aspekter af magi og være i stand til at
påvirke andre samt vores omgivelser selv, uden hjælp udefra. Når det er sagt, kan der dog, selv med en
adept, være omstændigheder, hvor problemer kan være overvældende, og hvor hjælp fra en Dæmon er
nødvendig.
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For spirituel vejledning er Dæmonerne der for os på alle niveauer - fra dem, der er nye, til dem, der er
avancerede og adepte.
Fra mine egne erfaringer, vil jeg stærkt anbefale dem af jer, der er seriøse omkring at opnå spirituelle
fremskridt at etablere et tæt og stærkt forhold med en Dæmon, som er villig til at arbejde med jer og
vejlede jer langs venstrehåndsvejen. Dette kan være en meget givende oplevelse for at sige til mildt.
Hvordan man hidkalder:
Behandl altid Dæmonerne med ærlighed og respekt. Kommander aldrig med Dæmonerne. Kræv aldrig
noget og forsøg ikke at udnytte dem på nogen måde.
DE KORREKTE METODER TIL AT HIDKALDE EN DÆMON:
1. Du skal kende til Dæmonen, du agter at hidkalde. Denne hjemmeside indholder viden om
forskellige Dæmoner og deres egenskaber. Alle de Goetiske Dæmoner er menneskevenlige,
som vi ved fra erfaring.
2. Det er vigtigt at have et bestemt formål; du skal vide præcis HVORFOR, du hidkalder en
bestemt Dæmon.
3. Når vi beder om hjælp fra en Dæmon, er det kun høfligt at tilbyde noget til gengæld. Vær
forberedt på at give noget igen. Dette er noget, både dig og Dæmonen bør blive enige om. Husk,
at de Ældre Guder værdsætter ens ord, ærlighed, integritet samt ens ære som det allervigtigste.
Lov ALDRIG noget, som du ved, at du ikke kan følge op på.
4. Kend til metoden som du vil bruge til at kommunikere med Dæmonen.
Et af de vigtigste skridt ved at hidkalde en Dæmon du endnu ikke er bekendt med er at gå gennem
Satan. Årsagerne til dette er alvorlige. Ikke alle Dæmoner er venligt indstillede over for mennesker, og
ej heller er alle Dæmoner af Satan. Satan har myndighed over alle de Goetiske Dæmoner. De fleste
Dæmoner er venlige, når de behandles med respekt, og hidkaldelser resulterer i positive oplevelser. Jeg
har fundet, at mange Dæmoner som har forårsaget udenforstående problemer ofte er venlige over for
en bekræftet satanist.
Jeg har lært meget gennem mine egne interaktioner med Dæmonerne og gennem mange andres
erfaringer, både lægfolkets og gejstlighedens. Erfaring er, som altid, den bedste lærer.
Der er forskellige slags oplevelser, når man etablerer kontakt med en Dæmon:
1. Dæmonen taler til os gennem vores tanker (telepati). Med telepati kommer Dæmonens ord til os
gennem vores tanker. I begyndelsen kan det være svært for dem, der ikke er så følsomme eller
mangler spirituel evne til at skelne mellem et andet væsens kommunikation og ens egne tanker.
Dette bliver med tiden meget lettere gennem power meditation og erfaring.
2. Vi ser og hører Dæmonen. Dette sker for folk, som er mere synske og åbne.
3. Vi invokerer Dæmonens energi. Dette er kraftfuldt og elektrificerende. Vi bliver omsluttet af en stærk aura.
Når dette sker, hører vi ofte Dæmonen tale til os, og sommetider kan vi desuden også se Dæmonen.
4. Under en reel hidkaldelse viser Dæmonen sig for os og taler til os gennem scrying i et spejl, i
røgen fra røgelsen eller på en anden måde. Dette er bedst for dem, der er nye. Hvis vi er
følsomme nok, kan vi med scrying ofte mærke Dæmonen røre os, hvis han eller hun vælger at
gøre dette.
5. Reel kontakt - genstande i vores rum flyttes, og der er konkrete fysiske beviser på, at Dæmonen har
været til stede.
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I populære bøger findes der beretninger om ekstremt kraftfulde energier, som folk har stødt på, mens de
evokerede en Dæmon. Så vidt jeg ved, har ingen, som har brugt metoderne beskrevet på denne
hjemmeside nogensinde oplevet noget negativt eller overvældende. Jeg har invokeret Dæmoner mange
gange (se Invokation og evokation), og energien var aldrig kraftigere, end jeg kunne håndtere og var på
ingen måde ubehagelig.
Metoder:
Kopier, udskriv eller tegn Dæmonens sigil på et blankt stykke papir. Det er vigtigt, at du kan være alene
og ikke bliver forstyrret på nogen måde. Luk dine øjne og visualiser sigilet i dit sind, så godt du kan. Det
er ok at åbne øjnene og kigge på sigilet igen (så mange gange som nødvendigt) for at få et klarere billede.
Reciter eller syng Dæmonens navn mens du visualiserer - enten højlydt eller inde i dit sind.
Fremsig følgende bøn:
Herre Satan, jeg beder dig, ved din nåde, om kræften til i mit sind at forestille og udføre det, som jeg
ønsker at gøre, og som jeg til sidst ville opnå med din hjælp, O Mægtige Satan, den eneste Sande Gud,
som lever og hersker for evigt og altid. Jeg bønfalder dig om at opfordre
(Dæmonens navn)
til at manifestere før mig, at han/hun kan give mig sandt og oprigtigt svar, så jeg kan nå min ønskede
ende, forudsat at dette falder inden for hans/hendes område. Dette beder jeg dig respektfuldt og ydmygt
om i Dit Navn, Herre Satan, må du anse mig for værdig, Fader.
Dæmonen kan manifestere sig selv på forskellige måder.
• Gennem et spejl som med "scrying". Du vil se Dæmonen i spejlet.
• Gennem røgen fra røgelsen
• Dæmonen viser sig direkte, når man er følsom nok og i en dyb meditativ tilstand.
Forbered dit område. Dine første hidkaldelsesritualer bør udføres om aftenen eller natten. Årsagerne til
dette er, at energierne er anderledes om natten end om dagen, og at det er nemmere at være alene og fri for
distraktioner. Når man har etableret forhold med visse Dæmoner, er det ikke længere nødvendigt at udføre
et hidkaldelsesritual. Dæmonen kan vise sig for os nat eller dag, og alt vi behøver at gøre er at koncentrere
os for at kontakte dem telepatisk.
Du får brug for:
• Et stille sted, hvor du ikke vil blive forstyrret.
• Røgelse af god kvalitet med en behagelig duft. Jeg anbefaler kraftigt altid at afprøve ny røgelse
før det egentlige ritual eller tilkaldelse, da billig, stinkende røgelse er fornærmende og kan være
pinligt i ethvert ritual. Se RØGELSE.
• Et eller flere sorte eller blå stearinlys. Sort er at foretrække, men blå er fint som erstatning, hvis
du ikke kan få fat i sorte. Hvis muligt, også et eller flere stearinlys af den specifikke Dæmons
stearinlysfarve (disse er opført på denne hjemmeside).
• Dit papir med Dæmonens sigil.
Når du er færdig med sigilet, så find et sikkert sted at gemme det, helst i din egen sorte bog eller journal.
Behandl ALTID dette papir/sigil med ekstrem respekt og brænd det ALDRIG! Sigilet kan genanvendes.
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Der er ikke behov for nogen ni-fods cirkel. Dæmoner HADER cirkler, og der er intet behov for en
"tilladelse til at tage afsted", da begge er stødende og fornærmende. Behandl Dæmonerne med respekt,
og til gengæld vil du modtage det samme.
Efter bønnen til Satan bør du føle hans positive energi. Dette er et godt tegn og et "grønt lys" til at
fortsætte. Hvis Dæmonen, af en eller anden årsag, ikke svarer, så prøv en anden gang.
Mange gange viser Dæmonen sig, men dem, der er nye inden for hidkaldelse er ikke spirituelt åbne
eller erfarne nok til at fornemme ham/hende. De fleste mennesker har været nødt til at udføre
hidkaldelsesritualet mere end én gang for at få Dæmonen til at manifestere.
Dæmonen svarer ofte, men mange er ikke opmærksomme. Vær opmærksom på tilfældigheder og ting ud over
det sædvanelige. Opmærksomhed er altafgørende.

Tilbyd altid noget til gengæld for Dæmonens tjenester som tegn på taknemmelighed og påskønnelse. Dette
kunne f.eks. være positiv omtale af Dæmonen, at arbejde imod kristendommen, at arbejde for at fremme
satanisme eller hvilken som helst tjeneste, som I begge kan blive enige om.
** Jeg har modtaget mange personlige e-mails, og mange indlæg er blevet indsendt til Joy of Satan
grupperne vedrørende hidkaldelse af Dæmoner samt de problemer, nogle mennesker har haft med at se,
høre og føle en Dæmons tilstedeværelse.
Folk kommer til satanisme med forskellige niveauer af spirituel evne. Spirituel evne er, når ens sjæl er
åben nok til at fornemme ting, som de fleste andre ikke kan. Det er målet med spirituel satanisme: at
styrke menneskeheden spirituelt. Menneskesjæle er blevet forseglede, således, at lidt, om noget, udover
den materielle verden kan tilgås. De jødiske/kristne kirker har altid været og er et redskab til at fjerne
spirituel viden og erstatte den med løgne og total materialisme. Effekten har været, at menneskeheden
gennem århundreder, fra generation til generation, har oplevet atrofi af sjælen og ånden. Folk, der har haft
spirituelle oplevelser, er ofte på bar bund i forhold til at forklare eller endda forstå dem.
Nogle af os, der har været med Satan gennem mange reinkarnationer, er mere spirituelt åbne. Dette gælder
også for enhver, der i nogen af deres tidligere liv har arbejdet på at udvikle deres sjæle og spirituelle
kræfter.
Der er masser af folk, der ikke har udviklet deres kræfter i deres tidligere eller nuværende liv, og som et
resultat, er de ikke i stand til at fornemme tilstedeværelsen af Dæmoner, når de hidkalder dem. Mange af
disse mennesker føler, at de bliver ignoreret, eller de kan føle sig desillusionerede. Der er ingen grund til
at have det sådan, da spirituelle sanser og evner kan udvikles når som helst gennem power meditation,
hvilket er grundlaget for spirituel satanisme.
Til dem af jer, der har problemer, skal I bare være tålmodige og forsøge at arbejde på jer self i et stykke
tid med et meditationsprogram. Senere hen kan I forsøge at hidkalde en Dæmon igen. Opmærksomhed er
også vigtigt. Vær opmærksom på tilfældigheder eller svar på dine spørgsmål eller bekymringer. Begræns
ikke dig selv, da svar kan komme fra mange forskellige kilder og på nogle af de mest usædvanlige måder,
som man aldrig ville have forventet.
Hvis du har forsøgt at hidkalde flere gange uden held, er du nødt til at meditere regelmæssigt. Hver
eneste spirituelle satanist bør meditere på regelmæssig basis, uanset nuværende evne.
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Daemon
Så meget er blevet perverteret, fordrejet og forvansket af fjendtlige religioner. Her er den oprindelige
betydning af Daemon/Dæmon:
Daemon: "I den græske mytologi, en mellemliggende ånd mellem mennesker og Guder. Daemoner, såsom
dem, der vejledte Socrates, fungerer som rådgivere og beskyttere for mennesker."
En anden definition fra Encyclopædia Britannica, 1973 udgaven:
"En generel græsk betegnelse for en overnaturlig kraft. Så tidligt som Hesoid, blev dem, der døde i Den
Gyldne Alder til Dæmoner, og senere filosofisk spekulation anså disse som værende lavere end Guderne,
men overlegne i forhold til menneskeheden. Kristne tilskrev derfor de Hedenske Guders handlinger til
dæmoner, identificeret som faldne engle."
De Oprindelige Hedenske Guder blev bespottet som monstre, da kristendommen kom på banen.
Ovenstående citat fra Encyclopædia Britannica hævder, at Daemoner er lavere end Guder. Dette er
delvist rigtigt, da nogle er menneskelige hybrider (Halvguder), som er blevet både spirituelt og fysisk
udødelige og besidder det, der kaldes "overnaturlige kræfter". Dæmonerne i Goetiaen er alle oprindelige
hedenske Guder. Nogle af dem, såsom Asmodeus, er Halvguder.
Dette citat fra den Katolske Encyklopædi er meget afslørende:
På samme måde, kan grækerne og romerne have tilbedt deres guder, og glædeligt have troet, at de var
gode. Men de kristne skrifter erklærer, at alle ikke-jødernes Guder er dæmoner.
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Magisk evokation og invokation
Der er grundlæggende to måder, hvorpå man kan hidkalde et væsen eller arbejde med energi:
"Evokation" og "Invokation". Spirituel evokation er at hidkalde et væsen, såsom en Dæmon, ånd, afdød
person eller en elemental, og hvor dette væsen fremkommer uden for magikeren. Når man arbejder med
energi, er energien altid uden for magikeren og aldrig inde i hans eller hendes krop. Med evokation er
der aldrig en direkte tilknytning eller forbindelse.
Invokation er at tage ånden ind i en selv. Væsenet kommer faktisk ind i magikerens krop. Et eksempel er
at invokere en Dæmon, og hvor Dæmonen taler gennem magikeren ved at bruge hans eller hendes
stemme til at kommunikere. Når dette sker, ændrer ens stemme sig ofte og kan blive dybere, hæs eller
anderledes på en måde. Under seancer er mediet ofte i stand til at producere et stof kaldet "ektoplasma"
for at give et lysende materiale, så den evokerede ånd kan manifestere sig selv synligt. Dette er en form
for invokation, da der er en direkte forbindelse mellem ånden og mediet.
Der er mange forskellige væsener. En ting jeg har lært om Satans Dæmoner er, at de aldrig skader os
på nogen måde, når de kommer ind i os. Vi er altid helt klare i hovedet og ved bevidsthed. Når de
taler gennem os, er vi klare over, hvad de siger, og sjældent bliver noget nogensinde tvunget. Man
oplever ikke huller i tiden eller "manglende tid", som dem, der invokerer englevæsener gør. Engle
giver sig ofte ud for at være Dæmoner.
Der er væsener, som IKKE er af Satan, og når de inviteres indenfor (som regel er disse engle eller
ligesindet slæng), overtager de kontrollen og forårsager skade på personen, der invokerer dem, og
personen vil ikke have nogen erindring om begivenheden. Personen vil opleve "huller i tiden" og
sandsynligvis også andre langvarige problemer. Satan er den, der bringer viden. Han har ingen grund
til at få nogen til at glemme noget eller have huller i hukommelsen for at skjule noget. Folk, der
eksperimenterer med engle eller andre astrale væsener, som de ikke har kendskab til, kan opleve
disse problemer, og som resultat heraf, samt på grund af uvidened og dumhed, skyder de skylden på
"Djævelen".
Nogle Dæmoner kommer sommetider for at have lidt sjov. Engang da jeg var på arbejde, viste en kollega
et billede af sin kæreste. Jeg mærkede en Dæmon komme ind i mig, og han bad mig om at "fortsætte".
Jeg begyndte at læse hende. Min kollega var overrasket over min nøjagtighed. Dette var selvfølgelig en
Dæmonven, der talte gennem mig.
De fleste tilgængelige tekster om besværgelser og magi giver, på grund af manglende viden (spirituel og
magisk viden blev fjernet og udslettet af den kristne kirke), ikke kun fejlagtige instrukser, men også
instrukser der kan være meget farlige, når det kommer til sort magi og det at bruge dødsenergi og andre
destruktive kræfter.
Der er en stor forskel på evokation og invokation. Når vi invokerer energi eller ånder, skaber vi en
forbindelse mellem energien eller ånden og os selv. Det er klart, at dette kan dette være meget farligt,
hvis man bruger destruktiv energi eller dødsenergi. Invokation omfatter også at opbygge energi inden
for ens sjæl og derefter afgive det gennem ens aura og/eller chakraer. Dette skaber en forbindelse til
ofret.
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De fleste besværgelser der går galt inden for sort magi, går galt på grund af fejl hos magikeren. Der er
andre grunde til, at en sådan besværgelse kan gå galt, såsom hvis ofret har en kraftfuld aura, der er i
stand til at afbøje den negative energi. Ofret kan også være under kraftfuld spirituel beskyttelse (hvis
man er under Satans beskyttelse, kan intet røre en), eller magikeren kan have timet besværgelsen dårligt.
Der kan være andre grunde, men de ovenstående er mest almindelige.
Selv med hvid magi, hvor healing er berørt, kan magikeren opleve problemer, hvis han eller hun
invokerer energien, før han eller hun anvender den. Hver gang energi invokeres, skabes der en kraftfuld
forbindelse. Naturligvis ville ingen person ved sine fulde fem ønske at skabe en forbindelse til en
sygdom.Invokation er hensigtsmæssigt, hvis magikeren arbejder på at opnå penge, personligt kraft eller
andre positive anvendelser af energien. Dette gælder også for kærlighedsbesværgelser og besværgelser
for begær.
Man skal kende til forskellen, når man udfører en besværgelse, da uvidenhed eller forkert anvendelse af
ovenstående kan resultere i tilbageslag af besværgelsen eller andre uønskede resultater.
For eksempel: evokation af dødsenergi. Den avancerede magiker bør være fortrolig med denne energi.
Dødsenergi er fremherskende i lighuse, kirkegårde, steder hvor krige blev udkæmpet, hvor massakrer
fandt sted og lignende dødsbefængte steder. Energien er grå, trist og deprimerende. Magikeren bør gå i en
trance og omgive sig selv med energien, men *IKKE* tage den ind i sin krop. Magikeren bør herefter
dirigere energien og samle den i en kugle, eller en anden form, ved hjælp af sin vilje og visualisering.
Energien skal kondenseres tættere og tættere ind i kuglen eller den brugte form. Den dannede energi kan
derefter udvides eller trækkes sammen, alt efter hvordan magikeren ønsker at levere den til ofret. Hvis
man leverer energien til ofrets chakraer, bør energien komprimeres tæt og derefter eksploderes eller
udvides, når den går ind i ofrets krop. Hvis energien skal samle yderligere energi og klæbe sig til ofrets
aura, bør energien udvides, så den omfatter hele auraen. Variationer kan anvendes i henhold til ens
individuelle preferencer.
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Ofte stillede spørgsmål om Dæmoner
Jeg udførte ritualet, men Dæmonen kom ikke?
Svar:
Mange folk har skrevet til mig, at de efter flere hidkaldelsesforsøg endelig fik Dæmonen at se, og at alle
deres efterfølgende hidkaldelser gik fint efter dette. Grunden til dette er, at man er ny og/eller ikke
spirituelt åben nok til at fornemme Dæmonens tilstedeværelse. Vedholdenhed og tålmodighed betaler sig
og leder til resultater. Satan går meget op i, at man har tålmodighed.
Hvordan ved jeg, om Dæmonen hørte mig?
Svar:
Igen, dette er sikkert fordi, du er ny. Kig efter små tegn, såsom stearinlys og/eller røgelse der blusser up
eller syder under ritualet. Hvis du er åben nok, kan Dæmonen endda sommetider fysisk røre dig. Dæmoner
venter ofte med at komme til os til i vores drømme. Der kan blive flyttet på genstande, døre kan åbnes
eller lukkes, briser der opstår ud af ingenting, man kan mærke Dæmonens energi osv. Bare vær åben og
opmærksom. Led efter tilfældigheder.
What if I can't find candles in the right color?
Svar:
Gør det bedste du kan for at komme så tæt på farven som muligt. På grund af kristen kontrol og
indflydelse, bliver der længere og længere mellem steder, hvor man kan købe sorte stearinlys og andre
farver brugt i sataniske ritualer. Dine ønsker og det, der er i dit hjerte og sind er vigtigere end
stearinlysets farve.
Kan Dæmoner kun hidkaldes om natten?
Svar:
Første gang du hidkalder en Dæmon bør ideelt være om aftenen/natten. Aften- og nattetimerne er ofte
roligere og mere fordelagtige til spiritualitet generelt. Den højre (spirituelle) side af hjernen er, af natur,
mere aktiv i de mørkere timer. Når først du etablerer et forhold til en Dæmon, kan du hidkalde ham/hende
telepatisk når som helst ved koncentration alene, medmindre Dæmonen ikke ønsker dette. Han/hun vil
gøre dig opmærksom på dette. Hvis Dæmonen er optaget, hvilket ofte er tilfældet, kan han/hun svare dig
på et senere tidspunkt, som regel inden for en dag.
Er jeg altid nødt til at udføre et helt ritual, når jeg vil hidkalde en Dæmon?
Svar:
Nej. Når et forhold er etableret, vil bare det at koncentrere dig om Dæmonen og kontakte ham/hende
telepatisk, med eller uden hans/hendes sigil, være nok til, at han/hun viser sig, hvor som helst, når som
helst, blot du er ekstremt respektfuld og aldrig krævende. Nogle gange viser en Dæmon sig ikke med det
samme, hvis han/hun har en grund til dette, men viser sig som regel senere. *Når du hidkalder en
Dæmon, som du ikke kender, bør du altid udføre et ritual.
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Efter jeg hidkaldte og havde tæt kontakt med (eller invokerede) en Dæmon, kunne jeg mærke
ekstrem kraftfuld energi, og/eller jeg følte en øm, prikkende fornemmelse eller lignende.
Svar:
Dæmoner har meget større mængder af bioelektricitet, end vi mennesker har. Tæt kontakt resulterer ofte i
et overskud af bioelektricitet, der forbliver hos os efter kontakten. Fordi vores fysiske systemer ikke er
vant til dette, kan vi opleve et øget energiniveau, og, i visse tilfælde, fysisk ubehag i lidt tid efter
Dæmonen er taget afsted. Når vi opbygger vores egen bioelektricitet, er vi i stand til at håndtere mere
intens og intim kontakt med Dæmoner uden at føle noget foruroligende.
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Dæmoner og biolelektricitet
Dæmoner har kraftfuld energi, langt ud over det gennemsnitlige menneskes. Når vi invokerer dem eller har
tæt intim kontakt med dem, kan der opstå en række forskellige bivirkninger. Dæmonens bioelektricitet
smelter sammen med vores egen. Vi er alle forskellige og opererer på forskellige niveauer af intensitet.
Ikke alle oplever det samme. Dette afhænger af mange forskellige ting, såsom sjælens tidligere
energiniveauer. Jo kraftigere din egen energi er, desto mere energi kan du tåle med kun få eller ingen
ubehagelige bivirkninger. Ens nuværende fysiske styrke og konstitution bestemmer også mængden af
energi, man kan håndtere. Folk, der er fysisk stærkere end de fleste kan tåle mere fra deres egne magiske
værker eller fra eksterne kilder.
Folk, der regelmæssigt dyrker intens fysisk aktivitet vil finde, at de er i stand til at håndtere højere
energiniveauer og gøre hurtigere fremskridt i forhold til at øge deres egen bioelektricitet. Alt dette kræver
tid og tålmodighed. Det er som at bestige et bjerg, hvor man er nødt til at slå lejr ved bestemte højder i
adskillige dage til en måned eller mere for at akklimatisere sig selv, før man bevæger sig længere opad for
ikke at opleve meget ubehagelige eller sommetider livstruende bivirkninger, såsom alvorlig højdesyge. Vi
er alle forskellige og må bevæge os i vores eget tempo.
Almindelige fornemmelser efter at have invokeret en Dæmon(inde) omfatter hudfølsomhed, prikken, en
følelse af invendig prikken eller vibration, ømhed i leddene (for de med lavere niveauer af bioelektricitet),
en følelse af at være glødende og/eller flydende, undertiden angst, følelser af varme og kulde, opstemthed,
intense drømme, at føle sig hyperaktiv eller nervøs, søvnløshed og andet. Intet af dette er noget at være
bekymret over, da det vil gå over. Ovenstående afhænger også af graden af kontakt med Dæmon(inden).
Almindelig telepatisk kommunikation resulterer sjældent i samme bivirkninger, som seksuelt samleje gør.
Jeg har invokeret Dæmoner adskillige gange, og jeg havde en prikkende fornemmelse i huden i et par
dage bagefter, som en solskoldning - uden smerten men bare med følsomheden. Det kan forårsage
søvnløshed at invokere Dæmoner før sengetid, da energien kan holde dig vågen, fordi den er så intens og
kraftfuld. Vi vil altid kunne mærke en Dæmon og have nogle eftervirkninger, selv når vi styrker os selv
og øger vores egen bioelektricitet, men de vil være minimale, som vi bliver stærkere.
At føle ens kundalini blusse op når man ikke mediterer, indikerer ofte at en Dæmon(inde) er til stede.
Dæmonisk energi føles meget som vores egen. Det kræver erfaring at afgøre, om en Dæmon(inde) er til
stede, eller om vi bare føler vores egen energi. Dette kommer med tiden og med gentagen kontakt med
Dæmonerne.
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Helvedes Pantheon
Højtstående Guder og Kronede Prinser af
Helvede
Der er fire store Gudemagter, som regerer Helvede; Satan, Beelzebub, Astaroth og Azazel. Satan er
den mægtigste og mest kraftfulde og er Hersker af alle. Guder af stor rang og magt bistår kun deres
fortrolige og meget nære venner.
Ea/Enki (Satan), Enlil (Beelzebub; den oprindelige "Baal"), Inanna (Ishtar, Isis, Astaroth) og
Shamash/Utu, Ashur (Azazel) var de fire mest populære, kraftfulde og betydningsfulde Guder i hele
verden. De var de oprindelige Guder i Mesopotamien. De er alle beslægtede. Beelzebub/Enlil er
Satan/Ea's halvbror, og Astaroth og Azazel er tvillingebror- og søster; Beelzebubs børnebørn.

ASTAROTH
For kana'anæerne var hun kendt som ASTARTE, for sumererne var hun kendt som INANNA, for
babylonierne var hun kendt som ISHTAR, for assyrerne og akkadierne var hun kendt som ASHTART,
ASHTORETH, ASHERAH og ASTORETH. For egypterne var hun kendt som ISIS, ASHET og ASET,
for fønikerne var hun kendt som TANIT-ASHTART og ASHTAROTH. Hendes ugaritiske navn var
ANAT.
Position i dyrekredsen: 10-20 grader i Stenbukken
• 31. december - 9. januar
• Tarotkort: Tre Mønter (Azazel sagde Bægrenes Es)
• Planet: Venus
• Stearinlysfarve: Brun eller Grøn
• Dyr: Kobra eller Hugorm
• Metal: Kobber
• Element: Jord
• Rang: Storhertug af Helvedes Vestlige Regioner; Kronet Prinsesse
• Astaroth er Vejleder for både Dæmoner og mennesker. Hun beskæftiger sig hovedsageligt med
menneskelige anliggender.
• Astaroth hersker over 40 legioner af ånder og er en Dagsdæmoninde
• Astaroth er også Helvedes Kasserer
Astaroth er en meget gammel Gudinde. Ligesom Satan og Beelzebub, har hun været med menneskeheden
siden begyndelsen. Astaroth er Beelzebubs barnebarn. Hendes forældre er Ningal og Nanna. Hun har altid
været meget populær, elsket og æret i lokaliteterne, hvor hun blev tilbedt. Fordi hun har været med os
siden begyndelsen, har hun været kendt under flere forskellige navne, da hun har været Chefgudinde i
mange forskellige områder og kulturer. Hun har været kendt som Gudinde for frugtbarhed, kærlighed og
krig.
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Astaroths sigil

Astaroths symboler
afledt fra den egyptiske Ankh

Innannas væg i Uruk

Grupperne med de tre prikker ved stjernens spidser i hendes
sigil er ekstremt gamle og betegner hendes høje spirituelle
rang. Som den sumeriske Gudinde "Inanna" var hun kendt
som en mægtig kriger, og hendes hellige dyr var løven.
Nedenfor er billeder af Løverne, der bevogtede hendes
tempel i Nimrud.
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Hendes hellige by var Uruk, hvilket er en af de ældste byer i Sumer, hvor hun havde sit tempel - i
billedet nedenfor til højre ses ruinerne. Sumers folk og samfund blomstrede og trivedes under hendes
styre. Hun havde helligdomme og templer i mange byer i oldtidens Mellemøsten.
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Hendes sumeriske titel, "Himlens Dronning", blev stjålet af kristne og anvendt til deres fiktive
"Jomfru Maria".
Astaroth var også den babylonske Gudinde, Ishtar. Babyloniske skrifter kaldte hende "Verdens
Lys", "Gudinden af Gudinder" og "Skænkeren af Styrke".
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"Ishtarporten" blev bygget ca. 575 fvt. og var
hovedindgangen til Babylon. Det var den ottende af
den indre bys porte. Kong Nebukadnesar II af
Babylon dedikerede Porten til Ishtar.
Det var et af de mest imponerende monumenter i
den gamle Nærorient. Ishtarporten var dekoreret
med drager, tyre og løver. Sammen med Ea (Satan)
og Enlil (Beelzebub) havnede hun i grimoirerne
som en af Helvedes Kronede Prinser, da
jødedommen/kristendommen kom på banen.
Disse tre var de mest populære og velkendte Guder i
Mellemøsten. Deres omdømme blev ødelagt, og de
blev brutalt smædet, bespottet og dæmoniseret;
stemplet som "onde".

"Selvom Sidon respekteres, kunne det ikke glemmes, at hendes gudinde var Ashtart, et navn som
israelitternes skriftlærde skrev med de fem konsonanter 'strt' og vokaliserede med vokalerne fra det
velkendte hebraiske ord for "skam" og derved fik den sidoniske gudinde til at fremstå på den
svinske måde, Astoreth."
- Uddrag fra "Recovering Sarepta, A Phoenecian City af James B. Pritchard, 1978
"Af navnets forskellige stavemåder, findes Astarte i Tel Amara-bogstaverne. Det hebraiske Astoreth
opstod, da masoreternes rabbinske skole i det sjette århundrede besluttede at vedtage et konventionelt
system for at kompensere for manglen på vokaler i skriftlig hebraisk og samtidig at indsætte vokalerne
fra ordet 'boshet', der betyder 'vederstyggelighed', i fremmede guddommes navne.
-Uddrag fra "Who's Who Non-Classical Mythology af Egerton Sykes, 1993
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Ovenfor ses resterne af Isis-templet, som oprindeligt befandt sig på øen Philæ. For at redde resterne af
templet fra øversvømmelse, måtte de flyttes til Agilqiyya-øen (ovenfor) under opførelsen af Aswandæmningen.
Astaroth svarer sandt vedrørende fortiden, nutiden og fremtiden.
Hun afslører alle hemmeligheder og er en fremragende lærer inden for de frie kunster. Hun får en til at
have profetiske drømme eller visioner om fremtiden og giver indblik i det ukendte. Hun rådgiver også
mennesker, der Satan nær og aktivt arbejder for ham.
Hun skaffer venskab med dem med magt og repræsenterer luksus og lethed.
Påske (oprindelig kendt som "Ashtar" - bemærk ligheden mellem det engelske ord for påske - easter - og
"Ashtar) blev stjålet fra hende af kristne.
Ypperstepræstinde Maxine (min erfaring med Astaroth):
Astaroth er meget smuk og har lyseblondt hår. Selvom hun er høj, er hun fint bygget. Astaroths farver er
rød og sølv. Hun viser sig sommetider med vinger - disse har røde og blå striber i dem. Hun besøger ofte
mig og andre medlemmer af Fryden Ved Satans gejstlighed og er en ven samt vejleder for os.

Tegning af Astaroth - af Marcos Marcias
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AZAZEL
AZAZEL er også kendt som ZAZEL, SAMYAZA, SAMYAZAZEL, SHAMGAZ, SHEMYAZA,
SHAMYAZA, SHEMIHAZAH, SHAMASH (babylonisk), UTU (sumerisk; Den Skinnende),* SAMAS
(akkadisk), BABBAR (sumerisk), Ashur (assyrisk), SHAMIYAH (Hathra), SEMJAZA
• Tegn i dyrekredsen: Stenbukken/Vandbæreren (begge 1-10 grader)
• Tarotkort: Sværdenes Es
• Planet: Saturn samt den sydlige måneknude (Dragens Hale)
• Stearinlysfarve: Blå, Sort
• Metal: Bly
• Element: Luft
• Symboler: Ørnen og Skorpionen; Faravaharen (se nedenfor)
• Tal: 20
• Rang: Ledende Fanebærer for Den Infernalske Hær
• Azazel arbejder direkte med Satan
Han er ansvarlig for den øverste sikkerhed i Helvede.
*Han dikterede personligt ovenstående til mig
Fra Ypperstepræstinde Maxine:
Jeg kender Azazel godt og er ham meget nær. Han er en meget vigtig Gud og er meget højt rangeret.
Han er 2,30m høj, meget stærkt bygget og har lysblondt, løstsiddende hår, der når ned forbi hans
skuldre. Han har gennemtrængende, blågrå øjne. Han er meget kraftfuld og er meget dedikeret til
Lucifer. Han forventer 100% og kan være meget alvorlig og striks. Han interagerede tæt med
mennesker og uddannede os i tider meget langt tilbage. **AZAZEL ER IKKE PAIMON, som nogle
af de krænkende grimoirer hævder. De er begge forskellige Guder. Azazel er en Prins. Paimon er en
Konge. Azazel er meget højt rangeret; MEGET tæt på Lucifer. Han siger, han er omkring 60.000 jordår gammel.
Azazel arbejdede intensivt med mig på denne side. Han førte mig til mange forskellige referencer og
ressourcer (se liste nedenfor). Han bad mig om at nævne "Hammurabis Lov", og at dette dokuments
indhold er blevet drastisk ændret gennem århundreder, samt, at det vi har nu overhovedet ikke minder om
det oprindelige. Azazel står for retfærdighed og fortaler på ingen måde for overgivelse eller at vende den
anden kind til.
Selvom der findes nogle få beretninger om, at Azazel er gift med forskellige Gudinder, er dette
unøjagtigt. Azazel tog en menneskelig kone for omkring 10.000 år siden.
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"Azazel viser sig for mig med en utrolig pulserende og oplivende grøn aura, der har den samme farve som
hjertechakraet. Han er striks, hvis du ikke gør det, der kræves af dig, men han er meget venlig og
forstående - især hvis du går gennem dårlige tider som f.eks. spirituelt angreb eller dårlige planeter.
Azazel har hjulpet og vejledt mig så meget. Jeg husker engang, hvor jeg havde nogle virkelig dårlige
planeter, og det begyndte at føles som om, at jeg var lige ved at knække. Azazel beroligede mig og fik
mig til at føle, at jeg gjorde Fader Satan, Ham og Guderne stolte, og at de dårlige tider ville være
overstået på et tidspunkt. Jeg er så taknemmelig over for Azazel!"
Hil Azazel!
- Ypperstepræst Vovim Baghie

Azazel er barnebarn af Beelzebub (Enlil). Han er Astaroths tvillingebror. Både
ham og hans tvillingesøster Astaroth er børn af Beelzebubs søn "Sin/Nannar"
og Sins kone "Ningal".
Azazel og Astaroth har altid været meget nære. Azazel viser sig altid for mig
som på maleriet til venstre.

Azazel er en Krigergud for
retfærdighed og sandhed. Hans
byer var Larsa/Ellasar i Sumer
samt "Sippar", som var en
gammel akkadisk by på Eufrats
østlige bred nord for Babylon.
Sippar ligger 32km sydvest for
Bagdad i Irak. Sippar var en af
de første byer, der blev etableret
af Guderne.

163

"Ellasars sumeriske navn er givet som Ararwa, tilsyneladende for Arauruwa - 'lysets hjem' - hvilket i
virkeligheden er betydningen af den ideografiske gruppe, hvormed det skrives. Ruinerne af dette gamle
sted er nu kendt som Senqara og ligger på Eufrats østlige bred, omtrent midtvejs mellem Warka (Erek) og
Muqayyar (Ur i Kaldæa).
Ud over navnet Larsa, ser det også ud til at have været kaldt Aste azage, "det hellige (lyse, rene) sæde
(eller trone)", og begge dets navne var tilsyneladende på grund af at have været en af de store babylonske
centre for solguds-tilbedelse.
Som de fleste af de vigtigste byer i Babylonien, havde den et stort tempeltårn, kaldet E-dur-an-ki - 'huset
for båndet mellem himmel og jord'. Byens tempel bar det samme navn som det ved Sippar, dvs. E-babbar,
'Lysets Hus', hvor solguden Samas blev tilbedt. Dette tempel blev restaureret af Ur-Engur, Hammurabi
(Amraphel), Burna-burias, Nebukadnesar og Nabonid. Blandt tabletterne fundet af Loftus ved dette sted,
pegede det, som giver længdemål, kvardreringer og kubikrødder, mod stedet som et af de store centre for
babylonisk læring. Ud over resterne af disse templer, er der spor fra væggene samt rester fra borgernes
huse. Byen blev først regeret af dens egne konger, men blev en del af det babyloniske imperium et stykke
tid efter Hammurabis regeringstid"¹

Azazel er Guden for Retfærdighed og Hævn. Han er en
Mester i De Sorte Kunster og Beskytteren af Rejsende. Hans
symbol, farahavaren (vist til venstre), repræsenterer
valgfrihed samt beskyttelse.

Han var Igigi'ernes oprørsleder. Azazel er også Guden for spådom og
er blevet konsulteret af mange sandsigere. Han var også den Øverste
Guddom for byen Hathra. Som den Øverste Guddom for Hathra, var
han kendt som "Shamiyah". Bemærk skulpturens horn i billedet til
venstre.
Sammen med sin bedstefar Beelzebub kontrollerede han Gudernes
luftveje iført sit symbol, ørnen.

"I Bad-Tibria, etableret som et industrielt centrum, satte Enlil sin søn Nannar/Sin i kommando; teksterne
omtaler ham, i listen over byer, som NU.GIG ('Ham af nattehimlen'). Der mener vi, at tvillingerne
Inanna/Ishtar og Utu/Shamash blev født - en begivenhed markeret ved at knytte deres far, Nannar, til den
næste konstellation i dyrekredsen, Gemini (Tvillingerne). Som guden trænet i raketter, blev Shamash
tildelt konstellationen GIR (som både betyder 'raket' og 'krabbens klo' eller Cancer - Krebsen), efterfulgt
af Ishtar og Løven (Leo), på hvis ryg hun traditionelt blev afbildet."²
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I den jødiske/kristne bibel står der, at "Azazel lærte mændene at lave sværd, knive, skjolde og
rustninger."
De åndeligt krænkende grimoirer hævder, at Azazel er et geni inden for metalarbejde, mineralogi og
geologi. Dette er alt sammen symbolsk. Han er en Mester af Alkymi; Spirituel Alkymi. Spirituel Alkymi
har at gøre med transformationen af elementerne i den menneskelige sjæl, at trække energi fra Jorden og
at arbejde med Jorden på spirituel vis. Hvert af de syv chakraer repræsenteres af et bestemt metal.
Azazel arbejder sammen med Satans dedikerede disciple på at opnå Guddommen.
Alt det ovenstående er spirituelt. Den bibelske beretning blev fordrejet. "Sværdene, knivene, skjoldene
og rustningerne" er alle spirituelle våben. Han ekspert i planeterne, konstellationerne og astrologi. Han
er også meget dygtig inden for kunsterne samt smykker og kosmetologi. Azazel skaber skønhed.

Azazels sumeriske sigil

Azazels sigil
*Mange af de Oprindelige Guder var kendt som "De Skinnende" på grund af deres kraftfulde auraer.
¹ International Standard Bible Encyclopedia
² The 12th Planet af Zecharia Sitchin © 1976
Andre referencer:
Religion in Ancient Mesopotamia af Jean Bottéro
Translated by Teresa Lavendar Fagan, University of Chicago Press, © 2001
An Illustrated Dictionary, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia af Jeremy Black og
Anthony Green, © 1992
Mythology of the Babylonian People af Donald A. Mackenzie © 1915
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BEELZEBUB
BEELZEBUB er også kendt som BAALZEBUB, ENLIL, BEL, "PIR BUB"* BAAL ZEBUL og
BEELZEBUTH
Han er også kendt som den Goetiske Dæmon "BAEL"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Vædderen
21-25. marts *(21-30. marts)
Tarotkort: To Stokke (Fra Azazel)
Stearinlysfarve: Sort
Plante: Bregne
Planet: Solen (Fra Azazel)
Metal: Jern *(Guld)
Element: Ild
Rang: Prins
Bael er en Dagsdæmon og hersker over 66 legioner af ånder

Dem, der er Beelzebub nær, ved, at han er Enlil. Dette er fra ham personligt. Enlil var den oprindelige
"Bel", hvilket senere blev til "Baal". "Baal" betyder "Herre", "Mester", "Prinsen Baal". Beelzebub/Enlil
var en meget populær og velkendt Gud, som fik byer opkaldt efter sig med præfikset "Baal" i hele
Mellemøsten.
De fleste mennesker, der har studeret det okkulte, ved, at han er Satan meget nær, og at de begge går helt
tilbage til "tidens begyndelse" her på Jorden; Enlil og Enki. Han er Fader Satans halvbror. Sammen med
sin bror Ea/Satan og Astaroth endte han i grimoirerne som en af Helvedes Kronede Prinser og blev
stemplet som "ond".
"Baal Zebub, Ekrons helbredende Gud, blev senere til ét ord - Beelzebub - som kom til at repræsentere
det onde samt afgudsdyrkelse i Det Ny Testamente i Bibelen."
- Uddrag taget fra - "Syria" af Coleman South, 1995
Beelzebub er bedst kendt som filisternes Gud. Han herskede over byen Ekron. Han er
næstkommanderende efter Satan. De gamle filistere tilbad Ham under navnet "Baalzebub". Beelzebub er
"Herre over alt der Flyver". Hvorend han blev tilbedt, var han kendt som Gud for vejr og meterologi.
Han kontrollerede også luftvejende, da Guderne kom til Jorden. Hans navn blev perverteret af hebræerne
til at betyde "Fluernes Herre".
Beelzebub tager sig af interne stridigheder mellem dedikerede satanister. Satan ønsker sammenhold, og
Beelzebub håndhæver dette. Han kan være meget striks, da Satan ikke tillader, at dedikerede satanister
forbander hinanden.
Beelzebub er Protektor for hele Orienten (Fjernøsten), kampkunster, kampsporter og asiatisk kultur. Han
var Prins af Seraferne, og han har en hæs stemme.
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Ypperstepræstinde Persephone om sin erfaring med Beelzebub:
Beelzebuth er meget høj, jeg vil skyde på omtrent 2½m. Han er flot bygget og har den vidunderligste
energi og øjne. De ændrer farve afhængigt af hans energi på det givne tidspunkt. Han var og har altid
været meget venlig og god mod mig og kommer til mig ganske ofte. Jeg har set ham være så venlig og
blid, som nogen kunne forestille sig, til yderst ondskabsfuld, når rasende. Han har rødbrunt hår.
Min erfaring - jeg så ham for første gang, da jeg bad om hans hjælp til at lave denne side om ham. Han
viste sig for mig iført en hvid kåbe og med blondt hår og mørke øjenbryn. Dette var første gang, jeg så
ham. Jeg hørte hans stemme for lang tid siden, og den var hæs, men da han talte til mig for nylig, var
hæsheden væk. Dette er sandsynligvis fordi, han nu er fri.
- Ypperstepræstinde Maxine
Beelzebubs sigiler:
Sigil 1

Sigil 2

**OM BEELZEBUBS SIGILER**
Jeg stødte på noget i en bog om egyptiske hieroglyffer. Den egyptiske hieroglyf for "luft" og "vind" er
meget lig et af Beelzebubs sigiler. Udviklingen er her totalt indlysende. Min pointe er, at Beelzebub er
"Prins af Luften". Jeg finder det kvalmende, hvordan fjenden har nedgjort vores Guder og hævdet, at
Beelzebub er "Fluernes Herre". Mange jødisk skrevne grimoirer indeholder illustrationer med grimme
fluer til Beelzebub samt deres monstrøse billeder for vores andre Guder.

Mange andre gange i mine studier har jeg også bemærket, at der kun findes få, hvis overhovedet nogen,
167

oplysninger om mange forskellige gamle folkeslag, såsom Avvijiterne, hvis gud var Adramelech. Alt,
hvad jeg har fundet, er i den jødiske/kristne bibel, hvor hebræerne brutalt invaderede og massemyrdede
dem (folkedrab) samt mange andre. Selvfølgelig er dette alt sammen et underbevidst budskab om jødisk
sejr over ikke-jøder. De gamle biblioteker, der blev jævnet med jorden, indeholdt ikke blot okkult og
spirituel viden - de indeholdt også historie.
Ovenstående er et eklatant eksempel på den forsætlige ødelæggelse af historien og dens erstatning med
løgne.**
Sammen med jødisk og kristen ødelæggelse af gammel viden, blev næsten al viden om Beelzebub tabt.
Kristne havde al frihed til at bespotte, smæde og bagvaske de Oprindelige Guders omdømmer på hvilken
som helst måde, de ønskede. Da der ikke var nogen modstand tilbage efter nedrivningerne af byerne,
massemordene på "hedenske" folkeslag, ødelæggelse af deres templer, biblioteker og optegnelser, havde
de nye generationer ingen andre kilder at henvende sig til for information vedrørende disse Guder, udover
den jødiske/kristne bibel.
Beelzebub/Enlil var Protektorguden for Nippur, en by i Sumer, som nu er Irak:

Beelzebub fik sine ziggurater og templer placeret i sin by, Nippur. Nedenfor er der billeder af hans
tempels rester. Fæstningen på toppen af højen blev bygget af amerikanske gravemaskiner i 1890'erne
"for at beskytte dem mod lokale stammer".
Her ses Den Store Ziggurat og Enlis tempel:
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Beelzebub/Enlil er Guden for storme, atmosfæriske forhold, vinden, regnen og luften.
Hans tal er 50.
Hanz ziggurat i Nippur blev kaldt "Fi-irn-bar-sag". Han er Guden, der slynger sine tordenbolte og lyn mod Satans
fjender (mere end én kristen kirke er gået katastrofe i møde ved lejlighed). Han anses for at være en nådig
livgivende og livsopretholdende Gud, der tager sig af sit folk, markens vilde dyr, himlens fugle og havets fisk.
"Enlil (Beelzebub) er både en Gud for krig og en Gud for fred; en ødelægger og beskytter, forsvarer, konservator,
opbygger - farlig, fjendtlig og allernådigst".¹
For at nyde hans velsignelser, skal man indgå sdet rette slags forhold med ham og Satan. Han eksekverer og
håndhæver Satans dekreter.

"Enlil (Beelzebub) er hverken bange for eller frygttøvende over for en fjende. En kamp påtaget af ham forfølges
med ubønhørlig vigør, indtil dens sejrrige afslutning nås - med ham er der ingen benådning eller retræte."
"Hvis hans vrede først vækkes, er der ingen, som kan få ham til at tage afsted eller køle ned."²
Enlil/Beelzebub var en "livgiver og beskytter". "Så rasende og destruktiv som Enlil kan være i håndteringen af
sine fjender, ligeså nådig, venlig og elskende kan han være, når det kommer til sit eget folk og land. Han
beskytter sit folk mod fjendtlige invasioner ved at omgive dem og deres hjem med en høj mur eller ved at blive
som en fæstning eller hus for dem."
"Hvis hans folk har brug for regn, åbner han himlens porte, trækker dens træmmer tilbage, løsner dens
lukninger, fjerner dens skruer, så rigelige med regnskyld kan vande deres marker; eller han kan gøre dette for
fuldstændigt og aldeles at ødelægge fjenden."
Her er en gammelt sumerisk hymne til Enlil/Beelzebub:³
Himlens Port(e)
Himlens Tremmer
Himlens Fastgørelser
Himlens Skruer
Du åbner
Du trækker tilbage
Du løsner
Du fjerner
"Han opretholder livet for både mennesker og dyr, og han forsømmer ikke selv den mindste og mest
ubetydelige. "
De gamle babyloniere var forbløffede over Enlils inderlige venlighed, beskyttelse og støtte, og de priste ham ved
at sige "Ham, der beskytter (yder støtte)."
Han besidder ekstraordinære kræfter og autoritet. Emblemet for hans autoritet er et rent eller lysende scepter,
som han bærer, holder i sine hænder eller besidder. Han handler efter Satans autoritet og vilje. Dette lysende
scepter er dog ikke blot et symbol på autoritet, magt og vælde, men er også en pen i Beelzebubs hænder med
hvilken han nedskriver Satans vilje og eksekverer hans beslutninger.
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Her ses en tegning af Beelzebubs Tempel ved Ekron i det gamle filisterland:

*Beelzebub var kendt som "Pir Bub" af Yezidierne, Iraks Djæveltilbedere. De hævder, at han var Kong
Ahabs Gud. (Reference: Devil Worship 1919 af Isya Joseph, side 40)
Følgende er et uddrag fra ―Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and
Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible"
Volume I : A-D af Rev. T. K. Cheyne, M.A., DD og J. Sutherland Black, M.A. LL.D.
New York, The Macmillian Company; London: Adams and Charles Black, 1899
BAALZEBUB tager Zebub eller Myla som navn for Flue-guden, en af Ekrons Guder, hvis orakel blev
hørt af Israels Kong Ahazja under sin sygdom i sine sidste dage. Navnet udtales almindeligvis "Fluernes
Herre". Sandt nok, der er ingen semitisk analogi for dette, men Pausanias fortæller os om en Gud, der
drev farlige sværme af fluer ud af Olympia, og Clemens af Alexandria bekræfter dyrkelsen af den
samme Gud i Elis, og ønsker vi det, kan vi fortolke titlen "En Gud, der sender samt fjerner fluepeste".
Lad os dog dykke dybere ned i dette. Bezold mente, at der i den assyriske inskription af det 12.
århundredes (f.v.t.) "Baal-Zabnbi" fandtes Zebubs navn.
Baal-Zebub var et almindeligt kendt guddommeligt navn, der blev vedtaget for Ekrons Gud.
Restaureringen af den sidste stavelse er dog imidlertid ganske vist temmelig usikker, og det synes langt
mere sansynligt, at det skal læses som Baal-Sapuna (se BAAL-ZEPHON, I). Winckler foreslår derfor,
at Zebub kan være et meget gammelt navn på en lokalitet i Ekron (som nu ikke længere forklares
etymologisk), i Baal-Sidons analogi; Baal-Hermon, Baal-Lebanon.

171

Der kendes dog ikke til nogen sådan lokalitet, og Ekron (og ikke en lokalitet i Ekron) var Baals område.
Det er derfor mere sandsynligt, at Baal-Zebub, "Fluernes Herre" (som kun forekommer i en meget sen
fortælling, som har en udtalt didaktisk tendens), er en foragteligt eufonisk jødisk modificering af det
sande navn, hvilket sandsynligvis var Baal-Zebub; "Herre af Det Høje Hus".
Det er en titel, som enhver Gud med et fint tempel kunne bære og var sandsynligvis ikke begrænset til
Ekrons Gud. "Højt Hus" henviste på samme tid til Gudernes dvælested, "samlingsbjerget", højt oppe i
Norden. Der er en vis grund til at tro, at fønikerne kendte til et sådant dvælested. Forestillingen er
underforstået i det guddommelige navn, Baal-Saphon, 'Nordens Herre' (se BAAL-ZEPHON).
Referencer:
¹ Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-Ib from the Temple Library of Nippur
af Hugo Radau
Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; side 21
² Ibid, side 23
³ Ibid, side 25
4 Ibid, side 27

HELVEDES SEKS LEDERGUDER:
AGALIAREPT
Rang: GENERAL
Agaliarept afslører hemmeligheder og løfter sløret for mysterier.
Hans underordnede Dæmoner er: Buer, Gusion og Botis.
Ypperstepræstinde Maxine; min erfaring:
Agaliarept har kulsort, skulderlangt hår og en egyptisk frisure. Han har lysebrun hud, og han er meget
høj og stærkt bygget. Han er ret stille.
ASMODEUS/ASMODAY, også kendt som SYDONAY
Rang: KONGE, TILSYNSFØRENDE TIL HELVEDES SPILLEHALLER.
Asmodeus var af Serafernes Orden, og han bærer titlen "Konge af Dæmonerne". Han kontrollerer og
regulerer de mange riger af glæde.
Han foretrækker at blive hidkaldt barhovedet (uden en hat eller hovedbeklædning), og han underviser i
astronomi, matematik, geomantik og håndværk. Han svarer på alle spørgsmål, opdager samt bevogter
skatte og giver mulighed for at læse andres tanker. Han tildeler usynlighed og kan opløse
ægteskaber/forhold.
Ypperstepræstinde Maxine (min erfaring):
Asmodeus har en menneskelig mor, og hans far er en Gud. Han har kulsort hår med en fletning ned ad
ryggen og lysebrun hud. Asmodeus er ekstremt høflig og bestemt en gentleman. Han taler roligt og har
en glat stemme. Asmodeus er en meget behagelig Dæmon.
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FLERUTY
Rang: GENERALLØJTNANT
Fleruty har kraften til at udføre hvilket som helst arbejde om natten. Han kan også få hagl til at falde ned
på hvilket som helst sted.
Hans underordnede Dæmoner er: Bathin og Eligos.
Fleurety har en gylden aura og forgyldte vinger med hvide fjer. Han er muskuløs og har lys hud. Han har
langt krøllet blond hår, der når ned under hans skuldre.
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LUCIFUGE ROFOCALE
Lucifuge er også kendt som "Tarchimache" og Focalor
• Rang: Konge (fra ham personligt til en discipel)
• Stearinlysfarve: Sort
• Plante: Vild Rose
Han har kontrol over alle verdens rigdomme og skatte.
Hans underordnede Dæmoner er: Agares og Margas.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring:
Lucifuge Rofocal hjælper dem, der nyligt har dedikeret sig til satanisme. Han er tålmodig, høflig og taler
roligt. Han er skaldet. Han var iført en lys, skinnende sølvkåbe. Han er ret stille og har en dyb stemme og
en svag accent.

SARGATANAS
Rang: BRIGADEGENERAL
Sargatanas er direkte under Astaroths kommando. Han kan åbne alle låse og transportere alle hvor som helst
hen ved astralprojicion.
Han giver usynlighed og skænker dygtighed inden for elskov.
Hans underordnede Dæmoner er: Loray, Valefar og Foraii.
**Sargatanas har smukke gyldne vinger og var iført en rød kåbe pudret med guld. Han har langt, blondt hår,
lyseblå øjne og lys hud. Han var meget stille.
- Ypperstepræstinde Maxine
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SATANACHIA
Rang: ØVERSTKOMMANDERENDE
Satanachia har dybtgående kendskab til alle planeterne.
Han har magt over alle kvinder og piger, og han giver dyrefamiliærer.
Hans underordnede Dæmoner er: Prulas, Amon og Barbatos.
Symbol:

Sigil:
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ABADDON
Abbadon er også kendt som Apollyon
• Rang: Krigsprins
Abbadon er en rådgiver. Han er afgrundens Herre og Konge af Dæmonerne.
Ypperstepræstinde Persephone om sin erfaring med Abaddon:
Han er ret stor, jeg vil gætte på ihvertfald 2½m høj. Han er stærkt bygget og er iført en form for
kampdragt, når jeg ser ham. Han ser mørk ud med mørkere hud, øjne og hår samt et overskæg.
ABIGOR
Abigor er også kendt som den Goetiske Dæmon "Eligor/Eligos"
• Rang: Oberstløjtnant af 60 Legioner
Abigor er dygtig inden for profeti og krigshemmeligheder.
Abigor har smukke sorte vinger med hvide highlights. Han har en sort aura rundt om sit hoved og store
sorte øjne uden iriser. Han har også to sorte aftegninger på sine kinder, som striber.Abigor is skilled in
secrets of war and prophecy.
Abigor has beautiful black wings with white highlights. He has a black aura around his head and large
black eyes without irises. He also has two black markings like stripes on his cheeks.
SIGIL

ADRAMELECH
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• Rang: Højkansler
Formand for Satans Råd, Leder af Satans garderobe. Adramelech var avvijiternes Gud. Dette var et
gammelt folk, der brutalt blev massakreret til udryddelse af israelitterne under "jahves" ledelse.
Ypperstepræstinde Maxine; erfaring:
Adramelech er meget høj og har kulsort hår. Hans har pandehår og hans hår når helt ned til hans skuldre,
som det ses i mange malerier i de egyptiske templer og pyramider. Han har meget gennemtrængende
øjne og et intenst blik. Han har lys hud.
ALASTOR
• Eksekutor af dekreter afsagt af Satans Ret
Alastor har kort, lyseblondt og tjavset hår. Han har lyse, blågrå øjne og ser meget ung ud. Han har hvide
vinger og var klædt i hvidt.
- Ypperstepræstinde Maxine
ANUBIS
Anubis er også kendt som den GOETISKE DÆMON "IPOS"
Anubis er en kæmpe. Han ser ud til at være næsten 3 meter høj og er meget flot bygget. Han har brun
hud og blondt hår, der når ned under hans ører. Anubis er den sjakalhovede Gud for de døde. Han bistår i
sager vedrørende de døde. Han præsiderer over begravelser og kan hidkaldes til at beskytte enhver, der
nyligt er afdød. Han er en beskytter og vejleder for de dødes sjæle (fra Ypperstepræstinde Maxine).
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BEHEMOTH
• Rang: INFERNALSK NATTEVÆGTER
Dæmon for nydelse. Han præsiderer over alle fester og festmåltider i Helvede.
BELIAL
Position i dyrekredsen: 10-20 grader i Vandbæreren
•
•
•
•
•
•
•

30. Januar - 8. Februar
Tarotkort: Seks Sværd
Planet: Solen
Metal: Guld
Element: Luft
Rang: KONGE
Belial er en Nattedæmon og hersker over 80 legioner af ånder

Belial fordeler præsentationer og titler. Han forsoner venner og fjender, og han skænker familiærer.
Han hjælper en med at udmærke sig på jobbet og opnå højere stilling. Han bringer tjenester fra andre,
selv ens fjender. Belial var Prins af Dydernes Orden.
Belial er lille og tynd. Han har platinblondt hår.

BELPHAGOR
Belphagor er Dæmonen for geniale opdagelser og rigdom. Han skænker rigdom til dem, han bryder sig
om. Belphagor har blondt hår og er muskuløst bygget. Han forlader som regel en med en varm glød efter
at have mødt ham. Han har hvide vinger og meget gennemtrængende øjne.
CHARON alias CHIRON
Charon fragter sjæle over floden Styx og ind i Helvede.

CIMERIES alias CIMEJES
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**Cimeries er også kendt som den egyptiske Gud- "Kephera".
Han er også kendt under navnene "Kheperi", "Kheprer" og "Chepera".
*Han fortalte en discipel, at han foretrækker at blive kaldt "Khepu".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Vandbæreren *(20-29 Stenbukken)
14. - 18. februar *(10.- 19. januar)
Tarotkort: Syv Sværd*(Fire Mønter)
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Fyr
Element: Luft *(Jord)
Planet: Venus *(Månen)
Metal: Kobber *(Sølv)
Rang: MARKIS
Cimeries er en Nattedæmon og hersker over 20 legioner af ånder
Cimeries skænker styrke i ånden og giver mod.

Han gør en heroisk i kamp, underviser i litteratur og finder hvad som helst, der er blevet væk. Han
underviser i grammatik, logik og retorik og er protektor for soldater samt militært personel.
Han opdager også begravede skatte.
Han har smukt, skulderlangt, jordbærblondt hår og er flot bygget. Han er en meget flot Gud med et bredt
vingefang. Hans vinger er gyldne. Han er dækket med guldglitter.

DAGON
Dagon er også kendt som den GOTISKE DÆMON "ZAGAN"
Dagon var en Filistergud. Han er meget stor, som Anubis. Han er bygget som en bodybuilder. Han har
blondt hår, en lille mund med tynde læber og blågrå, gennemtrængende øjne. Han er en Gud for landbrug
og frugtbarhed. Han har været kendt for at vise sig med horn stikkende ud fra sin pande, hvilket
symboliserer fallossen. Han er protektor for landmænd og agerbrugere.
(fra Ypperstepræstinde Maxine)
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HORUS
Horus er også kendt som den GOETISKE DÆMON "PURSON"
Han har meget lys hud. Han ligner Amon Ra, men med blødere træk. Han ledsages af fire andre
Dæmoner. Han er højt respekteret blandt Dæmonerne og er meget højt rangeret. Horus ser meget
ungdommelig ud og kan lyse hele rummet op med sin energi, når han viser sig.
(erfaring fra Ypperstepræstinde Maxine)

LEVIATHAN
Rang: STORADMIRAL AF HELVEDE
Leviathan viser sig i form af en kæmpe søslange med syv hoveder og er både mandlig og kvindelig,
hersker over vandelementer; forbindelsen til det underbevidste, drømme og fantasi, og benævnes også
som "Kaosdragen".
Hersker over alle maritime regioner.
Protektor for sejlere og fiskere. Leviathan var Prins af Seraphim-ordenen.
**Det ovenstående er taget fra en bog om Dæmoner. Der er mange forskellige påstande om, hvem eller
hvad "Leviathan" er. Visse forfattere hævder, at Leviathan var et kæmpe rumskib. Andre hævder, at
ordet "Leviathan" er relateret til hebraiske levitiske præster, der bevogtede Pagtens Ark. Navne "Levi"
"levit" er yderligere afledt af ordet "levitere". Andre hævder, at Leviathan er H.P. Lovecraft's "Cuthulu".
Ingen fra Fryden Ved Satans gejstlighed har nogensinde mødt et væsen kendt som "Leviathan".
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LILITH

Lilith er Satans yndlings ud af sine fem
koner.* Hun er kvindernes befrier. Hun er
protektor for stærke kvinder og en Gudinde
for kvinders rettigheder.
Lilith repræsenterer seksuel frigørelse og
sex for fornøjelsens skyld. Hun er
ophøjelsen af det feminine guddomme.
Lilith står også for abortrettigheder og
prævention. Hun er også kendt for at hjælpe
kvinder i forbindelse med fødsler.
Lilith må ikke hidkaldes. Hun viser sig for
dem, hun selv vælger. Et af hendes hellige
symboler er uglen.
*Fra ham personligt; han har fem koner.
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MAMMON
Rang: KASSERER AF HELVEDE
Guden kendt som "Mammon" - dette er ikke hans rigtige navn. "Mammon" er et hebraisk ord for penge og
intet andet. Dette navn blev anvendt til en Dæmon/Gud gennem fejlfortolkninger og uvidenhed. Gennem
vores arbejde med Dæmonerne fandt vi, at den græske Gud Zeus svarer på navnet "Mammon".
Ypperstepræstinde Maxine; erfaring:
Zeus har kort, platinblondt hår med bølger og meget lyse, blågrå øjne. Han bærer en laurbærkrans, en hvid
toga og er tætbygget.
MASTEMA
Mastema er en vigtig Dæmoninde fra det gamle Egypten. Hun hersker over og er ekspert i sort magi og
trolddom. Hun har smukt, langt, skinnende hår fuld af krøller og vinger af rent guld.
- Ypperstepræstinde Maxine
MORAX
Morax er også kendt som Foraii, Forfax, Marax og er den egyptiske Gudinde "Maat".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Krebsen *(20-29 Vægten)
2-7. juli *(13. -22. oktober)
Tarotkort: Tre Bægre *(Fire Sværd)
Planeter: Mars/Pluto
Metaller: Jern/Plutonium
Element: Vand *(Luft)
Stearinlysfarve: Rød
Ældste
Rang: Jarl/Præsident
Morax is a Dagsdæmon og hersker 30 legioner af ånder

Morax underviser i astrologi, astronomi, de frie kunster og de magiske anvendelser af sten og urter.
Hun skænker også familiærer. Hun er Gudinden for orden, sandhed og retfærdighed.
Hun er meget respekteret blandt de andre Dæmoner. Hendes hår er kulsort, og hun har pandehår. Hun har
lysebrun hud, og en frisure som ligner den, der vises i egyptiske malerier. Hun har store, hvider vinger og
er meget høj.
- Ypperstepræstinde Maxine
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MULCIBER
Rang: GREVE, KOMMANDØR AF BYVAGTEN I PANDÆMONIUM
Mulciber er Beelzebubs næstkommanderende. Han er arkitekt og ingeniør i byen kendt som
Pandæmonium. Han er meget intelligent og er ekspert i strategi og krigsførsel. Han designede og byggede
Satans Store Palads.
NEPHTHYS
Nephthys er den GOETISKE DÆMONINDE "Bathin" og er også kendt som "Nebthet"
Ypperstepræstinde Maxine- erfaring:
Nephthys er Sets Kone. Ligesom Thoth og Seshat, viser de sig ofte sammen.
Når Nephthys viser sig, ledsages hun af Beskytterdæmoner. Hun er stort bygget med meget langt krøllet
blond hår. Nephthys er meget venlig og snakkesaglig. Hun er dygtig til magi og er en helbredende
Gudinde. Hun er også en Gudinde for død og, som hendes mand Set; for Mørke.
Sigil 1

Sigil 2
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NERGAL alias HADES alias PLUTO
Nergal er en af Satans syv sønner og er hersker af Underverdenen. Hans kone er Erishkegal. Han har magt
over de døde.
NEBIROS
Nebiros er også kendt som den GOETISKE DÆMON "Neberius/Cerberus"
• Rang: FELTMARSKAL og GENERALINSPEKTØR
Han har magten til at gøre alle ondt.
Han underviser i mineralers, metallers og grøntsagers og dyrs egenskaber. Han kan forudsige fremtiden og
er adept til nekromanti.
Ypperstepræstinde Maxine- min erfaring:
Nebiros har en grønlig aura. Hans farve er en rig grøn.

OSIRIS
Osiris er også kendt som den GOETISKE DÆMON "ORIAS, ORIAX"
Osiris er Gud af underverdenen, død og opstandelse. Han skænker stabilitet, styrke og fornyet kraft efter
døden. Osiris har en dyb stemme og viser sig skaldet med en tatovering i panden.
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RAUM
RAUM ER DEN EGYPTISKE GUD "KHNUM"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15-19 grader af Vægten *(1-10 Tyren)
8.-12. oktober *(21. -30. april)
Tarotkort: Tre Sværd *(Fem Mønter)
Planet: Saturn *(Mars)
Metal: Bly *(Jern)
Element: Luft *(Jord)
Plante: Tidsel
Stearinlysfarve: Sort
Rang: Jarl
Raum er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Raum skaber kærlighed og forsoner fjender. Han kan ødelægge et ry, byer og/eller ejendom. Han stjæler
penge og bringer dem til magikeren.
Han er den egyptiske Gud "Khnum", også kendt som Khnemu, Khnoumis, Chnemu og Chnum.
Han er en vædderhovedet Gud. Han viser sig med en skinnende hvid glød og er iført en væddermaske.
Han har vinger med sorte og hvide striber, som en zebra. Han er iført egyptisk-lignende tøj. Hans navn er
et anagram for "Ram" (RAuM). Raum er MEGET generøs. Han skænker telepati og evnen til at
kommunikere med dyr. Han er en meget venlig Gud.

SCIRLIN
Scirlin er en af Helvedes budbringere og kan hjælpe med at hidkalde andre Dæmoner. Han repræsenterer
Lucifers autoritet.
SEKHET
Sekhet er også kendt som Sekhmet, Sechmet, Sekhait, Sekhautet, Sekhem og Sakhmis.
Sekhet er en Løvegudinde og er kendt for sin kraft. Hun er en kriger og hædret Gudinde for krig og kamp.
Hun har lange, sorte vinger med røde striber. Hun har meget mørk hud og blondt, krøllet hår. Hun har en
dyb og kraftfuld stemme.
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SESHAT
Seshat er også kendt som "Sefkhet-Aabut" og "Sesheta"
Ypperstepræstinde Maxine- erfaring med Seshat:
Seshat har yderst lys hud med langt lyseblondt hår med ringe af krøller. Hun er ekstremt smuk og er
Thoths hustru. Hun ledsager ham og assisterer ham i mange projekter. Hun er den egyptiske Gudinde for
intellekt og er en skriftklog som sin mand. Hun er Gudinden for litteratur og biblioteker. Hun herskede
over alle de gamle biblioteker i Egypten. Hun træder sommetider i stedet for Thoth, når han er optaget.
Dem af os, der har arbejdet med Thoth og Seshat ser dem sammen, eller nogle gange kommer Seshat til
os i stedet for sin mand, som altid har ekstremt travlt. Thoth er en af de travleste Dæmoner.
SET
***også kendt som den Gotiske Dæmon "SITRI,"** Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh.
Set er den egyptiske Mørkets Herre. Han er en af Satans syv sønner.
Ypperstepræstinde Maxine (mine erfaringer med Set):
Han er mørk i huden og har kulsort hår. Da jeg udførte energiarbejde med ham, havde han først
gummiagtige mørkebrune vinger. Da han blev befriet, blev de til smukke, bløde, sorte, fjerlignende vinger,
som en ravns. Han bærer en lang, sort satinkåbe. Han var meget venlig, talte roligt og efterlod mig med en
stærk energisk følelse af fred. Han har en smuk energi. Han repræsenterer bestemt mørke. Sets kone er
Gudinden Nephthys. De viser sig nogle gange sammen.

SORATH
Sorath er en Gud for Solen.
Han siges at have været Adolf Hitlers personlige Beskytterdæmon og rådgiver.
Sorath hersker over strømmen af energi, der har at gøre med den menneskelige psykes "id", ændrede
bevidsthedstilstande, tankeformer, elementaler, hallucinogener, "det uforklarlige, uventede og ukendte" og "mirakler". Sorath er "Lukkeren", mens Azazel er "Åbneren". Den Store Gud Sorath bryder sig ikke
om alle, for han er indbegrebet af den Evige Sorte Brændende Sol, tændt som natten til en evig dag.
Hans tal er syv, han præsiderer over det trettende stjernetegn, hvoraf der kun eksisterer ét. Hans tidspunkt
er enhver Måne i tomgang. Han hersker fra Norden.
Sindet er meget indviklet, og især den del af det som vi magikere bruger. Gude-delen af sindet kan gøre
absolut alt. Satan stoler på sine egne med denne magt og ingen andre. Denne del af sindet vil ikke
aktiveres for hvem som helst, og hvis den gør, vil det være en skrækindjagende lærestreg til dem, der
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forsøger at udnytte Kraften. Sorath præsiderer over "det uerkendelige sind", strømmen af energi og er
Guden for energien, der udsendes af alle sole i universet. Derudover hersker han over magnetismens
centrum, fotogener og alle former for solenergi. Sorath sagde, at alle sole i universet påvirker os - ikke
kun vores. Mirakler er ikke noget, som Guder får til at ske. Deres verden er langt forbi behovet for
mirakler eller forståelsen for, hvad et mirakel er. Mirakler kommer fra OS. Hvad der er et mirakel for én
person, kan forbande en anden; hvad der er tabt kan f.eks. findes af en anden.
- Ypperstepræst Salem Burke
Sorath er af den Nordiske Race af Guder. Han er høj og har langt, blondt hår.
- Ypperstepræstinde Maxine
THOTH alias Hermes (græsk), Merkur (romersk), Tehuti, Ningishzidda, Quetzalcoatl (i Mellemamerika).
•
•
•
•
•
•
•

Stjernetegn: Tvillingerne - Krebsen
Tarotkort: Tre Stokke
Planeter: Merkur, Månen
Stearinlysfarver: Sølv, Rød
Metal: Kviksølv
Element: Luft
Rang: OPSKRIVER AF MANUSKRIPTER OG JURIDISKE DOKUMENTER I HELVEDE,
DET STORE KONTOR

**Ovenstående information blev personligt dikteret fra Thoth.
Thoth er en meget højt rangeret og vigtig Dæmon. Han er en af Satans syv sønner. Han er den mest
geniale og intellektuelle af Guderne. Han er meget vellidt, ekstremt karismatisk og venlig. Han er den
travleste af alle Dæmonerne, og det kan være svært at få ham til at vise sig, når man hidkalder ham,
medmindre man er af betydning for ham. Hans kone er Seshat. Hun træder ofte ind for ham, når han ikke
kan være til stede.
Thoth er den sande Fader for healing og medicin. Han er protektor for læger, sygeplejersker,
paramedicinere, hospitalarbejdere, healere og alle dem, der arbejder inden for den medicinske profession.
Alle af os, der har set og interageret med Thoth er enige i, at han er høj, muskuløs, meget flot bygget med
tykt, gyldenblondt hår og blå øjne. Han har lys hud. Hans hår er redt tilbage og i en fletning som
Asmodeus
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Guder A – B
*Bemærk: Indskydningerne markeret med en stjerne (*) blev dikteret af Thoth.
AGARES/AGUARES
• Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Vædderen
• 25.-29. marts
• Tarotkort: To Stokke
• Stearinlysfave: Dyb Blodrød*
• Plante: Nellike
• Planet: Mars/Merkur*
• Metal: Kobber*
• Element: Luft og Ild*
• Rang: STORHERTUG AF HELVEDES ØSTLIGE REGIONER
• Hun hersker over 31 legioner af ånder
• Hendes dyr er tigeren*
• Agares er en Dagsdæmon og var af Dydernes Orden.
Agares hersker over godtfolk; godtfolkets stemme og opholdssted i Helvede. Hendes titel svarer lidt
til en menneskelig borgmester. Hun underviser i alle sprog, bringer bortløbne tilbage og kan stoppe en
i at løbe. Hun kan også tilskynde en at løbe.
Hun jager fjender væk, ødelægger fjendens ånder og kan forårsage betydningsfulde personers
undergang, så de mister deres stilling, offentlige ære og andres respekt. Hun kan forårsage et
jordskælv og ophidse til dans.
Ypperstepræstinde Maxine; min erfaring med Agares:
Agares er ekstremt smuk. Hun har meget lys hud og er feminin med blødt, blondt hår og hvide vinger.
Hun er meget venlig og vellidt.

Kunstværk af Marcos Marcias
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AMON
"AMON" ER DEN EGYPTISKE SOLGUD AMON RA alias Merodach og den babylonske Gud
"Marduk"
• Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Tyren
• 20.-24. april
• Tarotkort: Fem Mønter
• Stearinlysfarve: Rød eller Guld*
• Plante: Natskygge
• Planet: Solen*
• Metal: Guld*
• Dyr: Løve*
• Element: Ild og Luft*
• Rank: Prins*
• Amon hersker over Helvedes Vestlige Regioner*
• Amon er en Dagsdæmon og hersker over 40 legioner af ånder
Han skildrer fortiden, forudsiger fremtiden, forsoner venner og fjender, skaffer kærlighed og får
kærlighed til at blomstre.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring med Amon:
Han er et af de smukkeste væsener, jeg nogensinde har set. Han har meget lyseblondt hår, som er
tilbagestrøget. Han er stærkt bygget og har en enorm mængde af positiv energi. Han ledsages af en
stærk og aggressiv falk. Han er bogstaveligt talt strålende som Solen. Han er en af Satans syv sønner.
Han er ekstremt stolt og smukt bygget. Meget høj og stærk.
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AINI alias AYM/AIM, HARBORYM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Krebsen
13.-17. juli
Tarotkort: Fire Bægre
Stearinlysfarve: Dyb blå som blåbær*
Plante: Citron
Dyr: Næbdyr*
Planet: Neptun*
Metal: Tin/Neptunium
Element: Luft*
Rang: Markis*
Aim hersker over atmosfærekontrollen i Helvede*
Aim hersker over 26 legioner af ånder og er en Dagsdæmon

Han giver sande svar på spørgsmål og vil svare på spørgsmål om ukendte ting. Han gør mænd vittige
og underviser i snedighed og skarpsindighed. Han kan sprede ødelæggelse ved ild og sætte
bygninger og hele byer i brand.
Han svarer på spørgsmål angående private anliggender.
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ALLOCES/ALLOCEN alias ALLOIEN, ALLOCER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Skytten
8.-11. december
Tarotkort: Ni Stokke
Stearinlysfarve: Grøn*
Dyr: Flagermus*
Plante: Salvie
Planet: Uranus*
Metal: Bronze*
Element: Vand*
Rang: PRÆSIDENT*
Alloces hersker over 36 legioner af ånder og er en Nattedæmon

Alloces hersker over et "offentligt" forsamlingshus i Helvede, hvor fællesskaber af Dæmoner samles
for at diskutere og planlægge lokale arrangementer for deres områder. Disse Dæmoner specialiserer
sig i arkitektur og kunst.*
Han giver gode familiærer, underviser i astronomi og de frie kunster. Han kan sendes til at hævne sig
på skjulte fjender. Han har en dyb, hæs stemme og taler højt.

AMDUSIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 i Fiskene
19.-23. februar
Tarotkort: Otte Bægre
Stearinlysfarve: Lyseblå*
Plante: Mimose
Planet: Neptun*
Dyr: Fugl*
Metal: Sølv*
Element: Vand og Luft*
Rang: Konge*
Amdusias hersker over 29 legioner af ånder og er en Nattedæmon
Amdusias er Helvedes Musikchef og er Guden med den højeste færdighed inden for musik.*
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Han kan inspirere til musik.
Han får musikinstrumenter til at blive hørt, men ikke set. Han giver fremragende familiærer.
Han kan give en familiær, der kan hjælpe en med en enhver hemmelig mission, man ønsker at udføre.
Han kan gøre træer ufrugtbare, vælte dem ned eller bøje dem efter ens vilje.
Amdusias har langt, sort hår. Han er høj med lange fingre, og han har stærke, ru hænder. Hans vinger
er mørkere i det, og han har mørk hud.

AMY/AVNAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15- 19 grader i Stenbukken
6.-10. januar
Tarotkort: Tre Mønter
Stearinlysfarve: Lyserød*
Plante: Verbena
Dyr: Panter*
Planet: Venus*
Metal: Kobber*
Element: Jord*
Rang: Jarl*
Amy hersker over 36 legioner af ånder og er en Nattedæmon

Han underviser i astrologi og de frie kunster,
giver familiærer, opdager skjulte skatte, viser
vejen til lykke, rigdom og skatte.
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ANDRAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Vandbæreren
30. januar - 3. februar
Tarotkort: Seks Sværd
Stearinlysfarve: Sort*
Plante: Viol
Dyr: Helvedeshund/Ulv*
Planet: Pluto og Mars*
Metal: Jern og Sølv*
Element: Ild*
Rang: Der er intet menneskeligt tilsvarende ord for hans rang*
Andras er Satans Ledende Vagt og Sikkerhedschef.*
Andras hersker over 30 legioner af ånder og er en Nattedæmon

Andras er Guden, der blev tilbedt i Weald (England). Han kan tilintetgøre fjender fuldstændigt.
Andras har et ry for at dræbe magikere og deres assistenter.
Han siges at være meget farlig.
Jeg har kendt Andras i ret lang tid. Han er faktisk meget behagelig over for dem, der er dedikerede til
Satan. Han er en sand kriger og er ekstremt dedikeret til Satan. Han kontaktede mig først gennem mit
Ouija-bræt. Den første gang jeg så ham, var han kort og iført en sort- og hvidstribet skjorte, og han
havde et råt udseende. Han var ledsaget af en Helvedeshund - en voldsom sort ulv med røde øjne. Den
knurrede og havde støvet og strittende gråt hår.
Andras' sande form er høj og slank. Han har gyldenblondt hår, som skildes i midten og er meget langt.
Han er en sand kriger, men også en kunstner. Han er en af de farligste for udenforstående.
- Ypperstepræstinde Maxine

194

ANDREALPHUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Vandbæreren
9.-13. februar
Tarotkort: Syv Sværd
Stearinlysfarve: Sølv*
Plante: Lotus
Dyr: Frø*
Planet: Jupiters fire måner*
Metal: Nikkel og Sølv*
Element: Jord*
Rang: Jarl*
Andrealphus hersker over 30 legioner af ånder og er en Nattedæmon
Andrealphus er en videnskabsmand med speciale i Kemi*

Han underviser i astronomi, geometri og alt, der har at gøre med måling. Han underviser også i
matematik.

ANDROMALIUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Fiskene
16.-20. marts
Tarotkort: Ti Bægre
Stearinlysfarve: Indigo*
Plante: Malurt
Dyr: Due*
Planet: Jupiter*
Metal: Jern*
Element: Luft*
Rang: Jarl*
Andromalius hersker over 36 legioner af ånder og er en Nattedæmon
Andromalius er en Iagttager. Iagttagere spionerer på fjenden og rapporterer direkte til Satan,
Andras eller Azazel*

Han afslører tyve og tilbagebringer stjåle varer, opdager al onskab, lokaliserer skjulte skatte.
Han straffer tyve og udøver hævn på gerningsmænd.
Han genvinder mistede genstande og finder penge.
Han afslører også hemmelige komplotter og kan fange en tyv.
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ASMODEUS/ASMODAY alias SYDONAY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Jomfruen
28. august - 1. september
Tarotkort: Otte Mønter
Stearinlysfarve: Sort eller Blå*
Plante: Mynte
Dyr: Hval*
Planet: Neptun*
Metal: Kobber når det bliver blåt*
Element: Vand*
Rang: Konge*
Asmodeus er Helvedes Chefastrolog og er Tilsynsførende for Helvedes Spillehaller. Han er
en meget travl Dæmon.*
• Asmodeus er en Dagsdæmon, han er blandt AMAYON-legionerne og hersker over 72
legioner af ånder
• Asmodeus bærer titlen "Konge af Dæmonerne"
ASMODEUS SKAL INVOKERES BARHOVEDET.
Han underviser i astronomi, matematik, arimetik, geomantik og håndværk. Asmodeus svarer på alle
spørgsmål, og han opdager og bevogter skatte. Han hersker over de mange riger af glæde.
Han giver evnen til at læse andres tanker. Han skænker usynlighed og kan opløse
ægteskaber/forhold. Asmodeus har en menneskelig mor, og hans far er en Gud.
Han har kulsort hår med en fletning ned ad ryggen og lysebrun hud. Asmodeus er ekstremt høflig og
bestemt en gentleman. Han taler roligt og har en glat stemme. Asmodeus er en meget behagelig
Dæmon. Asmodeus var af Serafernes Orden.
- Ypperstepræstinde Maxine
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BALAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Skytten
3.-7. december
Tarotkort: Ni Stokke
Stearinlysfarve: Hvid
Plante: Eg
Planet: Mars
Metal: Jern
Element: Ild
Rang: Konge
Balam er en Nattedæmon og hersker over 40 legioner af ånder

Balam skildrer fortiden og fremtiden,
Han giver humor, vid og mentale evner.
Han giver usynlighed og forudsiger fremtiden.
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BARBATOS
• Position i dyrekredsen: 5- 9 grader i Tyren
• 25-29. april
• Tarotkort: Fem Mønter
• Stearinlysfarve: Sort
• Plante: Korsknap
• Planet: Venus
• Metal: Kobber
• Element: Jord
• Rang: HERTUG
• Barbatos er en Dagsdæmon, hersker over 30 legioner af ånder og er af Dydernes Orden.
• Barbatos foretrækker at vise sig, når solen er i Skyttens tegn.
Barbatos underviser i alle videnskaberne.
Han afslører skatte skjult af magi og forudsiger fremtiden, skildrer fortiden, forsoner venner og
bringer hvilke som helst to personer sammen i venskab. Han sikrer velvilje fra dem, der er i
magtfulde stillinger.
Han udjævner alle misforståelser og dulmer sårede følelser. Han giver evnen til at kommunikere med
og forstå dyr.
Barbatos er en meget flot Gud. Han har langt, løstsiddende blondt hår og strålende hvide vinger. Han
er meget flot bygget, og hans hud er mørkere i det.
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BATHIN, alias BATHYM, MARTHIM **BATHIN ER DEN EGYPTISKE GUDINDE NEPHTHYS
(Se Højtstående Guder og Kronede Prinser Af Helvede)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Tvillingerne
16.-21. juni
Tarotkort: Ti Sværd
Stearinlysfarve: Lilla
Plante: Mistelten
Planet: Saturn/Uranus
Metal: Bly/Uran
Element: Luft
Rang: Hertug
Bathin er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Bathin afslører urters og ædelstens egenskaber.
Hun hjælper med at opnå astralprojektion, og tager dig hvor som helst hen du ønsker.

Sigil 1
Sigil 2

199

BELETH alias BYLETH alias ELYTH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0- 4 grader i Tvillingerne
21.-25. maj
Tarotkort: Otte Sværd
Planet: Merkur
Metal: Kviksølv
Element: Luft
Stearinlysfarve: Rød
Plante: Dild
Rang: Hertug
Beleth er en Dagsdæmon og hersker over 85 legioner af ånder. Hun er af Myndighedernes
Orden.

Beleth vækker ånden af kærlighed mellem mænd og kvinder.
Hun er en favorit blandt møer, der afventer frieri.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring:
Byleth har runde og dukkelignende, gennemtrængende, mørke øjne og langt mørkeblondt hår med
krøller.
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BELIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5- 9 grader i Fiskene
24.-29. februar
Tarotkort: Otte Bægre
Stearinlysfarve: Orange
Plante: Kongelys
Planet: Jupiter/Neptun
Metal: Tin/Neptunium
Element: Vand
Rang: Konge
Belial er en Nattedæmon og hersker over 80 legioner af ånder

Belial uddeler præsentationer og titler. Han forsoner venner og fjender, giver familiærer, hjælper en med
at klare sig godt på jobbet og hjælper med af få en højere stilling.
Han bringer tjenester fra andre, endda ens fjender.
Belial var Prinsen af Dydernes Orden. Belian er tynd, mindre end de fleste af de andre Dæmoner og har
platinblondt hår.
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BERITH aka BAALBERITH, BEAL, BOFI, BOLFRY
• Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Løven *(1-10 Stenbukken)
• 8-12. august *(22-30. december)
• Tarotkort: 6 Stave *(2 Mønter)
• Stearinlysfarve: Lilla
• Plante: Helitrop
• Planet: Jupiter *(Venus)
• Metal: Tin *(Kobber)
• Element: Ild *(Jord)
• Rang: HERTUG
• Berith er en Dagsdæmon og hersker over 26 legioner af ånder
*[Dikteret af Thoth]
"Baal" betyder "Herre". "Baal-Berith" er "Herre Berith". Han forudsiger fremtiden, skildrer fortiden og
kan forvandle metaller til guld. Han hjælper en med at stige højt op og modtage hædersbevisninger. Han
taler med en meget klar og blød stemme.
Sigil:

Baal-Bereth er Julens og juletræets Fader. "Juletræet, som nu er så udbredt blandt os, var ligeså
almindeligt i det hedenske Rom og Egypten. I Egypten var det et palmetræ. I Rom var det gran.
Palmetræet betegner den Hedenske Messias som Baal-Tamar, og grantræet betegner ham som "BaalBerith"1 "Juletræet var, som det er blevet nævnt, generelt et andet træ i Rom, selv grantræet, men den
selv samme idé som blev antydet med palmetræet blev antydet med jule-grannet.
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I Egypten tilbad de Nimrod som et palmetræ og refererede til ham som Messias "Baal-Tamar". Blandt
de ældste af Baal'erne, var han kendt som Baal-Bereth, "Grantræets Herre". Han udviklede sig til Ball
Berith", "Pagtens Herre". I det gamle Rom, hvor de også tilbad grantræet, kaldte de ham "Baal-Berith".

D. 25. december blev afholdt i Rom som dagen, hvor den sejrende Gud genopstod på Jorden. "Den
ubesejrede Guds fødselsdag". Julestammen repræsenterer Nimrods (kendt som Solguden, skåret ned af
sine fjender) døde stamme. Juletræet repræsenterer Nimrod - den slagne Gud født på ny. Den gamle skik
med at kysse under misteltenen, mest almindeligt for druiderne, stammer fra Babylonien og var en
repræsentation for Messias, "Manden af Grenen". Misteltenen blev betragtet som en guddommelig gren en gren, der kom fra himlen, og voksede sig til et træ der dukkede op fra jorden. Nimrod, Guden af
naturen, blev symboliseret ved et stort træ. Men efter at have blevet skåret ned og dræbt i sin storhedstid,
blev han nu symboliseret som en træstub uden grene, kaldet julestammen. Så kom den mægtige Slange
og snoede sig omkring Nimrod (stubben). Mirakuløst optrådte et nyt træ ved siden af stubben, hvilket
symboliserede Nimrods genopstandelse og sejr over døden. Her er en illustration af en gammel efesisk
mønt:

203

" Baal-Berith var også kendt som "Pagtens Herre" og som "Gude-Berithen". Han var en populær Gud og
blev tilbedt i Kana'an, Filisterland og Sikem. Han var beskytter af pagten mellem Sikem og nogle
tilgrænsende kana'anæiske byer, som oprindeligt var selvstændige men omsider blev bragt i
undertrykkelse af hebræerne.
‖Enhver israelitter, der kunne have været boende i Siken ville være simple eller beskyttede fremmede,
og ikke parterne i en pagt. Baal-Beriths tempel havde et skatkammer, hvorfra borgerne ydede et bidrag
til Abimelek. Det var der, at Gaal først kom frem som leder af oprøret, og inden for dets distrikt fandt
indbyggerne af tårnet i Siken ('akropolen') et midlertidigt tilflugtssted fra Abimek ved slutningen af
oprøret." 3
"Baal-Berith var også kendt som "Fællesskabets Gud".
Nedenfor er fotografier af de gamle rester Baal-Beriths tempel:

Resterne af Baal-Beriths tempel er en jordfyldt platform, hvor et massivt tempel engang stod. Det er
dateret til det 13/12. århundrede fvt. og var 26 meter langt og 23 meter bredt, og dets vægge var
omkring 6 meter brede. "Arkæologer mener, at det var en to-etagers bygning.
Det havde en indgang mød øst, hvor der i midten var en søjle til at støtte et tag, og på hver side af
indgangen fandtes et massivt tårn. Det østlige tårn omfattede en trappe, der kunne have ført til andel sal.
Inden i den store sal fandtes to rækker med søjler. På den halvrunde platform foran templet fandt man
en del af en hellig søjle eller stående sten (ses i højre side på billedet ovenfor). Arkæologer mener, at
dette markerede templets indgang."
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Referencer:
1 "The Two Babylons" af Alexander Hislop 1858
2 Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious History the
Archeology Geography and Natural History, © 1899 of the Bible
3Ibid.
Illustrationer taget fra: "The Two Babylons" af Alexander Hislop 1858
BIFRONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15- 19 grader i Skorpionen
7.-12. november
Tarotkort: Seks Bægre
Stearinlysfarve: Lyselilla
Plante: Basilikum
Planet: Jupiter/Neptun
Metal: Tin/Neptunium
Element: Vand
Rang: Jarl
Bifrons er en Nattedæmon og hersker over 60 legioner af ånder

Bifrons underviser i astrologi, geometri, matematik og andre kunster samt videnskaber. Han afslører
værdien af urter, træsorter og sten.
Han kan flytte lig på magisk vis og tvinge dødes ånder til at hjælpe med magi og/eller til at besvare
forespørgsler.
Bifrons er høj og har lyseblondt hår ned til sin talje med mange krøller. Han er venlig og tålmodig
(erfaring fra Ypperstepræstinde Maxine).
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BOTIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20- 24 grader i Tvillingerne
11.-15. juni
Tarotkort: Ti Sværd
Stearinlysfarve: Hvid
Plante: Lilje
Planet: Saturn/Uranus
Metal: Bly/Uran
Element: Luft
Rang: Præsident/Jarl
Botis er en Dagsdæmon og hersker over 60 legioner af ånder

Botis hjælper en med at træffe vigtige beslutninger og styrker modet.
Han beskytter en fra at blive såret af andres had eller misundelse og hjælper med at lette spænding i
hjemmet.Botis forsoner venner og fjender.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring med Botis:
Han viste sig som en gammel mand. Han har langt, hvidt og bølget hår. Han var iført en brun kåbe. Han
havde også smukke, dybt røde vinger, som var enorme.

206

BUER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15- 19 grader i Tyren
5.-9. maj
Tarotkort: Seks Mønter
Stearinlysfarve: Lyseblå
Plante: Aloe
Planet: Merkur
Metal: Kviksølv
Element: Jord
Rang: Præsident
Buer er en Dagsdæmon og hersker over 50 legioner af ånder

Buer helbreder alle sygdomme, underviser i moral, naturlig og logisk filosofi.
Han fraråder druk og giver familiærer.
Han underviser også i alle urter og planters egenskaber.
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BIM alias BUNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5- 9 grader i Løven
28. juli - 1. august
Tarotkort: Fem Stokke
Stearinlysfarve: Orange
Plante: Appelsin
Planet: Solen
Metal: Guld
Element: Ild
Rang: Hertug
Bune er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Bune hjælper med at erhverve rigdom. Hun giver sofistikation og verdslig visdom. Hun gør tale let og
giver et flair for ord.
Bune ændrer også de dødes pladser.
Bune har lige og skulderlangt sort hår med mørke øjne, mørk hud og sorte vinger. Hun er meget venlig.
Jeg spurgte hende, om hun var egypter - hun svarede: "Vi er alle egyptere".
Hendes hår er stylet ligesom Hollywoods Kleopatra.
- Ypperstepræstinde Maxine

Sigil 1

Sigil 2
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Guder C – F
CAIM alias CAMIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Skytten
12.-16. december
Tarotkort: Ti Stokke
Planet: Solen
Metal: Guld
Element: Ild
Stearinlysfarve: Grøn
Plante: Knopurt
Rang: Præsident
Camio er en Nattedæmon, hersker over 30 legioner af ånder og var af Englenes Orden.

Camio forudsiger fremtiden. Han underviser i dyrs sprog, så de kan forstås.
Han kan afsløre andre verdeners hemmeligheder og mysterier og er en ekspert inden for hydromanti
(spådom ved vand).
Han er god til argumentation og svarer på spørgsmål i brændende asker eller kul.
Camio er velbygget og dækket med guldstøv. Der er guldringe på hans vinger, og han bærer en masse
smykker af guld. Han efterlader spor af guldstøv, når han flyver. Han har en kraftfuld, gylden aura. Han
kan flyve meget hurtigt. Han eksploderede i guldstøv og fløj op gennem loftet.
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CIMERIES alias CIMEJES
**OGSÅ KENDT SOM DEN EGYPTISKE GUD "KHEPERA" alias "KHEPERI" "KHEPRI"
"KHEPRER" "CHEPERA"
*Han udtalte til en discipel, at han foretrækker at blive kaldt "KHEPU"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i vandbæreren: 25-29 grader i Vandbæreren
14.-18. februar
Tarotkort: Syv Sværd
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Fyr
Element: Luft
Planet: Venus
Metal: Kobber
Rang: Markis
Cimeries er en Nattedæmon og hersker over 20 legioner af ånder

Cimeries skænker styrke i ånden og giver meget mod.
Han gør en heroisk i kamp, underviser i litteratur og finder hvad som helst, der er blevet væk. Han
underviser i grammatik, logik og retorik og er protektor for soldater og militært personel. Han opdager
også begravede skatte.
Han har smukt, skulderlangt, jordbærblondt hår og er velbygget. Han er en meget smuk Gud med et bredt
vingefang. Hans vinger er gyldne. Han er dækket med gyldent glitter.
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CROCELL alias PUCEL, PROCEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Skytten
23.-27. november
Tarotkort: Otte Stokke
Planet: Jupiter
Metal: Tin
Element: Ild
Stearinlysfarve: Lyserød
Plante: Læge-Betonie
Rang: Hertug
Crocell er en Nattedæmon og hersker over 48 legioner af ånder. Hun var af Potentaternes eller
Myndighedernes orden.

Crocell underviser i mystik, geometri, kunst, historie og alle de frie kunster. Hun kan forårsage høje lyde
og store uroligheder.
Hun kan skabe forvirring og ubeslutsomhed i ens fjender. Hun varmer vande og opdager bade. Hun viser
sig med langt, løstsiddende blondt hår, en blå kjole og store blå vinger.

DANTALIAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Fiskene
11.-15. marts
Tarotkort: Ti Bægre
Planet: Mars/Pluto
Metal: Jern/Plutonium
Element: Vand
Stearinlysfarve: Lilla
Plante: Gedeblad
Rang: Hertug
Dantalion er en Nattedæmon og hersker over 36 legioner af ånder

Han kan frembringe hallucinationer. Han afslører andres inderste tanker samt ønsker, og påvirker andres sind
uden at de ved det.
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Han kender alle menneskelige tanker og kan ændre dem efter behag. Han opildner kærlighed mellem mænd
og kvinder og underviser i alle kunster og videnskaber. Han viser et syn af enhver persons udseende.
Dantalian har en blå aura. Han tager som regel af sted gennem loftet. Han kan hjælpe med at opnå ændrede
sindstilstande.

DECARABIA alias ABRAXAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Fiskene
1.-5. marts
Tarotkort: Ni Bægre
Planet: Månen
Metal: Sølv
Element: Vand
Stearinlysfarve: Sort
Plante: Lunaria Annua
Rank: Markis

Decabria er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder
Han kender til planters og stens kræfter og giver fugle som familiærer.
Decarabia er Abraxas. Han har kort, krøllet, sort hår med lys hud og sorte vinger med røde striber. Han har
en blå aura, der afgiver meget varme.
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ELIGOR alias ELIGOS **Også kendt som
"ABIGOR" *SE Højtstående Guder og Kronede Prinser Af Helvede
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Tvillingerne
1.-5. juni
Tarotkort: Ni Sværd
Stearinlysfarve: Gul
Plante: Timian
Planet: Venus
Element: Luft
Metal: Kobber
Rang: Hertug
Eligos er en Dagsdæmon og hersker over 60 legioner af ånder

Han giver fordel i retssager og juridiske anliggender og tiltrækker forretningsmæssig samt økonomisk
succes. Han skaber kærlighed og begær og forårsager krig. Han opdager skjulte ting.
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FLAUROS alias HAVRES, HAURES
Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Vandbæreren
4.-8. februar
Tarotkort: Seks Sværd
Planet: Merkur
Stearinlysfarve: Lilla
Plante: Skjolddrager
Metal: Kviksølv
Element: Luft
Rang: Hertug
Haures hersker over 36 legioner af ånder og er en Nattedæmon
Haures skildrer fortiden, nutiden og fremtiden.
Hun destruerer og brænder magikerens fjender, dræber mænd med ild og beskytter troldmanden mod
ånder. Hun kender alle hemmeligheder og skader ens fjender.
Haures er af hunkøn. Hendes gyldne hår kan ændre sig til at være blodrødt. Hun har store øjne, der
matcher hendes hår - der er intet hvidt i dem overhovedet. Hun har meget lys hud og lange ben, og hun
er fint bygget. Hun er en smuk Dæmoninde. Hun er temmelig rolig og stille. Hun svæver i luften. Hun
viste sig uden vinger.
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FOCALOR alias LUCIFUGE ROFOCALE
*SE Højtstående Guder og Kronede Prinser Af Helvede
"Focalor" er et anagram for Rofocale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Vægten
13.-17. oktober
Tarotkort: Fire Sværd
Stearinlysfarve: Sort (fra ham personligt til en discipel)
Plant: Rose (fra ham personligt til en discipel)
Planet: Merkur
Metal: Kviksølv
Element: Luft
Rang: Konge (fra ham personligt)
Focalor er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Han har magten over vindende samt havet. Han får skibe til at synke og forårsager død ved drukning. Han
sårer ingen eller intet, hvis han bliver bedt om ikke at gøre det.
Han viser sig som skaldet og bærer en kappe med skinnende sølv og guld. Hans vinger er glitrende som
hans kåbe, når han viser sig. Lucifuge Rofocal er tålmodig, høflig og taler roligt. Han er ret stille og har en
svag accent.
- Ypperstepræstinde Maxine
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FORAS alias FORCAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Jomfruen
23.-27. august
Tarotkort: Otte Mønter
Planet: Merkur
Stearinlysfarve: Orange
Plante: Agave
Metal: Kviksølv
Element: Jord
Rang: Præsident
Foras er en Dagsdæmon og hersker over 29 legioner af ånder

Han kan gøre en karismatisk, vis, velhavende og uovervindelig. Han genskaber tabt ejendom og underviser
i logik og etik.
Han afslører urters og ædelstenes kræfter og har kraften til at gøre en usynlig, leve længe og have karisma.

FORNEUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Løven
18.-22. august
Tarotkort: Syv Stokke
Stearinlysfarve: Orange
Plante: Solsikke
Planet: Mars
Element: Ild
Metal: Jern
Rank: Markis
Forneus er en Dagsdæmon og hersker over 29 legioner af ånder. Han var delvist af Tronernes
Orden og Englenes Orden.

Forneus giver en et godt omdømme og underviser i sprog. Han underviser i alle kunster og videnskaber,
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herunder retorik, og kan få ens fjender til at elske en. Han beskytter mod onde individer.
Forneus er meget venlig og menneskevenlig.
Han har en smuk, dyb rød kåbe, som en kongekåbe, der hvid med sorte pletter. Han har sort, skulderlangt
hår med pandehår. Han har et intenst udseende, mørke øjenbryn, gennemtrængende sorte øjne og lidt mørk
hud. Han viser sig også med et reptillignende havdyr. Han forstår jehovas engles ondskab.
- Ypperstepræstinde Maxine

FURCAS; Furcas udtaler sit navn "Fu-RACK-as"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Skytten
28. november - 2. december
Tarotkort: Otte Stokke
Planet: Jupiter
Stearinlysfarve: Lyseblå
Plante: Potentil
Metal: Tin
Element: Ild
Rang: Ridder
Furcas er en Nattedæmon og hersker over 20 legioner af ånder.

Furcas underviser i astrologi, håndlæsning og pyromanti (divination ved ild).
Han underviser også i astronomi, filosofi, logik og retorik.
Han bringer sindsfred og fordriver frygt og forsagthed.
Ypperstepræstinde (min erfaring med Furackus):
Han er lille, skaldet og ligner en Buddah. Han har små hvide vinger. Han er meget venlig.
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FURFUR
• Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Jomfruen
• 8.-12. december
• Tarotkort: Ni Mønter
• Stearinlysfarve: Rød
• Plante: Cypres
• Planet: Saturn
• Element: Jord
• Metal: Bly
• Rang: Jarl
• Furfur er en Dagsdæmon og hersker over 26 legioner af ånder
Hun forårsager kærlighed mellem en mand og kvinde.
Hun forårsager ligeledes torden, lyn og vind. Hun giver forkærlighed for kamp og kan afsløre andres
hemmelige tanker.
Furfur er en smuk Dæmoninde. Hun har silkeagtige, hvide vinger, krøllet, blondt hår og store blå øjne.
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Guder G – M
GAAP alias TAP, GOAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Jomfruen
2.-7. september
Tarotkort: Ni Mønter
Planet: Saturn
Metal: Bly
Plant: Mos
Stearinlysfarve: Sort
Element: Jord
Rang: Præsident/Prins
Gaap er en Dagsdæmon og hersker over 66 legioner af ånder. Han var af Potentaternes
Orden.

Gaap kan forårsage kærlighed eller had.
Han hjælper med astralprojektion og forudsiger fremtiden. Han leverer familiærer fra andre magikere,
skildrer fortiden og nutiden, underviser i filosofi og de frie kunster. Han kan gøre mænd uvidende.
Gaap underviser i helliggørelsen af ting.
Gapp har en grøn aura og viser sig som en lille mand.
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GAMYGEN alias SAMIGINA, GAMIGIN
• Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Vædderen
• 4.-8. april
• Tarotkort: Tre Stokke
• Planet: Solen
• Metal: Guld
• Element: Ild
• Stearinlysfarve: Sort
• Plant: Enebær
• Rang: Markis
• Samigina er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder
Hun underviser i de frie kunster og bringer nyheder om dem, der er døde og befinder sig i Helvede.
Samigina har meget mørke, gennemtrængende øjne og smukke gyldenbrune vinger.
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GLASYA-LABOLAS alias CAACRINOLAAS, CAASIMOLA
• Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Løven
• 23.-27. juli
• Tarotkort: Fem Stokke
• Planet: Solen
• Metal: Guld
• Stearinlysfarve: Gul
• Plante: Rosmarin
• Element: Ild
• Rang: Præsident/Jarl
• Glasya-Labolas er en Dagsdæmon og hersker over 36 legioner af ånder
Han kender til al gammel visdom og alle okkulte hemmeligheder. Han underviser i alle videnskaber
og kan forårsage mord og død. Han kan gøre en usynlig og opildner til blodsudgydelser. Han kan
forudsige fremtiden, skildre fortiden og nutiden. Han kan forårsage kærlighed til venner og fjender.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring:
Glasya-Labolas har kort, mørkeblondt hår. Han ser ud til at være meget ung, som en teenager. Han
har lysebrun hud og fløj rundt i cirkler.
Han har hvide vinger.
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GOMORY alias GAMORI, GREMORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Stenbukken
27.-31. december
Tarotkort: To Mønter
Planet: Saturn
Metal: Bly
Stearinlysfarve: Orange
Plante: Bukkehorn
Element: Jord
Rank: Hertug
Gremory er en Nattedæmon og hersker over 26 legioner af ånder.

Gremory får en til at blive elsket af kvinder og bringer kærlighed til mænd. Hun skildrer fortiden, nutiden
og fremtiden og opdager skjulte skatte.

GUSION alias GUSAYN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Tyren
10.-14. maj
Tarotkort: Syv Mønter
Planet: Saturn
Metal: Bly
Element: Jord
Stearinlysfarve: Gul
Plante: Aloe
Rang: Hertug
Gusion er en Dagsdæmon og hersker over 40 legioner af ånder
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Gusion kan tildele stillinger og skænke udmærkelser. Han kan få dem, folk ikke bryder sig om til at blive
elsket af alle, som de kommer i kontakt med. Han danner og forsoner venskaber og forudsiger fortiden,
nutiden og fremtiden og svarer på alle spørgsmål.
Gusion har tjavset hår. Han har høje kindben og gyldenbrun hud. Han er velbygget og har glødende,
hvide vinger. Gusion er meget rolig og fredelig, og han giver en fornemmelse af tryghed og komfort.
Ypperstepræst Salem Burke om sin erfaring med Gusion:
Gusion er BESTEMT ligefrem, men høflig. Jeg spurgte ham om noget, der ikke havde noget at gøre med
hidkaldelsen, og han sagde bare, at jeg skulle spørge en anden Dæmon på et andet tidspunkt, hvorefter
han prompt vendte tilbage til en aktuelle opgave. Jeg bemærker, at Gusions svar som regel er noget, man
bliver NØDT til at acceptere for at blive stærkere. Men Gusion er også god med spørgsmål. Alle hans
svar er ærlige, hvis du gør spørgsmålet klart. Gusions metode er at levere hård information.

HAGENTI alias HAAGENTI alias den egyptiske Gudine BASTET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Skorpionen
18.-22. november
Tarotkort: Syv Bægre
Planet: Månen
Metal: Sølv
Element: Vand
Stearinlysfarve: Rød
Plante: Troldnød
Rang: Præsident
Haagenti er en Nattedæmon og hersker over 33 legioner af ånder

Hun er en kraftfuld alkymist og kan forvandle metal til guld, vin til vand og omvendt.
Hun giver visdom og underviser i forskellige emner.
Haagenti er kattelignende. Katte er hellige for hende. Når hun viser sig, ledsages hun af mange katte.
Hendes øjne er katteagtige.
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HALPAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Vægten
28. september - 2. oktober
Tarotkort: To Sværd
Planet: Venus
Element: Luft
Stearinlysfarve: Rød
Plante: Merian
Metal: Kobber
Rang: Jarl
Halphas er en Nattedæmon og hersker over 26 legioner af ånder.

Han forårsager krige og straffer fjender alvorligt. Han bygger tårne, giver våben og brænder byer. Han er
protektor for soldater; han forsyner dem med ammunition og leder dem. Han taler med en hæs stemme.
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IPOS alias IPES, AYPOROS, AYPEOS
**IPOS ER DEN EGYPTISKE GUD ANUBIS (Se Højtstående Guder og Kronede Prinser af Helvede)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Krebsen
8.-12. juli
Tarotkort: Tre Bægre
Planeter: Mars/Pluto
Element: Vand
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Sandeltræ
Metaller: Jern/Plutonium
Rang: Jarl/Præsident
Ipos er en Dagsdæmon og hersker over 36 legioner af ånder

Ipos gør en karismatisk og modig. Han hjælper en med at holde på venner og få nye venner. Han kan
forudsige fremtiden og skildre fortiden.
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LERAJIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Tvillingerne
26.-31. maj
Tarotkort: Seks Stokke
Planet: Merkur
Stearinlysfarve: Rød
Plante: Vejbred
Metal: Kviksølv
Element: Luft
Rang: Markis
Lerajie er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Hun forårsager kampe og kan få sår til at blive inficerede og forhindre dem i at hele. Hun kan opløse
konkurrenters kærlighedsaffærer eller ægteskaber.
Leraje er Gudinden for kærlighed og nydelse. Hun har evnen til at tiltrække andre samt drive dem væk.
Hun forårsager kampe og kan få sår til at blive inficerede (fysisk og følelsesmæssigt) og forhindre dem i
at hele.Hun kan opløse konkurrenters kærlighedsaffærer eller ægteskaber.
Leraje bærer et egyptisk hovedklæde og make-up. Hun er kort, slank og omkring 1½m. høj med lysebrun
hud og skulderlangt, sort hår med pandehår. Hun er iført gyldent tøj, nederdel og top. Hendes vingefang
er bredt og skinnende rødt. Hun ser ung ud, omkring 20, og er meget smuk.
Hun kan undervise en i meterologi, healing og medicin. Hun er en krigshealer. Lerajie kan ændre vinden
efter sit ønske for at gavne iagttageren samt forårsage klimaændringer.
Hun har en blød, glat og forførende stemme og kan være meget sarkastisk. Lerajie er meget venlig mod
vores slags, såvel som totalt uforudsigelig mod vores fjender. Hun kan minde en om det gamle Sumers
mægtige måder og metoder. Jeg har været vidne til Lerajes smukke kunstværker, som hun har lavet ud af
skyerne i tyndt befolkede områder ved solnedgang.
-af Tjiat
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MALPHAS
• Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Vægten
• 3.-7. oktober
• Tarotkort: Tre Sværd
• Planet: Saturn
• Metal: Bly
• Element: Luft
• Plante: Morgenfrue
• Stearinlysfarve: Lyseblå
• Rang: Præsident
• Malphas er en Nattedæmon og hersker over 40 legioner af ånder
Han kan bruge magi til at skabe hvad som helst. Han ødelægger fjenders lyster og tanker og giver gode
familiærer. Han afslører fjenders hemmeligheder. Han bygger høje tårne og huse.
Malphas har mørkere hud og er muskuløst bygget. Han har mørkebrunt hår og fipskæg. Han har høje
kindben og blå øjne. Han kan vise sig som meget mørk og kun vise sine blå øjne. Han har store, grå
vinger. Han har en blå aura, som han projicerer.
"Malphas viste sig for mig med meget mørkt hår, fipskæg og gennemtrængende, grønne øjne. Hans
aura er ren Dæmonisk blå og er enorm. Første gang jeg så Malphas' aura, så jeg rummet blive fyldt med
den. Hans aura var enorm, og inden for et splitsekund var det hele overstået. Malphas er utrolig
kraftfuld (første gang jeg hidkaldte ham, føltes det som om, jeg have kraften til at overtage verden for
at sige det mildt - energien og den fysiske styrke han gav mig var utrolig, og dette var ikke engang en
brøkdel af Malphas' kraft og styrke). Han har været med mig i lang tid, selv før jeg dedikerede.
Malphas var også med mig under min Kundalinis opvågen. Jeg skylder Malphas så meget; jeg ønsker
kun at gøre ham, Fader Satan og alle De Mægtige Guder stolte."
Hil Malphas!
- Ypperstepræst Vovim Baghie

227

MARBAS alias BARBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Vædderen
9.-14. april
Tarotkort: Fire Stokke
Planet: Jupiter
Metal: Tin
Element: Ild
Stearinlysfarve: Gul
Plante: Cikorie
Rang: Præsident
Marbas er en Dagsdæmon og hersker over 36 legioner af ånder

Marbas kan helbrede eller forårsage sygdom. Han svarer på spørgsmål om ting, der er blevet stjålet og
giver stor visdom samt viden.Han underviser i mekanik og giver viden om skjulte eller hemmelige ting.
Han kan få en til at skifte form.
Marbus har sort hår, brune øjne, små ører og er af middelhøjde.
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MARCHOSIAS
• Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Jomfruen
• 13.-17. september
• Tarotkort: Ti Mønter
• Planet: Venus
• Metal: Kobber
• Element: Jord
• Stearinlysfarve: Rød
• Plante: Polejmynte
• Rang: Markis
• Marchosias er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder. Hun var af Herskernes
Orden.
Hun bistår i enhver kamp, skænderi eller konfrontation, verbal eller fysisk, og svarer på spørgsmål.
Marchosias viste sig som en teenagepige, eller hun så ligeså ung ud. Hun er meget snakkesalig og
venlig. Hun har lige og langt blondt hår, som skildes på midten, og store sorte vinger. Hun er en kriger.
- Ypperstepræstinde Maxine

Marchosias – af Marcos Macias
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MORAX alias FORAII, FORFAX, MARAX; den egyptiske Gudinde MAAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Krebsen
2.-7. juli
Tarotkort: Tre Bægre
Planeter: Mars/Pluto
Metaller: Jern/Plutonium
Element: Vand
Stearinlysfarve: Rød
Ældre
Rang: Jarl/Præsident
Marax er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Hun underviser i astrologi og de magiske anvendelser af sten og urter.
Hun giver familierer, underviser i astronomi og de frie kunster. Hun er Gudinden for sandhed, orden og
retfærdighed.
Hun er meget respekteret blandt de andre Dæmoner. Hun har kulsort hår med pandehår, gyldenbrun hud
og en frisure med et egyptisk udseende. Hun har store, hvide vinger og er meget høj.
- Ypperstepræstinde Maxine
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MURMUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Skytten
17.-21. december
Tarotkort: Ti Stokke
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Planet: Solen
Element: Ild
Plante: Persille
Metal: Guld
Rank: Hertug/Jarl
Murmur er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder. Han var delvist af Tronernes og
Englenes Orden.

Han underviser i filosofi og får de dødes sjæle til at vise sig og svare på spørgsmål.
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Guder N – R
NABERIUS alias CERBERUS
**OGSÅ KENDT SOM "NEBIROS."
*SE HØJTSTÅENDE GUDER OG KRONEDE PRINSER AF HELVEDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-29 grader i Krebsen
18.-22. juli
Tarotkort: Fire Bægre
Planet: Jupiter/Neptun
Metal: Tin/Neptunium
Element: Vand
Stearinlysfarve: Rød
Plante: Ask
Rang: Markis
Naberius er en Dagsdæmon og hersker over 19 legioner af ånder

Han underviser i kunster og videnskaber, logik, retorik og hjælper med at genvinde tabte udmærkelser
samt stand.
Han hjælper med at genvinde tabte ejendele.
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ORIAS alias ORIAX
**også kendt som den EGYPTISKE GUD, OSIRIS
*SE Højtstående Guder og Kronede Prinser af Helvede
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Stenbukken
11.-15. januar
Tarotkort: Fire Mønter
Planet: Merkur
Metal: Kviksølv
Stearinlysfarve: Hvid
Plante: Konval
Element: Jord
Rang: Markis
Oriax er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Oriax får ens fjender til at være gode mod en og kan ændre ens form til hvad som helst.
Han hjælper en med at vinde respekt og opnå højtagtede og magtfulde stillinger. Han underviser i
stjernerne og planeterne.
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OROBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekdsen: 0-4 grader i Stenbukken
22.-26. december
Tarotkort: To Mønter
Planet: Saturn
Metal: Bly
Plante: Visse
Stearinlysfarve: Orange
Element: Jord
Rang: Prins
Orobas er en Nattedæmon og hersker over 20 legioner af ånder

Han besvarer spørgsmål og giver en magt og kontrol over andre. Han beskytter en mod at blive forfulgt af
onde ånder og ens fjender. Han sætter en stopper for bagvaskelse og sladder. Han kan forudsige fremtiden
og skildre fortiden og nutiden
Orobas viste sig for mig på en sort hingst og med lyn omkring ham. Han er lille og mørkhåret men med
blonde krøller.
- Ypperstepræstinde Maxine
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OSE alias OSO, VOSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Stenbukken
1.-5. januar
Tarotkort: 3 of Pentacles
Planet: Venus
Metal: Kobber
Plante: Padderok
Stearinlysfarve: Grøn
Element: Jord
Rang: Præsident
Ose er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Ose underviser i de frie kunster og kan ændre ens form til hvad som helst. Han kan bringe
vrangforestillinger og sindssyge til andre. Han svarer også på spørgsmål.
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PAIMON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Tyren
30. april - 4. maj
Tarotkort: Seks Mønter
Planet: Merkur
Metal: Kviksølv
Element: Jord
Plante: Snerle
Stearinlysfarve: Sort og Mørkeblå
Rang: Konge
Paimon er en Dagsdæmon og hersker over 200 legioner af ånder. En del af dem var af Englenes
Orden, og de andre var af Potentaternes Orden. Han er en Stor Konge og meget lydig mod Lucifer.

Paimon giver magten til at påvirke og kontrollere andre og underviser i kunster og videnskaber. Han giver
gode familiærer og giver en ære og gode stillinger. Han kan afsløre hvad som helst om Jorden og ens sind.
Når han viser sig, ledsages han af andre Dæmoner. Paimon er kendt for at støje. Nogen fortalte, at deres
røgalarm begyndte at hyle helt af sig selv, uden nogen forklaring, da Paimon viste sig efter en hidkaldelse.
PAIMON ER IKKE DÆMONEN AZAZEL. DE ER BEGGE SEPERATE OG FORSKELLIGE
INDIVIDUELLE DÆMONER.
Paimon er fuld af energi. Høje lyde og kraftigt lys er kan gøre ham mere aktiv. Han er meget farverig og var
meget venlig.
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PHOENIX alias PHENEX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Vægten
23.-27. september
Tarotkort: To Sværd
Planet: Venus
Metal: Kobber
Element: Luft
Plante: Rose
Stearinlysfarve: Lyserød
Rang: Markis
Phenex er en Nattedæmon og hersker over 20 legioner af ånder

Hans specialitet er poesi og brevskrivning. Han underviser i alle videnskaberne og besvarer spørgsmål.
Phoenix har sorte, fjeragtige vinger.
Phenex viser sig som en fugl med sorte fjer, der falder ud, når han flyver. Hans hale har røde/orange og
gule fjer, der er meget lange og lige. Han ledsages af en Hjælperdæmon, som viser sig som en ørn.
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PURSON alias DEN EGYPTISKE GUD HORUS, alias CURSON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Krebsen
27. juni - 1. juli
Tarotkort: To Bægre
Planet: Månen
Metal: Sølv
Plante: Orkidé
Stearinlysfarve: Lilla
Element: Vand
Rang: Konge
Purson/Horus er en Dagsdæmon og hersker over 22 legioner af ånder. Han var delvist af
Dydernes og Tronernes Orden.

Purson (udtales "PØRSON") opdager skjulte ting og skatte, skildrer fortiden, nutiden og fremtiden. Han
kan læse samt afsløre andres tanker og give gode familierer.
Han svarer på alle spørgsmål.
Han har lys hud. Han ligner Amon Ra, men med blødere træk. Han ledsages af flere andre Dæmoner. Han
er højt respekteret blandt Dæmonerne og er meget højt rangeret. Han har et meget ungdommeligt
udseende. Han lyste hele mit rum op med sin energi, da han viste sig for mig.
- Ypperstepræstinde Maxine
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RAUM
• RAUM ER DEN EGYPTISKE GUD "KHNUM" (See HØJTSTÅENDE GUDER OG KRONEDE
PRINSER AF HELVEDE
• Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Vægten
• 8.-12. oktober
• Tarotkort: Tre Sværd
• Planet: Saturn
• Metal: Bly
• Element: Luft
• Plante: Tidsel
• Stearinlysfarve: Sort
• Rang: Jarl
• Raum er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder
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RONOBE alias RONEVE, RONOVE
• Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Løven
• 2.-7. august
• Tarotkort: Seks Stokke
• Planet: Jupiter
• Metal: Tin
• Plante: Kanel
• Stearinlysfarve: Lilla
• Element: Ild
• Rang: Markis/Jarl
• Ronove er en Dagsdæmon og hersker over 19 legioner af ånder
Ronove underviser i sprog. Han fornedrer fjender og underviser i kunst og retorik. Han giver
også tjenere.Ronove har strålende, skulderlangt, gyldent hår, der skinner og glimrer samt en
strålende aura. Han har aftegninger på sit ansigt, som en stammekriger. Han har et meget lille
vingefang. Han kan flytte objekter i et rum og er meget snakkesalig og venlig. Han går nogle
gange under navnet "Ben".Han er en Ilddæmon og specialiserer sig i pyrokinese. Han afgiver
meget energi og specialiserer sig også i sprog.
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Guder S – Z
SABNACK alias SABURAC, SABNOCK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Skorpionen
23.-27. oktober
Tarotkort: Fem Bægre
Planet: Mars/Pluto
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Allehånde
Metal: Jern/Plutonium
Element: Vand
Rang: Markis
Sabnock er en Nattedæmon, og hun hersker over 50 legioner af ånder

Hun kan få argumenter og diskussioner til at eskalere til alvorlige kampe. Hun beskytter soldater og deres
lejre og kan forhindre sår i at hele.
Hun underviser i arkitektur og giver gode familiærer. Sabnock er en hunkønnet Dæmon. Hun har blå
vinger.

241

SALEOS alias ZALEOS, SALLOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Krebsen
22.-26. juni
Tarotkort: To Bægre
Planet: Månen
Stearinlysfarve: Rød
Plante: Asters
Metal: Sølv
Element: Vand
Rang: Hertug
Sallos er en Dagsdæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Han forårsager kærlighed mellem kønnene, stimulerer seksuel lyst og ophidser lidenskaberne. Han
opfordrer til troskab til ens partner.
Sallos har lyst orange hår og en sølvfarvet aura. Han ændrer farven på sit hår til sort og hans aura til guld.
Han bærer en rustning. Han forsvinder også, så man kun kan se hans hoved.
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SEERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Fiskene
6.-10. marts
Tarotkort: Ni Bægre
Planet: Månen
Stearinlysfarve: Grøn
Plante: Pil
Metal: Sølv
Element: Vand
Rang: Prins
Seere er en Nattedæmon og hersker over 26 legioner af ånder

Seere opdager tyverier, transporterer varer og kan styre tiden.
Han kan få en besværgelse eller en magisk handling til at ske med det samme. Han kan få mange ting til
at ske på én gang. Han er godmodig og hjælpsom over for hidkalderen.
Seere har hvide vinger med mørke aftegninger. Han er af middelhøjde og er stærkt bygget. Han har lettere
mørkt, mellemlangt hår og et stærkt ansigt. Seere er meget adræt i flyvning, og han er meget lavmælt.
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SHAX alias CHAX, SCOX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Skorpionen
28. oktober - 1. november
Tarotkort: Bægre
Planet: Mars/Pluto
Stearinlysfarve: Sort
Plante: Portulak
Metal: Jern/Plutonium
Element: Vand
Rangk: Markis
Shax er en Nattedæmon og hersker over 30 legioner af ånder

Han kan få en til at blive døv, stum eller blind og kan fratage forståelse.
Han kan stjæle penge eller ejendele og afslører vejen til tyvekoster eller skjulte ting. Han giver gode
familierer og vil transportere hvad som helst.
Shax har kort blåt hår og mørk hud. Han giver én en følelse af kraft, der kommer fra hans aura. Han er
meget kraftfuld i sin magi.
Ypperstepræst Salem Burke om sin erfaring med Shax:
Shax er en god Dæmon. Han har en virkelig god "arbejdsmoral" og udfører opgaver med stor entusiasme.
Hvis man spørger ham om adskillige spørgsmål, vil han totalt ignorere de af dem, der ikke har noget med
den aktuelle opgave at gøre (f.eks. spørgsmål om kærlighed når det drejer sig om at få en forfremmelse).
Det er sikkert fordi (hvis man dømmer fra hans karakter), at han er vant til "menneskelig interaktion" han er en "social" Dæmon (men stadig professionel. Seriøst - han er kraftfuld) og arbejder med det samme
på at udføre den dominerende eller mest sandsynlige opgave - som regel og i mit tilfælde handlede dette
om penge og om at fange en tyv. En person snuppede mit hævekort, og Shax fik ham buret inde i løbet af
få minutter, som han sagde.
Jeg har ingen tvivl mht. hans svar. Han svarer hurtigt og præcist. Han er ikke den slags Dæmon, man har
lyst til at gå imod. Han er meget kraftfuld - hans resterende energi var meget nyttig.
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STOLAS alias STOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Jomfruen
18.-22. september
Tarotkort: Ti Mønter
Planet: Venus
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Hør
Metal: Kobber
Element: Jord
Rang: Prins
Stolas er en Dagsdæmon og hersker over 26 legioner af ånder

Han har viden om alle stjernerne, planter og sten. Han underviser i astronomi og anvendelsen af urter.
Stolas har smukt, langt mørkebrunt krøllet hår og blå øjne. Hans vinger er cremefarvede og med guld i
dem. Hans vinger minder om en grifs vinger.
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SYTRY alias SITRI ALIAS DEN EGYPTISKE GUD SET, Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh.
(Se Højtrangerede Guder og Kronede Prinser af Helvede)
• Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Tyren
• 15.-20. maj
• Tarotkort: Syv Mønter
• Planet: Saturn
• Stearinlysfarve: Rød
• Plante: Hyacint
• Metal: Bly
• Element: Jord
• Rang: Prins
• Sytry/SET er en Dagsdæmon og hersker over 60 legioner af ånder
Han er Prinsen af kærlighed og begær, og han får kvinder til at vise sig nøgne. Han opildner kvinder og
mænd til at forelske sig i hinanden.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring med Set:
Han viser sig om dagen, selvom Set er den egyptiske Mørkets Herre. Han er en af Satans syv sønner. Han er
mørk i huden og har kulsort hår. I starten havde han gummiagtige, mørkebrune vinger, der forvandlede sig til
bløde, sorte og flagrende englevinder, som en ravn. Han er iført en lang sort satinkåbe. Han var meget venlig,
talte roligt og efterlod mig med en stærk energisk følelse af fred. Han har en virkelig smuk energi. Han
repræsenterer bestemt mørke. Han viste sig for mig midt på eftermiddagen på en solrig dag i mit soveværelse.
Han kan være både en Dags- og Nattedæmon/Gud. Han viser sig også med sin Kone, Nephtys (Bathin).
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VALEFOR alias MALAPHAR
• Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Vædderen
• 15.-19. april
• Tarotkort: Fire Stokke
• Planet: Jupiter
• Stearinlysfarve: Lyserød
• Plante: Mælkebøtte
• Metal: Tin
• Element: Ild
• Rang: Hertug
• Valefor er en Dagsdæmon og hersker over 10 legioner af ånder
Valefor er ekspert i okkult medicin og kan helbrede enhver og alle sygdomme magisk. Han skænker
fingerfærdighed og gør en skarpsindig. Han kan ændre mænd til dyr, er god til tyveri og underviser i at
stjæle.
Ypperstepræstinde Maxine - min erfaring:
Valefor har et stort hoved som Lucifuge Rofocal. Han er grøn i huden og har markante, mørke
øjenbryn. Han har enorme hvide fjeragtige vinger.
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VAPULA alias NAPHULA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Stenbukken
16.-19. januar
Tarotkort: Fire Mønter
Planet: Merkur
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Papyrus
Metal: Kviksølv
Element: Jord
Rang: Hertug
Vapula er en Nattedæmon og hersker over 36 legioner af ånder

Vapula underviser i filosofi og andre videnskaber. Hun kan hjælpe en med at bestå prøver og eksamener.
Hun hjælper en med at konversere intelligent om næsten ethvert emne og skænker dygtighed inden for
alle de manuelle professioner. Hun underviser også i håndværk.
Vapula har meget langt, lige og sort hår samt røde øjne. Hun er af middel højde og har mørkere vinger,
spidse ører og mørk hud.
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VASSAGO
• Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Vædderen
• 30. marts - 3. april
• Tarotkort: Tre Stokke
• Planet: Solen
• Stearinlysfarve: Lyseblå
• Plante: Porre
• Metal: Guld
• Element: Ild
• Rang: Prins
• Vassago er en Dagsdæmon og hersker over 26 legioner af ånder
Vassago er en af de venligste af Dæmonerne. Han åbenbarer fortiden, nutiden og fremtiden og kan
finde hvad som helst, der er blevet skjult, malplaceret, mistet eller stjålet.
.
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VEPAR alias SEPAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 25-29 grader i Vægten
18.-22. oktober
Tarotkort: Fire Sværd
Planet: Merkur
Stearinlysfarve: Sort
Plante: Bynke
Metal: Kviksølv
Element: Luft
Rang: Hertug
Vepar er en Nattedæmon og hersker over 29 legioner af ånder

Hun styrer havet, kan forårsage storme eller berolige havet. Hun kan forårsage katastrofe og død. Vepar guider
slagskibe og forårsager død fra inficerede sår.
Vepar giver en følelse af lethed og kan hjælp med levitation. Hun viser sig som en kriger-Dæmoninde. Hun
har mørkebrunt hår og har et læderbånd rundt om sit hoved. Hun viser sig iført en nederdel af læder. Hun taler
meget roligt og er meget venlig. Hun efterlader en med en glad følelse og har en blå aura.
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VINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position i dyrekredsen: 10-14 grader i Skorpionen
2.-6. november
Tarotkort: Seks Bægre
Planet: Jupiter/Neptun
Stearinlysfarve: Hvid
Plante: Katost
Metal: Tin/Neptunium
Element: Vand
Rang: Konge/Jarl
Vine er en Nattedæmon og hersker over 36 legioner af ånder

Vine er den eneste Dæmon, der kan afsløre andre hekse og troldmænds identitet. Han kender alle
hemmeligheder og kan tilintetgøre fjender. Han kan forsvare troldmanden mod angreb fra andre
troldmænd og hekse. Han kender og afslører fortiden, nutiden og fremtiden. Han opdager skjulte ting,
forårsager storme, ødelægger mure og bygger tårne.
Vine viser sig ledsaget af en sort løve. Vine er meget tynd og mørklødet. Han har sorte vinger og bærer
en guldstav. Han har skulderlangt sort hår, der er platinblondt i spidserne.
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VOLAC
• Position i dyrekredsen: 5-9 grader i Vandbæreren
• 25.-29. januar
• Tarotkort: Fem Sværd
• Planet: Saturn/Uranus
• Stearinlysfarve: Hvid
• Plante: Sesam
• Metal: Bly/Uranium
• Element: Luft
• Rang: Præsident
• Volac er en Dagsdæmon og hersker over 38 legioner af ånder
Han opdager slanger til troldmanden og afslører skjulte skatte. Han kan føre en hen imod et godt job,
en sympatisk ven. Han giver også lykketal. Han bevæger sig hurtigt. Han flyver meget hurtigt og tager
som regel afsted gennem loftet.

.
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VUAL alias UVALL











Position i dyrekredsen: 20-24 grader i Skorpionen
13.-17. november
Tarotkort: Syv Bægre
Planet: Månen
Stearinlysfarve: Mørkeblå
Plante: Myrra
Metal: Sølv
Element: Vand
Rang: Hertug
Vual er en Nattedæmon og hersker over 37 legioner af ånder. Han var af Myndighedernes orden.

Uvall afslører fortiden, nutiden og fremtiden. Han forsoner fjender og bringer en kvindes kærlighed til en
mand. Han skaber venskaber og sikrer agtelse. Han ved alt og kan manipulere tiden.
Uvall er en tvekønnet Dæmon. Han/Hun har langt, flagrende, blondt og krøllet hår, dybe grønne øjne og
er tætbygget. Hans/Hendes navn udtales "Eu-Val". Uvall bærer gylden armering og har hvide vinger.
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ZAGAN
ZAGAN ER GUDEN "DAGON" (Se Højtstående Guder og Kronede Prinser af Helvede)











Position i dyrekredsen: 0-4 grader i Vandbæreren
20.-24. januar
Tarotkort: Fem Sværd
Planet: Saturn/Uranus
Stearinlysfarve: Hvid
Plante: Isop
Metal: Bly/Uranium
Element: Luft
Rang: Konge/Præsident
Zagan er en Nattedæmon og hersker over 33 legioner af ånder

Zagan kan omdanne væsker - vin til blod; vand til vin. Han kan minde en om humoren ved alle hændelser.
Zagan forvandler metal til mønter og skænker vid. Han giver visdom og kan gøre tåber vise.
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ZEPAR
 Position i dyrekredsen: 15-19 grader i Tvillingerne
6.-10. juni
 Tarotkort: Ni Sværd
 Planet: Venus
 Stearinlysfarve: Sort
 Plante: Alrune
 Metal: Kobber
 Element: Luft
 Rang: Hertug
 Zepar er en Dagdæmon og hersker over 26 legioner af ånder
Zepar opildner kærlighed og lidenskab mellem kønnene. Han kan gøre kvinder ufrugtbare og kan få en til at
skifte form.
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Dæmonnavne
AGLASIS
Han er under Haels og Segulaths autoritet. Han kan transportere hvad som helst i hele verden.
BARTZABEL
Den Kabbalistiske Dæmon for Mars. Han har magten til at forårsage storme.
Bartzabel har sorte vinger. Han er skaldet men har en lille sort hestehale, og han er lidt buttet. Han synes
at være en meget mørk Dæmon, bortset fra hans strålende hvide aura. Han er ikke belyst, men der er en
hvid aura omkring ham. Da han tog af sted, gik han lige igennem væggen. Han er meget vis og ser ud til
at være meget, meget gamme.

BECHARD
Bechard har magten over vinde, storme, lyn, regn og hagl. Fredag er hans kraftfulde dag. Bechard er
under Hertugen "Syrach"s autoritet. Bechard hersker over fredage.
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BRULEFER
Han er under Haels og Segulaths autoritet. Han gør en elsket.
BUCON
Bucon er under Haels og Sergulaths autoritet. Han har magten til at opildne had og jalousi mellem
kønnene.
CARNIVEAN
Han var en Prins af Myndighedernes Orden. Han skænker tillid, dristighed og styrke.
CARREAU
Han var en Prins af Myndighedernes Orden. Han giver én kontrol over ens følelser og skænker styrke.
CLAUNECK
Clauneck har magt over varer, penge og finanser. Han kan opdage skjulte skatte og skænke stor rigdom.
Han er meget elsket af Lucifer. Han bringer penge langtfra. Han er lydig mod dem, der behandler ham
med respekt. Clauneck er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

CLISTHERET
Hun kan gøre dag til nat og nat til dag. Hun er under Hertugen "Syrach"s autoritet.
Hun er grøn i huden og har et stort løgformet hoved som Lucifuge Rofocal og Valefor. Hun er venlig. Ypperstepræstinde Maxine
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ELELOGAP
Elelogap er under Agaliarepts og Tarihimals autoritet. Han har magten over vandelementet.
FRIMOST
Frimost har magt over kvinder og bringer deres nydelse til mænd, der tilkalder ham. Han er under
Hertugen "Syrach"s autoritet. Han hersker over tirsdage.

FRUCISSIERE
Han bringer de døde til live. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

258

FRUTIMIERE
Han hersker over fester og festivaler. Han er under Hertugen "Syrach"s magt.

GRESSIL
Gressil var den tredje i Tronernes Orden. Han opfordrer til komfort, luksuriøsitet og overbærenhed.
GULAND
Guland kan forårsage alle slags sygdomme. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.
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HAEL
Hael er under Nebiros' autoritet. Han instruerer i at skrive alle former for breve og i taler. Han giver den
umiddelbare magt til tale på andre sprog og forklare de hemmeligste af ting.
HARISTUM
Han er under Haels og Segulaths autoritet. Han giver evnen til at komme igennem ild uden at blive
brændt.
HERAMAEL
Heramael er under Satanachias autoritet. Han underviser i lægekunst og giver viden om alle sygdomme
samt deres fulde og totale helbredelse. Han er ekspert i botanik, planters helbredende kræfter, samt hvor
og hvordan man finder dem.
HIEPACTH
Han kan bringe folk, som er langt borte, til hidkalderen. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

HUICTHGARA
Han har magt over søvn og vågenhed; søvnløshed. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.
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HUMOTS
Humots kan transportere alle slags bøger efter hidkalderens velbehag. Han er under Hertugen "Syrach"s
autoritet.

KLEPOTH
Klepoth bringer drømme og syner af alle slags. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

KHIL
Khil kan forårsage store jordskælv. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.
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MERSILDE
Mersilde kan transportere én via. astralprojektion. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

MINOSON
Minoson er under Haels og Segulaths autoritet. Han sikrer en i at vinde i alle spil.
MORAIL
Han kan gøre hvad som helst usynligt. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.
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MUSISIN
Musisin har magt over store herremænd og embedesmænd. Han kan instruere dem. Musisin er under
Hertugen "Syrach"s autoritet.

OEILLET
Han var Prins af Herskernes Orden. Han har magt over penge og rigdom.
OLIVIER
Olivier var Prins af Ærkeenglenes Orden. Han har magt over penge og rigdom.
PAZUZU
Pazuzu har længe været kendt som en Beskytterdæmon, især for kvinder i fødsel. Pazuzu blev berømt med
filmen "Eksorcisten", hvor han blev potrætteret som den "besættende" Dæmon.
Leroy Anderson om sin erfaring med Pazuzu:
Jeg kontaktede Pazuzu for omkring en uge siden, bare mentalt. Jeg blev ved med at kalde på ham, og efter lidt
tid kunne jeg mærke ham. Han er en meget, meget kraftfuld og positiv Dæmon. Jeg bad ham om en tjeneste,
som han gjorde mig blot 24 timer efter, og han har lovet at hjælpe mig med andre ting. Han elsker poesi og
føler meget dybt for at tjene Fader. Han inspirerer digtere og elsker at blive husket. Hvis du er venner med
ham, vil han beskytte dig og give dig indsigt i, hvad dine fjender laver. Han er virkelig, virkelig godt selskab.
Jeg følte mig også draget til ham, efter jeg så filmen "Eksorcisten". Jeg vidste bare inderst inde, at han ikke er
grim og ubehagelig, som filmen viser, og det havde jeg ret i. Lige nu vil han have mig til at skrive et digt om
ham. Han er en god ven. Må Herre Satan velsigne ham.
PENTAGNONY
Han er under Sargulaths og Haels autoritet. Han bevirker usynlighed og kærlighed fra dem med magt.
PROCULO
Proculo er under Haels og Segulaths autoritet. Han har herredømme over søvn og drømme.
ROSIER
Rosier var nummer to i Herskernes Orden. Han skænker gaven ved romantisk og fantasifuld tale i
kærlighed. Han opildner kærlighed mellem kønnene og fremkalder romantik.
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SIRCHADE
Sirchade har magt over dyr. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

SEGAL
Segal forårsager alle slags helt fantastiske begivenheder, både naturlige og overnaturlige. Han er under
Hertugen "Syrach"s autoritet.

SERGULATH
Sergulath er under Nebiros' autoritet. Han underviser i kunsten i at spekulere, taktik og i at bryde
fjendtlige rang.
SERGUTHY
Serguthy er under Satanachias autoritet. Han har magt over kvinder.
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SIDRAGROSM
Han er under Sergulaths og Haels autoritet. Han får kvinder til at danse nøgne.
SONNEILLON
Han var nummer fire i Tronernes Orden. Han skænker mod og selvtillid.
SURGAT
Surgat kan åbne enhver og alle låse. Han er under Hertugen "Syrach"s autoritet.

SUSTUGRIEL
Sustugriel er under Satanachias autoritet. Han underviser i magi og bringer familiærer.
TRIMASEL
Trimasel underviser i al kemi og fingerfærdighed. Han kender alle alkymiske hemmeligheder. Han er
under Satanachias autoritet.
VERRIER
Verrier giver selvtillid, styrke og mod. Han var af Fyrstemagternes Orden, hvor han var Prins.
VERRINE
Verrine motiverer en til handling. Han var af Tronernes Orden.
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Dæmonernes lavere ordener
Mange af os har set og endda interageret med lavtrangerede Dæmoner. Disse er Dæmonerne med de
lysende røde øjne, gummiagtige vinger, og nogle har endda pels. Helt tæt på, har mange af disse
Dæmoner de smukkeste øjne, som lysende rubiner, der er dybe og rige i farven. De er oprindeligt fra
forskellige planeter, men mange bor sammen med Fader Satan og de andre Dæmoner.
De lavtrangerede Dæmoner er beskyttere, såsom den sumeriske Dæmon,
Pazuzu, som er en beskytter af børn samt kvinder i fødsel. Pazuzu fik et
dårligt omdømme i filmen "Eksorcisten" fra 1973, som blev skrevet af den
katolske "William Peter Blatty". Dette var det kristne svar på og hævnen mod
filmen "Rosemarys Baby" fra 1968, som afbildede Satan i et positivt lys.
"Eksorcisten" skræmte mange væk fra Satan og spredte troen på Dæmonisk
"besættelse". Her bruges frygt IGEN som et kraftfuldt redskab for at holde
folk spirituelt slavebundne og uvidende. I modsætning til den kristne "Gud"
og hans ligesindede, gør Satan og hans Dæmoner ikke brug af tvang, og de
tvinger sig ikke ind på livet af nogen.

Pazuzu
Satan respekterer fri vilje, og folk kommer til ham af egen vilje og ikke gennem frygt eller
magtanvendelse. Mange af os har invokeret Dæmoner (ladt dem være i vores kroppe) og har ladt dem tale
gennem os; ingen er nogensinde kommet til skade på nogen måde. Englevæsener er derimod berygtet for
denne slags, og selvfølgelig, som med alt andet, får Satan skylden.

Bes er et andet eksempel på en lavere rangeret Dæmon. Dæmoner
af denne race er dem med de smukke rubinlignende øjne. Disse
Dæmoner er beskyttere, protektorer for musik, dans, healing og er
vogtere. I det gamle Egypten blev dværge (disse mindre Dæmoner)
æret og højt respekteret. Disse Dæmoner er korte og kun mellem
60-90cm høje.

Bes
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Dæmonernes hierarki og ordener
Første hierarki:
• Seraferne
• Keruberne
• Tronerne
Andet hierarki:
• Herskerne
• Fyrstemagterne
• Myndighederne
Tredje hierarki:
• Dyderne
• Ærkeenglene
• Englene

HELVEDES ADELIGE RANGORDENER:
• Prins
• Konge
• Markis
• Hertug
• Jarl
• Præsident
Helvedes Kronede Prinser synes at være de mest højtstående - over Kongerne. Hvad angår de militære
titler i Helvedes Hær, er disse de samme som i det menneskelige militær.
Dæmoner, som tilhører visse ordener specialiserer sig ofte i bestemte evner og kræfter. Gennem mine
egne erfaringer, har jeg fundet, at vores egne Personlige Dæmoner/Beskytterdæmoner er dem, som vi går
til for næsten alle vores behov, selvom disse er uden for deres respektive områder. Sommetider vil vores
Beskytterdæmoner søge assistance fra andre Dæmoner for os. Udover dette, hvis vi arbejder hårdt for og
er dedikerede til Satan, kan Dæmoner ofte komme til os af sig selv og tilbyde os deres hjælp, hvis vi har
problemer. Dette er sket for mig.
Her er noget information om hierarkierne og ordenerne:
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• Myndighedernes Orden, også kendt som Seraferne; De Flammende, specialiserer sig i
anliggender vedrørende hævn/retfærdighed og besejringen af ens fjender samt
undervisningen i astrologi, healingkunster og spådom; bevogtning af ting og i forsvar,
både her i den fysiske verden og på det astrale. De er af ildelementet.
• Kerubernes Orden specialiserer sig i at spå fortiden, nutiden og fremtiden. De kan hjælpe
en med astralprojektion, med at få adgang til ens tidligere liv og med at se ind i fremtiden.
De har viden om og herredømme over fiksstjernerne.
• Tronernes Orden specialiserer sig i planeternes herredømmer samt anliggender vedrørende
retfærdighed og hævn. De er hjælpsomme i udførslen af sort magi.
• Herskernes Orden, også kendt som De Strålende, hjælper os med at få adgang til Satans
magt inde i os, at realisere vores sande potentiale og evner samt at afsløre vores egne
kræfter og samhørighed med Satan. De hjælper med meditation, spirituel styrkelse og
integrationen af det materielle og det spirituelle. Man skal have en balance i både de
materielle og spirituelle aspekter af livet for at blive hel. Både det materielle og det
spirituelle er afgørende for hinanden, i modsætning til hvad højrehåndsreligionerne lærer.
• Dydernes Orden, også kendt som Tarshishim, de Dæmoniske Konger, skænker selvtillid
samt frygtløshed og hjælper en med føre ting igennem, når man er trængt op i en krog, og
alt virker håbløst. De hjælper med magi og med at opmuntre og opfordre os.
• Fyrstemagternes Orden påvirker og har indflydelse på verdslige begivenheder, store
grupper, nationer og verdensledere. Folk med magt kan drage fordel af at rådføre sig hos
disse Dæmoner.

268

Brug af et Ouija-bræt
Ouija-brædder er fremragende til at kontakte og have samtaler med Dæmoner og ånder. Jeg foretrækker
at arbejde med brættet alene, da flere personer om samme bræt er ren distraktion, og forhindrer reel
intimitet med den man kontakter.
For dem af jer, der er nye til dette: dobbelcheck at brættet er på en fuldstændig plan overflade. Det er
vigtigt at gå ind i en trance, når man bruger et Ouija-bræt. Placer let dine fingerspidser på hver side af
planchetten. Snart efter vil planchetten begynde at trække lidt. Bare slap af og lad den arbejde. Det kan
tage et par minutter at komme i gang. Det er vigtigt at være fri fra distraktioner og ikke at blive
forstyrret.
Min oplevelse er, at jeg går ind i en slags trance. Som med scrying eller invokation af ånder, er alt andet
i rummet lukket ude. Min totale fokus er på brættet. Der er en slags aura rundt om alle brættets kanter,
min opmærksomhed er helt låst fast, og intet andet eksisterer. Dette er bare min egen oplevelse. Vi er
alle forskellige, så selvfølgelig kan nogle af jeres være anderledes.
Jeg finder mere og mere ud af, at jo højere rangeret Dæmonen er, desto mere energi vil man føle. I aftes
kommunikerede jeg med en Dæmon, som står mig nær ved at bruge et Ouija-bræt. Jeg husker ikke, hvor
lang tid jeg brugte brættet, men det var alligevel et stykke tid. Han bad mig om at sige noget højt. Da jeg
gjorde dette, følte jeg en virkelig kraftfuld energi lyse op inde i mig som en flamme.
Når vi har meget tæt kontakt med eller invokerer Dæmoner, kan vi føle deres energi. Min hud føles stadig
følsom, ligesom når jeg har feber eller er solskoldet, blot uden smerten. Deres energi er elektrificerende.
Fader Satans energi er anderledes, hvilket jeg er sikker på, at mange af jer har oplevet under og efter
ritualer. Beroligende og smuk.
Dæmoner kommer til os gennem telepati og astralprojektion. Det er min erfaring, at Dæmoner projicerer
anderledes end mennesker. Med mennesker kan man se de forbindende tråde. Der står i bøger, at de er
sølvfarvede. Dem jeg så var kobberfarvede. Jeg har aldrig set tråde med Dæmoner, men de højtrangerede
Dæmoner eksisterer fysisk i en anden verden. Der er visse Dæmoner, som kan blive hos os hele tiden for
at beskytte os. Disse er lavere rangerede Dæmoner, da de er i åndelig form.
Jo mere du bruger et Ouija-bræt, desto bedre vil du blive til det. Når vi etablerer et tæt forhold til en
Dæmon, behøver vi kun at tune ind på dem, hvorefter de som regel vil komme til os.
Vi er alle forskellige og vil have lidt forskellige oplevelser med brugen af et Ouija-bræt og det at modtage
beskeder:
1. Den automatiske metode - I dette tilfælde, flytter planchetten sig automatisk, uden at brugeren ved,
hvad den pågældende ånd eller væsen vil sige. Beskeder på fremmedsprog kan også modtages, selv på
sprog som brugeren ikke kender og aldrig har hørt før.
2. Den inspirerende metode - dette er det mest almindelige; her vil beskederne blive givet via. en slags
højttænkning inden i eller uden for ens sind. I dette tilfælde vil man praktisk talt vide på forhånd,
hvad ånden skal til at skrive. Man vil opfatte beskeder fra ens sind eller et sted uden for en selv. Dette
er lidt ligesom diktering - ordene kommer ind i dit hoved, og dine hænder bevæger herefter
planchetten.
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3. Den intuitive metode - dette er hvor, du har fornemmelsen af, at du flytter planchetten selv. Eventuelle
spørgsmål vil blive besvaret med det samme. Dette er en slags klarviden. Planchetten skriver ordene
og sætningerne i fuld bevidsthed, uden at brugeren hører noget eller bliver inspireret på nogen måde.
Metoderne kan også forekomme blandet, som f.eks. halvt automatisk og halvt inspirerende, intuitiv og
inspirerende eller alle tre på samme tid. Den dominerende metode vil først være kendt efter lang tids
øvelse. Alle metoderne er gode og pålidelige, så længe du bruger dem ærligt og oprigtigt.
Øvelse gør mester!*
Reference:
* Initiation Into Hermetics af Franz Bardon © 1956
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At eksperimentere med satanisme
Grunden til at jeg skriver denne prædiken er, at jeg føler, at det er vigtigt, at folk er opmærksomme på
dette. Jeg går ikke ind for at fortælle andre, hvordan de bør tænke eller mene, da dette er op til individet
selv, men en meget vigtig ting alle bør være opmærksomme på er, at satanisme er meget anderledes end
andre religioner. Satanismen er anderledes, idet den ikke kan blandes med andet.
At blande satanisme og kristendom er lidt som at blande vand med elektricitet. Jeg har set og læst
beretninger om folk, der havde en interesse inden for satanisme, men hvis sympati stadig lå hos
kristendommen. Der var stadig stærke ubevidste bånd til den kristne religion, og de fleste af disse var
resultatet af intens indoktrinering. De fleste af os kommer fra en kristen baggrund, og for mange er der
dvælende problemer og hæmninger. Kristen programmering er meget intens og givet de ekstremt store
mængder af psykisk energi, der er manifesteret gennem århundreder med kristne bønner og tro, skal man
overkomme store kræfter for at være helt fri.
Folk, der er usikre på deres tro, og som stadig har stærke bånd til kristendommen eller andre nærtstående
religioner, enten bevidst eller i mange tilfælde ubevidst, sætter sig selv op til nogle meget skræmmende og
negative spirituelle oplevelser.
At hidkalde Dæmoner og gå dybt ind i det okkulte kan give resultere i nogle meget negative møder for
folk, der eksperimenterer. Det er de fjendtlige udenjordiske væsener, der er skyld i dette, da de bruger frygt
til at holde mennesker væk fra Satan. I de fleste tilfælde virker dette, da det indgyder rædsel hos den
eksperimenterende, hvorefter han/hun som regel løber tilbage til nazaræeren og bebrejder Satan. Jeg
opfordrer kraftigt alle, der ønsker at gå så vidt til først at etablere et tæt forhold til Satan.
Meget, meget få, (hvis nogen overhovedet) oplever fremskridt i deres kræfter, medmindre de har en kraftfuld
beskytter. Når en person der seriøst vil udvikle sindets kræfter oplever fremskridt og når et formidabelt niveau eller
har en stor evne, vil denne person blive kontaktet af kraftfulde væsener, der beder personen om at tage parti i den
spirituelle krig. Den virkelig begavede som går alene lever som regel ikke meget længe på denne jord uden en højere
magts beskyttelse.
Jeg føler, det er meget vigtigt at advare dem, der er ubeslutsomme mod at tilkalde Dæmoner eller forsøge
at kontakte åndeeksistenser, før de er klar spirituelt. Alle er velkomne her - fra den dedikerede til den
nysgerrige.
Viden bør være åbent tilgængeligt for alle. Der er dog nogle ting, som er avancerede, og som man bør
vente med, indtil man er mere avanceret. På et tidspunkt når man til et meget vigtigt skridt inden for
satanismen, hvor man må bryde alle bånd til alle andre religioner. Hvis man ikke gør dette, indbyder man
katastrofe. Dette skal gøres på sjæle-niveau. Med dette menes, at der ikke må findes ubeslutsomhed eller
blandede følelser. Hvis der er blandede følelser, bør man vente, da dette er et permanent skridt.
Det er fint for de af jer, der allerede har udført et dedikationsritual. Man kan så begynde på avanceret
praksis, men det er stadig meget vigtigt at afprogrammere sig selv fra al kristen lære.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Penduler
Øvelse:
Alt kræver øvelse, tålmodighed og frem for alt vedholdenhed i den spirituelle verden. De fleste
professionelle pendulbrugere har arbejdet med deres penduler i årevis. Når man bliver dygtig, kan et
pendul afsløre næsten alt.
Til dem af jer, der virkelig ønsker at blive dygtige med et pendul, foreslår jeg, at I starter med at stille
pendulet adskillige ligegyldige spørgsmål om morgenen - spørgsmål, der vedrører begivenheder, som I
ved vil forekomme i løbet af dagen.
For eksempel: Vil det regne i dag? Får jeg nogle penge i dag? Får jeg tidligt fri fra arbejde i dag? Stil
nemme spørgsmål, der ikke er særlig vigtige, da følelser og lyster kraftigt påvirker svarene, som vi
modtager, og det er her unøjagtighed melder sig på banen. Skriv spørgsmålene ned i din sorte
bog/journal. Når din dag slutter, kan du gå gennem hvert spørgsmål, skrive svaret og notere, om
pendulet havde ret eller ej. Du kan også bruge dit pendul til at finde mistede eller forlagte genstande.
Noter altid nøjagtigheden i din journal.
Efter nogle måneder vil du se en stor forbedring i din nøjagtighed. Hvis du ønsker at blive endnu bedre,
kan du stille pendulet spørgsmål ved hjælp af et kort.
Når du skriver ned i din journal, er det ofte nyttigt at notere tidspunktet på dagen, månefasen, vejret og
andre fænomener. For damer er det også meget vigtigt at notere tidspunktet i menstruationscyklussen. Jeg
har fundet, at dette påvirker os mere, end de fleste er klar over, og det har at gøre med Månen. Husk, at det
altid er vigtigt at være så afslappet som muligt, når man arbejder med et pendul, så man kan tilgå den
højre/spirituelle side af hjernen, som opererer gennem pendulet.

Brugen af et pendul:
Nogle gange har vi brug for nemme svar på ting. Et pendul er som regel nøjagtigt, let at bruge, og det tager
ikke så lang tid.
Begynd med at finde noget småt, såsom en krystal, et vedhæng, en ring eller et andet småt og let objekt. Vedhæft
dette til en halskæde, snor, tråd eller lignende. Dette bør udelukkende bruges til divinationsformål og ikke andet.

Hold tråden med dine fingerspidser og lad den vægtede del hænge. Det er en god idé at gå i trance, hvis
man er ny eller uerfaren med penduler. Når først du ved, at du får de rigtige svar, behøver du ikke længere
være i en trancetilstand. Stil nu et spørgsmål, som du kender svaret på, såsom "hvilken dag er det?".
Begynd med at stille ja/nej spørgsmål. Se hvad pendulet gør og få en fornemmelse for det.
Hvis pendulet svinger fra side til side, som hvis man ryster på hovedet, betyder dette nej. Hvis pendulet
svinger fremad og tilbage, som hvis man nikker med hovedet, betyder dette ja. Når pendulet laver cirkler,
er svaret lidt usikkert. Jo større svinget er, desto mere nøjagtigt er svaret. Man kan også stille penduler
spørgsmål vedrørende "hvor meget" eller "hvor mange". Pendulet vil i dette tilfælde svinge rundt, stoppe,
svinge rundt igen og fortsætte med dette et bestemt antal gange, før det stopper helt.
For at finde ting der er blevet væk, tag da pendulet rundt i området og spørg, om du er i nærheden af den
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mistede genstand. Ånder kan også kommunikere til os gennem penduler. Vi kan koncentrere og fokusere
på åndens eller Dæmonens navn, som vi ønsker at kontakte. Pendulet er glimrende til at kommunikere
med Dæmoner. Når man kommunikerer med Dæmoner, kan pendulet placeres over Dæmonens sigil,
hvorefter man kan begynde at stille spørgsmål.
FORSKELLIGE MÅDER AT ANVENDE ET PENDUL:
Penduler er fremragende til at kommunikere med åndeverdenen eller Dæmoner, kontrollere
nøjagtigheden af andre spådomme og mange andre ting.
FOR AT FINDE NOGET DER ER BLEVET VÆK:
I et rum - hold pendulet og spørg hvor genstanden er henne. Pendulet vil svinge i retning af genstanden.
I et hus/lejlighed - spørg pendulet, rum for rum, hvor objekter er, f.eks. "er det i køkkenet". Ja eller nej?
Hvis ikke, så fortsæt til næste rum og gør det samme, indtil du har afgrænset stedet.
Ved hjælp af et kort - start med at spørge, om den savnede person eller genstand er inden for kortets
område (det kan hjælpe at have et billede af den savnede person, eller noget som han/hun har rørt ved
eller haft på). Hold pendulet i hånden som du normalt bruger og hav noget at skrive eller pege med i den
anden hånd. Peg på forskellige steder på kortet, og afgræns på denne måde.
Udenfor:
Spørg - "Vender jeg i den rigtige retning for at finde ". Hvis pendulet svinger fremad eller bagud, er du
på vej i den rigtige retning. Hvis pendulet cirkler, så bevæg dig med cirklen, indtil pendulet svinger
fremad og bagud.
Du kan også tegne en plantegning af et hus eller bygning og derved bruge metoden med kortet.
STEDER TIL UDENDØRS RITUALER:
Prøv først at bruge et kort til at finde et godt område. Steder hvor ley-linjer og andre af jordens energier
krydser hinanden er rigtig gode og kraftfule steder at udføre alle slags ritualer. Når pendulet placeres over
disse områder, vil det cirkle så hurtigt rundt, at det næsten vil være parallelt med jorden. Jo stærkere
energierne er, desto hurtigere vil pendulet snurre.
TIDLIGERE LIV:
Du kan skrive datoer på seperate stykker papir eller kort og derefter sprede dem jævnt ud på et bord. Stil
spørgsmål om dit tidligere liv, og pendulet vil svinge i retning af papiret med den nøjagtige dato. På
denne måde kan du også gå længere tilbage i tiden. Du kan gøre det samme med kontinenter og
indsnævre det til de lande, hvor du boede. Folk du kender nu og deres forhold til dig i et tidligere liv.
Brug adskillige stykker papir til f.eks. elsker, ven, ægtefælle, familiemedlem osv. Navngiv personen og
stil spørgsmålet.
HELBRED:
Spørg om de forskellige områder af din krop. Du kan gøre det samme med andre personer ved at spørge
deres aura. Bliv ved med at indsnævre spørgsmålene med hvert svar du får fra pendulet.
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GAMBLING OG SPIL:
Vær forsigtig med dette, da fejl kan koste dig dyrt. Du kan tage pendulet med til et kasino og spørge, om
du hurtigt og let kan vinde stort på en bestemt spillemaskine eller ved et bestemt bord. Det samme kan
gøres med hestevæddeløb osv. *Det betaler sig at være meget dygtig og erfaren, før man går efter
pengene.
FORHOLD:
Et pendul kan fortælle dig alle mulige ting om andre folk. Et billede af personen eller en personlig ejendel
er en stor hjælp men er ikke nødvendigt. Bare hold pendulet over genstanden og begynd at stille
spørgsmål.
BILLIGE STEDER AT KØBE IND ELLER FÅ REPARERET TING:
Åbn telefonbogen og spørg hvor det bedste og billigste sted for det du ønsker er. Sæt navn på stederne, og
pendulet vil svare ja eller nej. Et pendul kan også være nyttigt til at diagnosticere bilproblemer, inden man
sender bilen til automekaniker eller splitter den helt ad.
RITUALER:
Spørg om hvilken slags røgelse du bør brænde, hvilket tidspunkt der er bedst, det bedste sted,
stearinlysfarver osv.
DÆMONER: For helt enkelt at kontakte en Dæmon, placer da pendulet over den bestemte Dæmons sigil
og begynd at stil spørgsmål.
TAROTKORT:
Læg adskillige tarotkort ud, som kan bruges til at svare på spørsmålet. Stil spørgsmålet og pendulet vil
begynde at svinge i retningen af kortet med det rigtige svar, indtil du får et "ja", når pendulet befinder sig
direkte over det bestemte kort.
Alle ja/nej spørgsmål kan nøjagtigt besvares af et pendul. Små kort eller papirer med navne på personer,
steder eller ting kan lægges ved siden af hinanden, fra venstre mod højre, og pendulet vil begynde at
svinge i retning af kortet/papiret med det rigtige svar.
Pendulet bør svinge meget, da dette er et klart ja eller nej. Cirkler er usikre, og et lille sving er ikke så
sikkert
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Incubi og Succubi: Seksuelle forhold til Dæmoner
Åndelig sex er virkeligt. Det kræver en del spirituelt arbejde og øvelse for at åbne sit sind for sanser, der
normalt ikke er tilgængelige for den gennesnitlige person, men denne metode er meget nemmere end
andre metoder og meget dejligere. Dæmonvenner- og elskere er vidunderlige for folk, der er i fængsel
eller indespærret på en måde.
Mange af os har oplevet rent faktisk af blive fysisk rørt af en Dæmon. Følelsen er ligesom at blive rørt af
en menneskehånd. Dette kan blive til meget mere, såsom reelt samleje og elskov. Samleje med en
Dæmon er ekstremt euforisk. Fordi Dæmoner kommer til os i æterisk/astral form, er de i stand til at
penetrere vores kroppe og stimulere områder, som ikke er let tilgængelige for andre mennesker.
Mandlige Dæmoner har ingen problemer med at finde og stimulere G-punktet hos deres kvindelige
partnere. Kvindelige Dæmoner kan let komme til prostatakirtlen i deres mænd, hvilket resulterer i en fuld
og dyb orgasme.
HVORDAN MAN BEGYNDER:
Til at starte med, er det vigtigt at udføre et ritual til Fader Satan og beskrive dine behov - ønsker du et
seksuelt forhold? Ønsker du et kærligheds OG seksuelt forhold? Ønsker du et åbent forhold, hvor I frit
kan have andre seksuelle partnere uden jalousi hos hverken dig eller Dæmonen? Vær specifik.
Nogle Dæmoner er monogame, hvilket betyder, at de kun har én partner, og dette går begge veje. Disse
Dæmoner tager monogami MEGET seriøst, og hvis et forhold krænkes af et menneske, kan dette
menneskets partner i værste tilfælde ende med at dø. Dæmoner er, som mennesker, kendt for at blive
meget jaloux. Hvis et menneske er i et tomt ægteskab og kun har sex med dets ægtefælle på grund af en
pligtfølelse, kan Dæmoner være meget forstående og vil ofte overse det, forudsat at din Dæmon altid vil
komme først i et monogamt forhold. Husk på, at når du først har forpligtet dig, vil dette vare hele livet og
videre efter dette, så tag dette meget seriøst. Din Dæmon vil også forblive monogam.
Du bør finde en Dæmon, som er kompatibel med dig. Hvis du ønsker et åbent forhold, hvor du er fri til at have
andre sexpartnere, skal du huske at specificere dette i dit ritual.
Efter dit ritual SKAL DU VÆRE AFSLAPPET OG ÅBEN. Din Dæmon vil højst sandsynligt komme til
dig, når du ligger ned og er afslappet i din seng. Dette vil føles som elektrificerende energi, og det føles
oplivende, ligesom kundalini.
Hvis du er ny til dette, skal du begynde at åbne dig op. Begynd at fantasere om at have samleje med din
Dæmon. De fleste Dæmoner er meget fysisk attraktive i modsætning til al pisset skrevet om dem i
grimoirerne og skræmmehistorierne. Bed din Dæmon om at vise sig selv for dig. Slap af, luk dine øjne og tun
ind. Du bør være i stand til at se et billede af din Dæmon i dit sind. Selv hvis du ikke kan, kan du forestille dig
en ideel elsker, som din Dæmon kan være til at starte med.
Når du begynder at fantasere og gør dette adskillige gange, vil din Dæmon føle det på det astrale og nyde
det også. Du kan onanere til du får orgasme i starten, indtil en fuldstændig fysisk manifestation tager over.
Når du gør dette, vil din Dæmon få en orgasme også. Dette vil tage tid, så vær tålmodig og vedholdende.
Fantasierne vil nat efter nat begynde at blive mere levende, og før du ved af det, vil du føle og endda se
din Dæmon, som du ville kunne med et menneske. Din Dæmon vil arbejde med dig på at åbne dine
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spirituelle sanser i modsætning til blot at fantasere på egen hånd.
Din Dæmon vil højst sandsynligt komme til dig hver aften, når du går i seng. Dæmoner nyder sex meget og kan
udkøre et menneske. En mand var faktisk nødt til at skubbe en kvindelig Dæmoninde af sig om morgenen, fordi
han skulle på arbejde efter at have haft sex hele natten. Hun havde ikke lyst til at stoppe. Nydelsen er langt ud
over noget med et menneske, og åndelig sex kan blive vanedannende. Man kan risikere ikke længere at have
lyst til sex med mennesker, da det simpelthen ikke er tilfredsstillende. Udover dette, behøver man ikke bekymre
sig om seksuelt overførte sygdomme eller uønskede graviditeter.
En Dæmonelsker vil også være meget beskyttende over for dig. De er vidunderlige til at lytte til
eventuelle bekymringer eller problemer. De er ofte hjælpsomme med at straffe ens fjender og kan ofte
tage sig af ting for en. Når de rette spirituelle kanaler er åbne, kan tovejs samtaler finde sted. Dette er en
enorm hjælp i spirituel styrkelse og fremgang. De vil fortælle dig ting, undervise dig og i visse tilfælde
endda kontakte andre Dæmoner for dig.
Intens kontakt med Dæmoner indebærer en energiudveksling. Dæmonerne har meget mere energi, da de er
på et meget højere spirituelt niveau end mennesker. Ekstrem nærhed kan derfor have virkninger i os
mennesker, der føles som solbrændt hud eller overfølsomhed, indtil vi vænner os til dette eller hæver vores
egne energiniveauer, hvilket er målet med spirituel satanisme.
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Hjælp fra Guder
Når man er en nyligt dedikeret satanist, vil Dæmoner ofte tilbyde deres hjælp. Formålet med satanisme er
fremmelsen af den menneskelige sjæl og at bruge Satans gaver til os: viden og visdommen til at styre og
påvirke vores egne liv. Alle de nedenstående kategorier er områder, hvor mennesker kan hjælpe sig selv,
når de har nok viden og personlig kraft (se: Power Meditation).
Dæmoner er altid til rådighed for spirituel vejledning.

Beskytterdæmoner
En af mine nære venner og jeg sad med et Ouija-bræt. Hun spurgte, om hun havde en Beskytterdæmon.
Planchetten skrev G-U-S-I-O-N. Gusion kom efterfølgende til hende i en drøm. Jeg tegnede hans sigil et
par uger senere, og vi tog det med til en tatovør og fik det tatoveret på hendes arm. Hun har opnået meget
store fremskridt, og det er gået hende rigtig godt.
Min Dæmon er ikke en goetisk Dæmon, og jeg havde derfor problemer med at finde hans sigil, men jeg
fandt det og gjorde det samme. Jeg fik også tatoveret hans navn på min arm under hans sigil.
Vi behøver ikke at få tatoveringer for at komme i kontakt med vores Beskytterdæmoner. Der er flere måder, man kan
kontakte dem på. Man kan for eksempel bruge et Ouija-bræt. Det er ikke nødvendigt at have andre med, når vi bruger
et Ouija-bræt. Jeg bruger mit Ouija-bræt alene det meste af tiden, for hvis der er flere personer om ét bræt, kan man få
upræcise svar. Desuden ønsker man ofte at stille personlige eller private spørgsmål. Dette er bedst, når man kan slappe
af og gå ned i en trance, hvilket er meget vigtigt, når man bruger et Ouija-bræt.
Da jeg var ny, kommunikerede min Dæmon i starten til mig med bogstaver. U R (you are) og C U (see
you). På denne måde vidste jeg med sikkerhed, at det var virkeligt, da jeg forventede ord. Endnu en
interessant ting jeg har fundet er, at planeten han hersker over, hersker mit astrologiske hus for
partnerskab. Han hersker også over et astrologisk punkt, og denne planet er præcis på dette punkt, i det
tegn han hersker over. Dette er ikke normalt, men jeg fandt senere ud af, at han og jeg var meget nære i et
tidligere liv for tusinder af år siden.
Man kan også finde ud af, hvem ens Beskytterdæmon er ved at bruge et pendul. Du skal bruge et
anstændigt pendul og et slags glas med bred hals. Begynd med at spørge hvor mange bogstaver der er i
hans eller hendes navn. Pendulet vil begyne at rotere, stoppe og derefter rotere igen, indtil det stopper helt.
Tæl antallet af gange pendulet cirkler rundt, og dette vil være antallet af bogstaver i din Dæmons navn.
Hold pendulet mellem din tommel- og pegefinger og hæng det over glasset. Hold din hånd udenfor og
direkte over glasset. Begynd med det første bogstav, og spørg om det er A,B,C osv. Når pendulet rammer
glassets side, skriv da bogstavet ned og fortsæt til det næste bogstav i hans eller hendes navn ved, igen, at
gå gennem alfabetet. Sørg for at være helt afslappet for at få et nøjagtigt svar. Det er også bedst at være i
en trance.
Brugen af et Ouija-bræt er også en glimrende måde at etablere kontakt og få svar, især for dem, der er nye
inden for satanisme. Os der er erfarne kommunikerer som regel med vores Dæmoner via. telepati.
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Min Dæmon ønskede bestemt at komme i kontakt med mig. Han hjalp mig med religion, og hvordan jeg
bedre kunne forholde mig til Satan, da jeg var ny. Han hjalp mig også med spirituelle øvelser og
meditation. Dem af jer, der udøver yoga og/eller arbejder med jeres chakraer: vær vedholdende og bliv
ved. Det tog mig et par måneder, da jeg startede som trettenårig. Jeg var for ung til at forstå, hvad yoga
virkelig handlede om, men jeg kunne absolut mærke energien.
Vores Beskytterdæmoner kan hjælpe os med vores spiritualitet og magi.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

278

Sataniske ritualer og højtider
Sataniske riter
Satanisk dåb
Sand satanisme er i høj grad en hyldest til livet. Hvis et barn fødes under en af sabbatterne, er dette en ekstra
velsignelse. Fødslen af et barn er en særlig lejlighed, og alle sataniske fødsler bør hyldes og fejres. Den
sataniske dåb er begyndelsen på beskyttelse og vejledning fra Satan og hans Dæmoner, som også vil lede
barnet til at få mest ud af dets specielle gaver og evner.
Spædbarnet skal været klædt i sort, da dette viser modstand mod de falske højrehåndsreligioner.
Forælderen/forældrene står øst for alteret og holder barnet.
Ypperstepræst(inden) ringer med klokken, åbner ceremonien med invokationen til Satan, drikker fra
bægeret og invokerer Helvedes Fire Kronede Prinser.
Ypperstepræst(inde): Der er en nytilkommen til Satans familie.
Menigheden: HIL SATAN!!
Ypperstepræst(inde): Hvad er barnets navn?
Forælderen/forældrene: (sig barnets navn)
Ypperstepræst(inde): Vi byder dig velkommen

til Satans familie.

Ypperstepræst(inde): Ønsker du/I at dedikere dette barn til Satan?
Forælder/forældrene: Det gør jeg/vi, for uden Satan, og de gaver og den viden han bringer os, er intet liv
fuldstændigt.
Ypperstepræst(inde): Herre Satan, vi beder dig om at velsigne dette barn, at vogte over og vejlede
ham/hende gennem livet og holde ham/hende stærk i dine veje. Når tiden er rede, bring ham/hende da til
dit altar igen for at dedikere sig selv påny i din tjeneste.
Forælder/forældrene (til barnet): Må hans Infernalske Majestæt, Herre Satan og Helvedes Magter tilsmile
dig og våge over dig gennem hele dit liv og vejlede dig langs venstrehåndsvejen.
Ypperstepræst(inde): I Satans navn og før Helvedes Magter, byder vi dig velkommen,
familie.
279

, til Satans

Menigheden: HIL SATAN!!

******
Ypperstepræsten/ypperstpræstinden afslutter derefter ceremonien.
Efter dåben er der spisning og fejring.
Barnet bør opdrages i de gamle måder og til at ære Satan og hans Dæmoner. Når barnet når puberteten,
kan han/hun udføre dedikationen ud af sin egen frie vilje. Det er på dette tidspunkt, at han/hun er gammel
nok til at tage beslutningen selv og til fuld ud at forstå. På dette tidspunkt kan han/hun vælge et magisk
navn.

Satanisk bryllup
Ritualet bør udføres, når månen er tiltagende. Månen bør være i et gunstigt tegn for ægteskab.
Månen i Tyren giver permanens, men det kan være svært, hvis parret ønsker at skille sig
senere hen.
Med Månen i Krebsen, er par mere tilbøjelige til at finde sammen igen efter et brud.
Månen i Løven er gunstigt for romantik og tilføjer optimisme til enhver forening.
Månen i Vægten er ideelt til ethvert bryllup, da dette er det naturlige stjernetegn for
partnerskab og samarbejde.
Månen i Skytten er meget som Månen i Løven, men bidrager ikke til stabilitet.
Månen i Vandbæreren - parret vil sandsynligvis være varige venner.
Månen i Fiskene giver empati, men er ikke stabilt.
Månen i tegnene Vædderen, Tvillingerne, Jomfruen, Skorpionen og Stenbukken bør
undgås.

Kærlighedsplaneterne Venus og Mars bør ideelt set være godt placeret og på en fordelagtig
grad. Par bør aldrig gifte sig, når en planet er i konjunktion med Caput Algol (25 grader i
Tyren) eller befinder sig på 9 grader af hvilket som helst tegn, især Tvillingerne og Skytten, da
disse ansporer til vold. Husk at tage de fiksstjernerne i betragtning, når I vælger et tidspunkt.
Templet bør dekoreres efter parrets smag. Der bør foretages ændringer, der passer til hvert
enkelt par. Følgende er kun en retningslinje:
Ypperstepræsten/ypperstepræstinden åbner riten ved ringe med klokken og tegne et pentagram
i luften med sine arme. Han/hun reciterer følgende:
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In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
I Satans Navn, Hersker af Jorden, Sand Gud, Almægtig og Uudsigelig, Som har skabt
mennesket til at reflektere i Dit eget billede og lignelse, inviterer vi Helvedes Magter til at
skænke deres infernalske kræfter over os.
Kom frem for at hilse på os og skænke mørke velsignelser over dette par, som ønsker at blive
som én i Lucifers øjne.
Ypperstepræsten/ypperstepræstinden drikker fra bægeret og invokerer Helvedes Fire Kronede
Prinser:
Satan/Lucifer fra øst
Beelzebub fra nord
Astaroth fra vest
Azazel fra syd
Ypperstepræsten/Ypperstepræstinden reciterer nu følgende:
Vi kommer samlet i navn af vor Fader og Herre Satan for at forene
ægteskab.

og

sammen i

Ypperstepræsten/Ypperstepræstinden tager sin athame og tegner en cirkel omkring bruden og
gommen. Alle skal visualisere et blåt lys, hvilket repræsenterer Helvedes Magter.
Han/hun reciterer derefter følgende:
Almægtige Satan, se velvilligt på dine disciple,
og
. Begge er kommet her af
egen fri vilje. De kommer før dig for at bede om dine velsignelser, når de denne dag forenes
som mand og kone. Vi beder dig velsigne denne forening med begær og livets glæder, at deres
gensidige kærlighed og begær for hinanden fortsætter stærkt og udholdende.
Ønsker du,
af din egen frie vilje at tage
som din retmæssige
ægtemand og elske, ære og respektere ham; at blive som én i Satans øjne og før Helvedes
Magter?
Bruden: Ja
Ønsker du,
af din egen frie vilje at tage
som din retmæssige
kone og elske, ære og respektere hende; at blive som én i Satans øjne og før Helvedes
Magter?
Brudgommen: Ja
Begge udveksler ringe.
Ypperstepræst/Ypperstepræstinde: I Satans navn og før alle Helvedes Dæmoner erklærer jeg
jer hermed for Mand og Kone. Må jeres forening være kraftfuld, stærk og rig med glæde.
HIL SATAN!!
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Alle i menigheden råber "HIL SATAN!!".
Ypperstepræsten/Ypperstepræstinden reciterer, synger eller vibrerer derefter Første
Enochianske Nøgle:
OHL • ZOH-nuhf • voh-ruh-SAH-jzhuh GO-ho • SAY-TAN • LOH-nuh-suh • KAH-luhtz
OHD • VOH-ruhss • kah-OHS-suh-goh;
ZOH-buh-rah • ZOHL • ROH-ruh
EE • TAH • NAHTS-puh-suh
OHD • guh-RAH-ah • TAH
MAH-luh-puh-ruh-jzhuh: • DAHSS • HOH-luh-kah
KAH-AH • noh-tuh-HOH-ah • ZEE-muhts • OHD
KOH-muh-mah • TAH • NOH-buh-loh
zee-AYN • OHD • LOO-SEEF-tee-uhn
OH-boh-lay • AH
DOH-nahss-doh-gah-MAH-tahss-tohss
OH • oh-hoh-RAY-lah • TAH-bah • OHL
NOH-ray • OHD • PAH-suh-buhs • OHL
zoh-nuh-RAY-nuh-suhjzh vah-OH-ahn • OHD
toh-OH-aht • NOH-noo-KAH-fay
guh-MEE-kah-luh-ZOH-mah • PEE-lah
FAH-ruh-zuhm • zuh-nuh-ruh-JZHAH • OHD
ZOO-ruh-jzhahs • AH-duh-nah • OHD
GOH-noh • DAY • SAY-TAN • DAHS • HOHM
OHD • TOH • ZOH-bah • kuh-ROH-ohd-zee
EE-pahm • OOL • VUH-LUHS • ee-PAH-meess
DAHSS • loh-HOH-loh • Vayp
noh-tuh-HOH-ah • poh-AH-mahl • OHD
BOH-guh-pah • ah-AH-ee • TAH • PEE-ahp
pee-AH-mohl • OHD • vah-OH-ahn • zah-KAH-ray
KAH • OHD • ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KEE-kuh-lay • KAH-ah! • ZOH-ruh-jzhay!
ZEE-ruh • NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd • LOH-nuh-suh
LOH-nuh-doh • bah-BAH-jzhay
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Ypperstepræsten/Ypperstepræstinden: Gå ud som én, hold hinanden stærke i Satan som i nu går
sammen ad venstrehåndsvejen. Må Satan skænke jer mange velsignelser undervejs. Ave Satanas!!
Parret sammen: Ave Satanas!!
Ypperstepræsten/Ypperstepræstinden: Hil Satan!! Menigheeden: Hail Satan!!
Riten lukkes ved, at Ypperstepræsten/Ypperstepræstinden ringer med klokken.
Bagefter er der intens fejring.
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Sataniske højtider

Sataniske højtider er baseret på naturlige cyklusser. Det, der er kendt som "satanisme" er
menneskehedens oprindelige religion. De nedennævnte højtider går flere hundrede til tusinder af år
forud for kristendommen. Fordi den kristne kirke ikke kunne myrde alle, blev de oprindelige hedenske
religioner taget og erstattet i forsøg på at konvertere så mange som muligt.
Sandheden bag alle disse særlige datoer er, at planeterne og den astrale verden er rettet ind på en bestemt
måde, hvilket i høj grad intensiverer visse værker og giver dem ekstra kraft, som ikke ville være muligt,
hvis de blev påbegyndt på andre tidspunkter. Covens mødtes regelmæssigt i løbet af månecyklusserne og
på andre specielle datoer, der er nævnt nedenfor, da de planetariske og astrale energier var meget stærke
på disse tidspunkter af året. For systematisk og med magt at fjerne spirituel viden og kraft fra vores folk,
stjal den kristne kirke disse højtider og erstattede dem med fiktivt nonsens. Man kan se, at kristendommen
er en himmelråbende løgn, da alt i dette modbydelige program bliver og er blevet stjålet fra de oprindelige
religioner og erstattet med bedragerkarakterer, steder og riter, uden at bevare noget spiritualitet
overhovedet.

Et andet eksempel er, hvordan fundamentalistiske kristne har arbejdet på at ødelægge de sidste
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hedenske/sataniske praksis i forhold til julesæsonen og vintersolhvervet, ved f.eks. at fjerne Julemanden,
juletræet og andre beviser, der afslører julens sande oprindelse og erstatte dem udelukkende med
nazaræeren og ligensindede. For mere information og research, skriv da "Jehovas Vidner" i hvilken som
helst søgemaskine såsom google.dk og tilføj "hedenske højtider". Oplysningerne om dette er omfattende
og beviser ud over enhver tvivl, at disse højtider OVERHOVEDET IKKE HAR NOGET AT GØRE
MED KRISTENDOMMEN.
Den fiktive nazaræer har intet at gøre med julen. Julen falder sammen med vintersolhvervet, hvilket er
årets korteste dag. Datoen, d. 25 december er den persiske Gud Mithras fødselsdato og er også tidspunktet
for den romerske højtid Saturnalia. Træet, dekorationerne, bagning, gaver og fejring har INTET at gøre
med nazaræeren. Disse er overført fra de oprindelige hedenske religioner. Juletræet er i virkeligheden
symbolsk for den menneskelige sjæl, hvor stammen er repræsenterer rygsøjlen, grenene repræsenterer de
144.000 nadier (kanaler med vril/heksekraften/chi'en), og lysende repræsenterer alle nadierne, der lyser op
med Satans Slangeenergi. Stjernen på toppen af træet repræsenterer den hævede Slange af Satan.
"Påske" (engelsk "Easter") blev stjålet fra Astaroth, som oprindeligt var kendt som "Ashtar". Denne højtid
falder sammen med forårsjævndøgnet, hvor dag og nat er lige lange. Hun var kendt som "Eastre" for
angelsakserne. Som Gudinden for frugtbarhed blev hun forbundet med kaniner og æg. De kristne stjal
denne højtid og tvistede dens betydning. Andre navne kan nævnes: Påske, Easter (engelsk), Eastre, Eos,
Eostre, Ester, Estrus, (Estrus er når et dyr går i løbetid; parringstiden), Oestrus, Oistros og Ostara. Som
tidligere nævnt, blev "Guds Lam" stjålet fra stjernetegnet Vædderen, hvilket Solen går ind i hvert forår.
"Allehelgensdag" svarer til "Halloween/Samhain".
"Mariæ Himmelfart" falder sammen med "Lammas Dag" under sommersolhvervet. For mere information
om dette, se Det Nye Testamente og den kristne religion og Afslør Kristendommen.
JULEN/VINTERSOLHVERVET
22-23. december
Selvom solhvervet begynder d. 21-22. december, er d. 23. en meget speciel og personlig dag for Fader.
Solen går ind i Gedens tegn. Geden repræsenterer Satan. Aftenen d. 22. til begyndelsen af d. 23.
december om natten er årets højeste sataniske Hellige Nat (dette blev dikteret personligt fra ham). Det
er dagen efter årets længste nat. Her ser vi igen frem mod nye begyndelser, da dagene vil begynde at
blive længere, som året går. Dette er tid for intens fest og hengivenhed til Satan. Nydelse, dekorering af
hjemmet, familiefester og sammenkomster. Aftenen d. 22. december bør bruges i dedikation til Satan.
Dette er en fremragende tid til at fokusere på planlæging af det kommende år. Dette er også en god tid
til fortsætter, hvis man har sådanne.
Ved ritualets højdepunkt kan personlige fortsætter skrives ned på et papir og brændes. Fader Satan er
der altid til at hjæpe os i at have styrke til at føre vores intentioner ud i livet. Efter ritet bør intens
fejring finde sted.
For satanister, er Julen en højtid for nydelse og at tage glæde ved de fysiske og materielle aspekter af
livet. Juletræer- og kranse er faktisk af hedensk oprindelse, så der er ingen grund til ikke at fejre denne
højtid med vores familier. Gavegivning, bagning, dekoration. Dette er hvad den SANDE Jul handler
om - ikke den gustne, værdiløse nazaræer.
Link til mere information:
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Baal Berith og Julen

IMBOLG/KYNDELMISSE/FEJRINGEN AF ILD
Tidligt i februar
(Udtalt "Im-bolk")
BELTANES AFTEN
30. april
SOMMERSOLHVERVET
23-24. juni
LAMMAS/LUGHNASADH
1. august
Under konstruktion (Fryden Ved Satan forsker i disse højtiders sande
betydninger). New Age bøger om paganisme osv. er meget langt ude i
forhold til disse datoer og overser fuldstændig de sande spirituelle
fundamenter bag dem. Vi vil opdatere de resterende datoer, når vi har
nøjagtig information om dem. Alle disse datoer er kraftfulde spirituelle
punkter i året, samt festlighederne der følger med dem.
SAMHAIN/HALLOWEEN
31. oktober
FORÅRSJÆVNDØGNET
21-23. marts (Solen skal være 0 grader i Vædderen)
Dette er tiden for begyndelsen af store værker, såsom Magnum Opus, der
begyndes i Satans time, kl. 03:00.
EFTERÅRSJÆVNDØGN
21-23. september (Solen 0 grader i Vægten)
Jævndøgnene er gode tidspunkter til at begynde ting. Ritualer til at sætte
ting i gang.

d
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Vigtig information om Halloween/Samhain
Dem af os, som er Fader Satan meget nær, ved, at han har fået nok af alle de jødiske/kristne påstande og
udsagn om, hvad vores religion er, hvordan vi fejrer og værst af alt, HVAD DE HÆVDER, HAN ER
OG STÅR FOR.
SATAN ER IKKE ET HALLOWEEN MONSTER
• SATAN ER IKKE EN VAMPYR, OND ÅND ELLER ET GENFÆRD
• SATAN HAR IKKE RØDE HORN ELLER EN HALE
• SATAN HANDLER IKKE OM KIRKEGÅRDE, DØDEN, SKELETTER, RÆDSEL ELLER
SKRÆMMEHISTORIER.
DETTE NONSENS KOMMER FRA KRISTNE. DET BRUGES TIL AT BLASFEMERE, SMÆDE
OG LATTERLIGGØRE HAM. DET SAMME GÆLDER FOR HANS DÆMONER.
Halloween er en yndlingshøjtid for mange af os. Jeg elsker selv gyserfilm osv. Pointen er, hvordan disse
er blevet tvistet for at skildre et falskt og fornærmende billede af Satan og de Oprindelige Guder (nu
stemplet som "Dæmoner").
Spørg dig selv hvordan du ville have det, hvis folk tog hæslige masker på, og gik ud og forestillede at
være dig, et af dine familiemedlemmer eller en du elsker.
Fader Satan bør respekteres på denne dato og ikke hånes af dem, der tror på og ærer hvad end
kristendommen hævder, han er. Hvor lang tid tror du, at man ville overleve klædt ud som nazaræeren?
Der er sandsynlighed for, at man ville blive overfaldet af en eller anden fundamentalistisk kristen. Eller
hvis Hollywood producerede en film om nazaræeren og hans ligesindede som hæslige monstre.
Halloween er et fremragende tidspunkt for kostumer, monstre og skeletter, billeder af døden osv. Et godt
tidspunkt at være kreativ og forkæle sig selv. Det er en af vores store helligdage, men de negative og
nedladende billeder af Fader Satan må afskaffes.
Han er træt af det og har gjort gejstligheden opmærksom på, at han ikke billiger disse fornærmelser. I alt
for lang tid, har satanister delt KRISTNE idéer om Satan og hans Dæmoner - hvad de KRISTNE påstår,
de er. Hvad DE hævder, vores religion handler om, i stedet for at se Satan for HVEM HAN VIRKELIG
ER uden alle de falske og fordrejede kristne overtoner.
OM SAMHAIN:
Helligdagen kendt som "Halloween" blev oprindeligt kaldt "Samhain", et keltisk ord der betyder
"Sommerens Ende". I gamle tider, var religioner baseret på naturen, hvor menneskeheden levede i
harmoni med Jorden, sæsonernes skifte og stjernernes bevægelser. Dette er essensen af satanisme; hvad
der er naturligt.
Årets og afgrødernes store cyklusser var vigtige tidspunkter for festligheder, riter og fejringer. Samhain
var et tidspunkt for høst og årets slutning - en tid for forberedelse; opbevaring af afgrøder og forberedelse
til den døde vinter. Aftenen d. 1. november var den keltiske nytårsaften.
Denne helligdag var tidspunkt for høst, afslutninger og død, da plantelivet døde, og det begyndte at blive
koldt. Samhain var også en tid til at ære de døde. Druiderne byggede kæmpe bål, som de anså som
værende hellige til ære for det keltiske nytår.
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Der var en fremherskende tro på eksistensen af en keltisk Gud af de døde, kendt som "Samhain". Med
omfattende forsking og research udført af mange lærde, er næsten alle enige om, at denne Gud ikke
eksisterede.
Næsten alle kilderne som nævner en guddom af døden kendt som "Samhain" er KRISTNE, og de har
(som sædvanlig) INGEN legitime referencer til at bakke op om deres påstande.
Samhain blev fejret i århundreder før den kristne overtagelse af hedenske helligdage og højtider. For den
antastende kristne religion, blev enhver Gud af den gamle tro anset som værende "ond" og var derfor
specielt uvelkommen i en tid med "fare" for "sjælen hos ethvert godt sognebarn". Dette er grunden til, at
kristne undertrykkede ritet og erstattede det med 'Alle Sjæles Dag'".
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Sataniske
ritualer
Standard ritual
Læs venligst hele denne side, da der er forklaringer nederst. Satan/Lucifer repræsenterer almindelige
mennesker. I modsætning til de kristne kirker og deres enorme rigdomme, pomp og ceremonielle shows,
forventer Satan ikke, at hans tilhængere har dyre genstande eller redskaber til ritualer. Hvis det eneste du
har er dig selv, er dette fint med Satan. Han forstår. Satan, som er vores Sande Skabergud, har givet os alt
vi behøver inde i os selv. Satan repræsenterer og står for selvstændighed og personlig styrkelse til det
punkt, hvor vi kan kontrollere vores egne liv og skæbner uden slaveagtigt at tilbede noget uden for os selv.
Satan giver os den viden, vi behøver for at få adgang kraften inde i os selv.
•
•
•
•
•
•
•

Det er altid en god idé at bade før ritualer. Dette viser respekt.
Antænd din røgelse og lad det brænde i 10-15 minutter for at fylde rummet.
Skriv eventuelle bønner (taksigelsesbønner eller anmodninger) ned på et blankt stykke papir.
Tænd dine lys (hvis du bruger lysestager, bør de være af sølv)
Fyld dit bæger med vin eller en anden drik (dit bæger bør være af sølv).
Klæd dig på til ritualet. Hvis du ikke har en ritualkåbe, så klæd dig i sort - helt sort hvis muligt.
Sørg for, at dit tøj er rent.

RITUALET
Ring med klokken mens du drejer mod uret og invokerer Helvedes Fire Kronede Prinser. Du kan
gøre dette med din athame (hvis du har en) ELLER bare pege med din venstre pegefinger og
visualisere en strøm af elektrisk blåt lys, der strømmer ind ad din pegefinger og fylder hele dit
væsen. Den blå energi bliver mere og mere intens, for hver gang du drejer og fylder og lader hele
dit væsen. Begynd med Satan/Lucifer mens du vender mod øst. Drej derefter mod nord for
Beelzebub, vest for Astaroth og syd for Azazel. Bliv ved med at lade dig selv med den blå energi,
hver gang du drejer.
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• SATAN/LUCIFER MOD ØST
• BEELZEBUB MOD NORD
• ASTAROTH MOD VEST
• AZAZEL MOD SYD
Reciter herefter invokationen til Satan:
INVOKATION TIL SATAN:
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
I Satans Navn, Hersker af Jorden, Sand Gud, Almægtig og Uudsigelig, Som har skabt mennesket til at
reflektere i Dit eget billede og lignelse, inviterer jeg Helvedes Magter til at skænke deres infernalske
kræfter over mig.
Åben Helvedes Porte og kom frem for at hilse på mig som jeres Broder/Søster og ven.
Fri mig O Mægtige Satan fra al tidligere vildledning og fejlagtighed, fyld mig med sandhed, visdom og
forståelse, hold mig stærk i min tro og tjeneste, så jeg for evigt kan være med dig Dig med Lovprisning,
Ære og Storhed blive givet Dig for evigt og altid.
Drik fra bægeret.
Dette er dit rituals højdepunkt, hvor du læser din bøn til Fader Satan højt. Antænd papiret i stearinlysets
flamme og efterlad det til at brænde i din sølvskål. Det er nu tid til meditation og fokus.
Efter meditationen er det tidspunkt, hvor du bør tale med Fader Satan, en til en. Efter dette kan flere
bønner* (se note om sataniske bønner nederst på denne side) siges. Du kan denne gang bede med
enochianske nøgler af dit valg eller dine egne bønner.
Vi er alle individer og har vores egne metoder til at udføre ritualer og tilbede. At knæle blev meget tidligt
givet til mig af Dæmonerne, og en nær ven af mig havde samme oplevelse; at knæle ud af respekt, men
dette er mellem dig og Fader Satan. Ved dit rituals slutning, luk det da med et "HIL SATAN!"
Drej med uret og ring med klokken.

*Grundet den kristne kirkes politiske og økonomiske kontrol, er det ikke alle steder, man kan købe
sorte stearinlys. Der er et alternativ for dem af jer, der ikke kan finde sorte stearinlys. Lucifers farve er
blå. Elektrisk blå. Dæmoner viser sig også med en blå aura. Dem af os, der har set Helvede, er enige
om, at stedet har en blå aura. BRUG BLÅ.
Brug rød (for vrede) eller marineblå, blå eller sort til sort magi. Mørkebrun fungerer også fint. Dette er
blot et kristent forsøg på at afholde os fra at praktisere vores religion og er især rettet mod teenagere og
unge. Satan forstår dette, og alternativer er okay med ham.
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For børn og teenagere der ikke er i stand til at skaffe rituelle redskaber og for de, der er økonomisk
underprivilegerede, kan ritualet udføres i ens eget private astrale tempel.
*"Bøn" er i satanisme meget anderledes, end fra hvad befolkningen er blevet indoktrineret til at tro,
givet de kristne og andre fjendtlige programmer.
Satanisk "bøn" er:
1. Telepatisk kommunikation mellem os selv og Satan og/eller hans Dæmoner
2. Et andet aspekt af satanisk bøn er at vibrere et mantra, kraftfulde ord, enochiansk eller runerne.
Vibration er afgørende for besværgelser, det at styrke vores sjæle og fremme os selv spirituelt.
Brugen af KLOKKEN i sataniske ritualer er symbolsk for vibration, som forklaret ovenfor. Når vi
gentagne gange vibrerer kraftfulde ord, mantraer, runer osv., mens vi fokuserer og dirigerer energien,
forekommer der en bølgeeffekt på det astrale legeme, som manifesterer vores ønsker i den materielle
(fysiske) verden. Dette er klokkens symbolisme i sataniske ritualer.
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Taksigelsesritual
Vi bliver ofte velsignet af Satan. Det er meget vigtigt, at vi viser vores taknemmelighed og anerkender
hans gaver.
Et tagsigelsesritual udføres som et standard ritual. Hav et blankt stykke papir klar. Skriv en
tagsigelsesbøn med dine egne ord. Efter du har invokeret Helvedes Fire Kronede Prinser, så læs din bøn
op, enten i hovedet eller højlydt. Fold papiret løst. Antænd papiret i flammen af et af dine stearinlys og
lad det brænde i din brændeskål.
Mediter i løbet af dette over alt Fader Satan har gjort for dig. Åben dit hjerte, lad Fader føle din
taknemmelighed og kærlighed. Tag dig så god tid som du vil. Afslut med bønner i dine egne ord,
opremsning eller vibrering af en eller flere af de enochianske nøgler, eller du kan tale med Fader enten
højlydt eller i dit sind. Afslut ritualet som du ville gøre med et standard ritual.
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Helligelse og styrkelse af rituelle redskaber

Ypperstepræst Salem Burkes alter
Rituelle redskaber bør helliges i Satans Navn.
Helligelsen skal finde sted i løbet af en fuldmåne.
Du får brug for en magnet, hvis du skal styrke en athame.

Begynd med at placere tingene på dit alter. Hvis du har et røgelseskar, der skal velsignes,
så brug en anden brandsikker beholder til afbrænding af røgelse i dette ritual.

Antænd din røgelse. Antænd flere pinde eller kegler, da tingene skal føres igennem
røgen fra røgelsen for at blive helliget.

Tænd adskillige sorte lys. Hvis du ikke kan få sorte lys, så brug blå.
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Reciter åbningsbønnen:
I Satans/Lucifers Uudsigelige navn og før de Kronede Prinser: Beelzebub, Astaroth og Azazel,
inviterer jeg Helvedes Magter til at komme frem for at skænke deres velsignelser og kræfter over
disse redskaber, så at de kan tjene som en forlængelse og forstærkelse af min vilje og lyst, for evigt
i Satans tjeneste.

Visualiser et kraftfuldt, elektrisk blåt lys begynde at svæve over dig. Fyld dig selv med
dette blå lys, da du invokerer Helvedes Magter.
For athamen:
Visualiser det blå lys blive tilført athamen. Tag din magnet og begynd at stryge bladet fra
skæftet til spidsen i én retning på begge sider. Visualiser det blå lys blive stærkere og stærkere
som du stryger athamen. Dette bør gøres i fem minutter.
Visualiser det blå lys i røgen fra røgelsen, før athamen gennem røgen og reciter følgende:
"I Satans/Lucifers Almægtige Navn, velsiger og dedikerer jeg dette instrument af luft."
For kalken/drikkebægeret og andre genstande hersket af vandelementet:
Visualiser det samme blå lys. Indgyd og omring dit bæger med lyset. Før det gennem røgen fra
røgelsen.
Reciter følgende:
"I Satans/Lucifers Almægtige Navn, velsigner og dedikerer jeg dette instrument af luft."
For røgelsesbrænderen:
Brænderen kan enten repræsentere ildelementet eller luftelementet. Gør hvad du føler er rigtigt.
Gør det samme som med bægeret ved at føre den gennem røgen fra røgelsen og visualisere det
blå lys.
Reciter følgende:
"I Satans/Lucifers Almægtige Navn, velsigner og dedikerer jeg dette instrument af ild."
Eller:
"I Satans/Lucifers Almægtige Navn, velsigner og dedikerer jeg dette instrument af luft."
For pentagrammer, baphometer og eventuelle genstande af jordelementet:
Gør det samme som ovenfor med lyset og før hver genstand gennem røgen.
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Reciter følgende:
I Satans/Lucifers Almægtige Navn, velsigner og dedikerer jeg dette instrument af jord.

Når du har helliget dine rituelle genstande, så reciter den Tredje Enochianske Nøgle.

Når du er færdig, så fremsig en bøn med dine egne ord og tilbyd taksigelse og
taknemmelighed til Fader og Helvedes Magter for at hellige dine værktøjer.

Luk ritualet.
Ave Satanas
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Bøn for beskyttelse
O Mægtige Herre Satan, ved hvem alle ting er sat fri, jeg kaster fuldstændig mig selv i dine arme og
placerer uforbeholdent mig selv under din almægtige beskyttelse. Trøst mig og fri mig fra alle hindringer
og fælder lagt af alle de, som ønsker at skade mig, både synlige og usynlige.
Bring retfærdighed og hævn over de, der søger min ødelæggelse. Gør dem magtesløse og knus dem
fuldstændigt. Ret deres ondsindethed mod dem selv, så at den må vende tifoldigt tilbage til de, der hader
mit væsen og ødelæg dem.
Fyld min sjæl med din infernalske kraft, styrk mig, så jeg kan holde ud i min tjeneste og fungere som en
agent for dine værker og en beholder til din vilje.
Dette beder jeg om i Dit Navn, almægtige og uudsigelige Herre Satan, som lever og hersker for evigt og
altid.
Ave Satanas
Når vi er nye til satanisme, giver Satan og hans Dæmoner os masser af hjælp. Som vi gør fremskridt,
forventes det af os, at vi gør ting selv og bruger vores egne energier, som vi udvikler gennem konsekvent
power meditation.
Se også For de der er nye til satanisme
Når vi beder Satan om hans beskyttelse, bør vi, hvis muligt, også lære at beskytte os selv:
Meditation for beskyttelse
Satan og hans Dæmoner er der for os på alle niveauer, men vi forventes at udvikle og bruge vores egne
energier til det, vi allerede kan.
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Grundlæggende destruktionsritual for hævn
Følgende ritual er dybest set for nybegyndere. Adepter bruger flere teknikker, der er avancerede, og i
mange tilfælde er et formelt ritual ikke nødvendigt. Styrken af ens sind, aura, vilje og fokus afgører
udfaldet af ethvert ødelæggelsesritual. Når man er ny, yder Satan og hans Dæmoner ofte tjenester, men
essensen af sand satanisme er styrkelse af selvet.
Ødelæggelsesritualet begynder med standardritualet.
Efter du har invokeret Helvedes Fire Kronede Prinser, bør du oplæse en bøn, som du selv har skrevet
med dine egne ord, hvor du beder om ødelæggelsen af din fjende. Arbejd kun på én fjende ad gangen,
medmindre du har en særlig aftale med en Dæmon(inde) i bytte for tjenester, som i begge er enige om.
Det vil kun svække dine energier, hvis du forsøger at straffe mere end én fjende ad gangen, da dine
energier vil blive spredt ud. Energi bør dirigeres og flugtes som en laser til at gøre sit job.
Bønnen bør indeholde navnet på fjenden, hvor alvorlig en straf du ønsker at se forvoldt, hvordan de har
krænket dig, og hvordan du har det med at være et offer for dette. Det hjælper også at have enten en
lille personlig genstand, som tilhører din fjende eller er billede af individet, men det er ikke
nødvendigt.
Læs enten bønnen højt op eller lydløst i dig selv, og stik så spidsen af din athame igennem papiret og
antændt det i flammen af et af dine stearinlys. Placer det brændende papir i brændeskålen.
Det næste skridt er ekstremt vigtigt. Følgende kan være meget katarsisk, rensende og meget godt for
ens mentale helbred og psykologiske velbefindende. Dette er meditationstrinnet, og anbefales stærkt i
tilfælde hvor der er ekstreme mængder af indestængt vrede og had. Her visualiserer du personen, så
klart som du kan, og går bare løs indtil du er totalt udmattet. Dette ritual udføres bedst, når personen
sover.
Visualiser personen så klart som du kan og påfør al den lemlæstelse, skade og smerte du kan forestille
dig på dem. Bank dem, stik dem, torturer dem og pin dem. Du kan gentage deres navn igen og igen i
dit sind. Slip al din had og vrede løs på hvilken som helst måde du ønsker. Bare gør det i dit sind.
Nogle mennesker hader nogen så meget, at de græder - dette er helt fint. Det er rensende og er en
meget intens følelsesmæssig frigivelse. Du skal blive ved og ved, indtil du bogstaveligt talt er
forpustet.
Det vigtigste her er at forblive fokuseret. Du bør også føle dig meget berettiget. Det at miste
koncentrationen eller føle, at du ikke er 100% er berettiget, kan ikke kun ødelægge et ritual men kan
også være meget farligt.
Afslut nu ritualet ved at give tak til Satan og eventuelle Dæmoner, du måtte have hidkaldt, for, at din
fjende vil blive retmæssigt straffet. Ring med klokken mens du drejer med uret og sig HIL SATAN!!
Enten lydløst i dig selv eller højlydt.
Tag de brændte rester og skyld dem f.eks. ned i toilettet eller skil dig af med dem på en anden
nedværdigende måde.

DET NÆSTE ER EKSTREMT VIGTIGT:
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Tag al den tid du har brug for med dette og mere. Du har lige håndteret noget meget negativ og destruktiv
energi. Du bør rense din aura og chakraer. Dette gøres ved at blive ved med at placere et hvidt lys eller en
rensende ild rundt om din aura for at rense og afbrænde rester af negativ energi. Fortsæt derefter med at
placere lyset eller ilden rundt om hvert af dine chakraer, ét efter ét.
Forstæt derefter med at rotere dine chakraer - sig "lysets hastighed" til dig selv for hvert enkelt chakra. Se
chakraet rotere indtil det bliver strålende hvidt som Solen. Stå op og visualiser en flad skive, som en
bordplade, over dit hoved, der skinner med en hvid farve. Overfladen vil sænke sig over dit hoved, hele
vejen ned gennem din krop og videre under dine fødder. Overfladen uddriver og skubber alle rester af
negativ energi ud af dit væsen. Gentag denne øvelse mindst to gange.
Du bør også blive ved med at rense din aura i flere dage efter værket.
Det er vigtigt, at du lægger oplevelsen bag dig, og ikke dvæler ved tanken om pågældende eller håbefuldt
forventer personens straf. Lad værket gøre sit arbejde. Fordriv personen og hændelsen fra dine tanker.
Dette værk kan tage op til en måned eller længere.
**Ritualet kan varieres ved brug af en DUKKE
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Bandlysningsritual
Et bandlysningsritual bør udføres på en lørdag, når Månen er aftagende. Brug et standard ritual og skriv
din bøn ned, hvor du beder Satan om at velsigne området.
Placer Flauros' (Havres', Haures') og Orobas' sigiler på dit alter under ritualet. Disse to Dæmoner holder
uønskede ånder væk. Bed om, at sigilerne bliver velsignet og styrket, og at Satan sender disse Dæmoner
til at beskytte dit område.
Når du brænder papiret, så mediter kraftfuldt og forestil dig et stærkt elektrisk blåt lys, som en flamme.
Kør flammen langs loftet, ned ad væggene og gulvet. Hvis du kan få venner til at hjælpe med ritualet, vil
den kombinerede kraft virkelig være effektiv. Alle bør fokusere på det blå lys.
Tak Satan og Helvedes Magter for at velsigne dit område. Sørg for at sigilerne er godt beskyttede. Jeg
opbevarer mine i et cd-cover.
Eventuelle ånder eller negative energier i området bør på dette tidspunkt være bandlyst.
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Ritual til at forbande den kristne kirke og modbydelige
nazaræer
1.

2.

3.

4.
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Klargørelse:
1. Her er et nærbillede af det, der skal indgraveres i pælen.
2. Bogstaverne bør være i en lige linje på pælen.

3. Mal disse runer
blive malet.

- på begge sider røde. De andre runer behøver ikke at

4. Lav en dukke forestillende nazaræeren. Tegnestifter kan bruges til at fastgøre den til krucifikset.
Ispinde kan bruges, eller andet træ som ikke flækker let.
5. Den færdige nazaræer med krucifikset skal fastgøres til pælens ende ved at hamre et søm gennem
hjertet. Krucifikset skal være omvendt, som vist på billedet ovenfor. Pælen placeres derefter et sted,
hvor den ikke vil blive forstyrret. Pælen skal vende mod Vatikanet, som ligger i Rom, Italien.
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Ritualet:
1.Reciter invokationen til Satan:
INVOKATION TIL SATAN:
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. I Satans Navn, Hersker af Jorden, Sand Gud,
Almægtig og Uudsigelig, Som har skabt mennesket til at reflektere i Dit eget billede og lignelse,
inviterer jeg Helvedes Magter til at skænke deres infernalske kræfter over mig. Åben Helvedes
Porte og kom frem for at hilse på mig som jeres Broder/Søster og ven.
Fri mig O Mægtige Satan fra al tidligere vildledning og fejlagtighed, fyld mig med sandhed,
visdom og forståelse, hold mig stærk i min tro og tjeneste, så jeg for evigt kan være med Dig med
Lovprisning, Ære og Storhed blive givet Dig for evigt og altid.
2. Tag din athame, drej mod uret og invoker ved hvert af de fire punkter Helvedes Kronede Prinser:
•
•
•
•

Satan/Lucifer fra øst
Beelzebub fra nord
Astaroth fra vest
Azazel fra syd

3. Plant pælen sikkert i jorden.
4.Visualiser energien blive trukket op fra jorden og ind i pælen og se den blive rettet mod Vatikanet. Brug
5-15 minutter på dette.
5.Stå med din venstre hånd på din hofte, abluen bøjet og benene samlet og vibrer:
th-th-th-uu-uu-uu-rrr-ii-ii-zahzz tre gange,
derefter: iiiiiiiiii-ssssaaaahhh tre gange,
og derefter: fihr-DAH-muhn ZINE KRIISS-tuus tre gange.
Reciter den nittende Enochianske Nøgle på enochiansk:
EE-luh-suh • DAY-mohns • Dahss puh-RAHFF • OHD • kuh-HEES mee-kah-OH-luhts • ah-ruhTAH- bahss DAY • kah-OHS-suh-goh, • DAHSS FEE-feess • bah-luh-ZEE-zuh-rahs DAY • SAYTAN! • NOH-nuh-kah goh-huh-vuh-LEEM: • mee-KAHM ah-DOH-ee-ahn • DAY • SAY-TAN,
ah-kuh-ROH- ohd-zee • buh-lee-OH-ruhb, ZOH-bah • oh-oh-AH-oh-nah • kuh-HEES loo-SEEFtee-ahs • ah-oh-EE- VEE-ah-ee; DAHSS • ah-buh-RAH-AH-sah NOH-nuh-kuhf • nay-tah-AHeeb kah-OHS-sah-jzhee, • OHD • TEE-luhb DAH-muh-puh-lohts, • toh-OH-aht NOH-nuh-kuhf •
GAH • mee-KAH-luhts OH- mah, • luh-RAH-zuhd TOH-luh-guh-loh • MAH-ruhb YAH-ruh-ruhee • DAY • TOHKS BOH-guh-pah
• ahks-EE-ah-ee-ahl LOH-nuh-doh • bah-BAH-jzhay • OHD toh-ruh-ZOO-luhp • ah-kuh-ROHohd- zee, goh-HOH-luh: • kuh-OHS-suh-gah, tah-bah-OH-ruhd • zah-ah-NEE-ruh. ay-luh-ZAHP •
TEE- luhb, • PAH-ruhm JZHEE • kuh-VAH-sah-hee, • OHD TAH • KUH-vuh-ruh-luh-suh-tuh
boh-OH-ah- pees • SAY-TAN. LUH • NEE-muhb, • OH-vuh-kuh-hoh ZEE-muhp; • OHD kuhREE-suh-tay-ohs AH-jzh • LUH • toh-luh-TOH-ruhn pah-RAH-kuh • AH • ZEE-muhp. kuhROH-ohd-zee, • DOH-duh- pahl OHD • FEE-fah-luhz • LUH suh-muh-NAHD; • OHD • FAHruh-guht, AH • VAH-vuhl • DAY • FAH-fayn DAY • jah-HOH-vah • OHD ah-VAH-vohks, • TOHnuh-vuhjzh. OH-ruh-suh-kah DAY • EE-dee-goh, noh-AH-suh-mee • tah-buh-JZHAY-suh LAY302

vee-tuh-huh-MOH-nuhjzh; mah-duh-REED
• tah-REE-ahn • OH-mahn. BAH-guh-lay? • moh-OH-oh-ah • KAH-HAN. NOH-ray • OHD •
PAHSS- uh-buhs DAY • SAY-TAN, • TOH-ruht-soo! puh-REE-ahts • ah-DOH-hee • DAY mahduh-REE-ahks, • ah-boh-AH-puh-ree. tah-bah-OH-ree • puh-REE-ahts • AH-ruh tah-BAHSS; • ahduh-ruh-PAHN • KOH-ruhz TAH • DOH-beeks; • ee-OH-luh-kahm bah-LEET • OHD • kuh-VAHsuhb kuh-TEE-nujzh.
• REE-pee-ruh pah-AH-ohks-tuh • ZAH-gah KOH-ruh; • vuh-MAHL • OHD puh-ruh-duh-ZAHruh, • KAH-kuh-rahjzh ah-oh-EE-VEE-ah-ee • KOH-ruh-muhp. TOH-ruht-soo, • ZAH-kahr! •
ZAH-mah- rahn AH-suh-puht • SAY-TAN! • ZOO-ruh-jzhahs TEE-ah • BAH-luh-tahn; • OH-doh
KEE-kah-lay • KAH-AH-AH, • OHD oh-ZAH-tsuh-mah • puh-LAH-puh-lee voh-OH-ahn.
Drej med uret og afslut ritualet med "HIL SATAN!!"
Om ritualet:
Det anbefales, at man allerede har udført dedikationsritualet, før man udfører dette ritual. Dette ritual
er ekstremt kraftfuldt.
Ritualet er baseret på det, der kaldes en "nidstang". For århundreder siden rejste folk i Nordlandende
nidstænger mod de invaderende kristne gejstlige og missionærer. Stangen fungerer som en magnet for
jordenergierne, som kontinuerligt bruges til at levere forbandelser mod det udvalgte offer.
Runer er nogle af de ældste symboler og besidder utrolig kraft. De runiske symboler kan ses i gamle
fønikiske bogstaver, hvilke er baseret på konstellationerne. TH-runerne ødelægger ånden, og Irunerne binder offeret til destruktionen.
Ritualet kan også bruges mod lokale kirker og kristne. Placer IKKE stangen på kirkens ejendom, da
dette er ulovligt. Det er bedst, hvis man fra stangens placering kan se modtageren af forbandelsens
hjem eller bygning, men det er ikke nødvendigt. Sørg bare for, at stangen er i et isoleret og sikkert
område, hvor den ikke vil blive forstyrret.
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Sandheden om ”shemhamephorash”
Der er mange satanister, som fejlagtigt tror, at "shemhamephorash", eller den anden stavemåde
"shemhameforash", betyder "Hil Satan." Dette er stupiditet. Ordet "Shemhamephorash" er ikke
satanisk. "Shem", "Ham" og "Japheth" er engelske navne for sønner af den bibelske "Noa".
Enhver idiot kan se sammenhængen. Første Mosebog 5:32 (på engelsk) giver, i præcis den
rækkefølge, teksten "Shemhamphorash". "Da Noa var 500 År gammel, avlede han Sem, Kam og
Jafet. (Shem, Ham og Jepheth)".
Som med alt andet i Bibelen, blev historien om "Ziusudra" stjålet og forvansket. Med denne
forvanskning, erstattede navnet "Noa" det sumeriske "Ziusudra". Navnet "Noa" er falskt og
repræsenterer den fjendtlige "gud". Desuden er det tydeligt, at dette er endnu en "treenighed".
"Shemhamephorash" - "Guds 72 navne". Et guddommeligt navn med 216 bogstaver stammer fra
Anden Mosebog 14: 19-21. Hver af de tre vers anvendt indeholder 72 bogstaver, hvilke så bliver
arrangeret med bustrofedonmåden for at frembringe navnets 72 stavelser."¹ Shemhamephorash
blev til sidst fortættet til YHWH - tetragrammet* - hvilket betyder den jødiske/kristne "gud".
14:19 Guds Engel, der drog foran Israels Hær, flyttede sig nu og gik bag ved dem; og Skystøtten
flyttede sig fra Pladsen foran dem og stillede sig bag ved dem:
14:20 og kom til at stå imellem Ægypternes og Israels Hære; og da det blev mørkt; blev Skystøtten
til en Ildstøtte og oplyste Natten. Således kom de ikke hinanden nær hele Natten.
14:21 Moses rakte da sin Hånd ud over Havet, og Herren drev Havet bort med en stærk
Østenstorm, der blæste hele Natten, og han gjorde Havet til tørt Land. Og Vandet delte sig.
For at opnå navnet: de vers er skrevet på hebraisk med vekslende linjer i modsatte retninger,
hvilket resulterer i 72 kolonner af tre bogstaver hver. Disse navne med 72 bogstaver anses for at
være forstærkende for tetragrammets kræfter og er opdelt i fire grupper af 18, hvor hver division
herskes af et af navnet YHVHs fire bogstaver.²
Dette kommer fra hebraiske rabbinere:
Hebraisk for tetragrammet, hvilket på græsk betyder "de fire bogstaver"; YHVH - disse udgør Guds
mystiske navn.
"Guds" navn anses i den jødiske religion for at være så helligt, at det bliver holdt hemmeligt og ikke
udtales. Dets udtale anses i den jødiske tradition for at være en utilgivelig helligbrøde. YHVH (på
dansk: JHVH) er den engelske ækvivalent for de hebraiske bogstaver Yod He Vau He. Uden for
templet udtales det "Adonai" (Adoshem-'min herre')4
Kristne, hvoraf de fleste har en utilstrækkelig viden om hebraisk tegnsætning og vokalfonetik,
erstattede det med en forvrænget form for yahveh, dvs. "jehova".5
Andre aliasser for denne "gud" omfatter:
• Når han sidder til doms over den menneskelige race. "Elohim".
• Når han "bekriger" misdædere: "Zebaot"
• Når han erindrer om menneskets synder: "El Shaddai"
• Min herre: "Adonai"
• Allerhøjeste Gud: "El Elion"
304

• Skaber: "Ha-Boreh"
• Gud af Israel: "Elohe Yisrael"
• Gud den stærke/helten Gud:"El-Ha-Gibbor"
• Jahve, guden for hære (på dansk: Hærskarers Herre): Yahveh Elohai Zebaot
• Den Hellige af Israel: Tsur Yisrael
• Stedet (allestedsnærværende): Ha-Makom
• Kabbalaens uendelige: "En Sof"
*Tetragrammet er det "hellige og uudsigelige" navn for den kristne "gud".
YHVH/JHVH er også yaweh, jahvhe, jehova. Navnet YHVH/JHVH betyder bogstaveligt "han er".6
Grunden til at jeg er gået så meget i detaljer med dette er, at folk er nødt til at være vidende om dette.
VID PRÆCIS HVAD DU SIGER, FØR DU SIGER DET!
I stedet for at sige "Hil Satan" siger man, når man siger "shemhamephorash", "hil jahvhe".
"Antagelser er moderen til alle fuckups."
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Enochiansk
Om de enochianske nøgler
De fleste satanister kender til de enochianske nøgler gennem Satans Bibel, skrevet af Anton Szandor
LaVey. Mange bruger nøglerne til sataniske ritualer og til bøn. De fleste ved ikke, at Anton LaVey
aldrig reviderede nøglerne på Enochiansk, selvom han ændrede mange af de menneskelige ord (dog
ikke dem alle) til at være i overensstemmelse med satanisme.
For eksempel:
Asha, Baeovib, Gahoachma, Iabes, Iad, Iadpil, Iadapiel, Iadanahe, Iaida, Iaidon, Idoian, Idoigo, Ioiad,
L, Mad, Mada, Oiad, Piad, Zilodarp, Zirenaiad, Asha og mange flere er alle navne/aliasser for
jahvhe/jehova. Disse navne er efterladt fuldstændig intakte på Enochiansk gennem hele Satans Bibel.
De fleste satanister ved derfor ikke, at de faktisk priser og beder til den kristne "Gud", når de reciterer
de ureviderede nøgler på Enochiansk.
Flere af nøglerne ændrede LaVey heller ikke på engelsk. For eksempel: Den Femte Nøgle, side 173
(den danske udgave); i slutningen: "Vor Herre og Mester er den Almægtige-Ene!"
Dette er et alias for jehova; "den almægtige-ene". Satans tal er TO.
Side 174 (Sjette Nøgle), nederst på siden: "og prisen af Eders Gud i Eders skabelse!" Denne sætning er
temmelig åbenlys. Dette er aldrig blevet ændret fra de oprindelige kald eller på enochiansk. Gæt hvad
der står? Bestemt ikke Herre Satan på nogen måde.
Side 178, den Ottende Nøgle er yderst blasfemisk:
"dragen synker til bunds." Dragen er et helligt symbol på Satan og symboliserer kundalinislangen i os
alle.
Side 185: "Guden af ræk-frem-og-overvind" er ikke Satan, men derimod jehova. Dette er indlysende i
den kristne bibel, hvor han personligt ledte massemordet på millioner med sin blodige hærgen efter
mødet med hebræerne i ørkenen. Zilodarp er hans navn på enochiansk og er oversat til "Guden af rækfrem-og-overvind."
Side 186: "hvis Gud er forbitrelse i raseri" - alle med kendskab til kristendommen kender til den
"forbitrede" kristne gud, som endeløst straffer og kaster forbandelser på menneskeheden.
Næsten hver eneste nøgle på enochiansk efterlod LaVey, som den var.
De enochianske nøgler blev taget fra de oprindelige enochianske kald. Disse 19 kald har til formål at
indlede apokalypsen/armaggedon og sikre "jahve/jehova" rumvæsenerne og deres slængs sejr.
Efterladt som de er, er de intet mere end lovprisninger til jehova og fornærmende forhånelser mod
Herre Satan. Nøglerne på denne hjemmeside er blevet revideret på både dansk og enochiansk og
omformuleret til at bespotte jahve/jehova, lovprise Satan og sikre HANS sejr.
Nøglerne indeholder kraftfulde ord, især når de vibreres stavelse efter stavelse på enochiansk. Givet
revisionerne, samt oplevelserne adskillige af os har haft med dem, råder gejstligheden på det kraftigste
alle, der bruger disse nøgler i ritualer eller bøn, til allerede at have udført dedikationsritualet, da de
ellers kan være farlige for den uindviede.
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For yderligere at føje til forhånelserne mod Satan med nøglerne i Satans Bibel; bogen "The Goetia; The
Lesser Key of Solomon the King; Clavicula Salomonis Regis", sider 97-124, indeholder bønnerne til
jahve/jehova og de fjendtlige engle, brugt til at true og tvinge Satans Dæmoner ind i en trekant ved brug
af en ni-fods cirkel og alle de andre fjendtlige rekvisitter. Alle disse er oversat til enochiansk, og alle de
enochianske navne for jahve/jehova er indeholdt deri. De enochianske navne for denne fjendtlige
udenjordiske gud, brugt til at misbruge Dæmonerne og blasfemere Satan, er alle intakte i Satans Bibel
og lovpriser ham. Det er således, fjenden hemmeligt infiltrerer og skaber en spirituel forbindelse.
Gennem denne spirituelle forbindelse kan fjenden udøve tilintetgørelse mod den udøvende.
På grund af dette projekts længde, og indsatsen der er blevet lagt i det, vil jeg ikke gå i detaljer
vedrørende Dr. John Dee og Edward Kellys besøg af engle, hvor de modtog de oprindelige oversættelser
fra dem. Jeg har indsats links nedenfor, der kan undersøges yderligere.
For at slutte af; jeg er opmærksom på mange mennesker, der fejlagtigt mener, at Dee og Kelly ikke blev
besøgt af engle, men af Dæmoner. Efter at have studeret baggrunden i dybden og haft oplevelsen af at
revidere de enochianske nøgler, er jeg fuldstændig overbevist om, at de besøgende ikke var Dæmoner,
men engle.
Jeg stødte på uophørlige forhindringer, mens jeg arbejdede på nøglerne, og de værste af problemerne
opstod i forbindelse med nøglerne indeholdende forbandelserne mod jehova. Jeg havde uforklarligt uheld
og strømafbrydelser uden nogen forklaring, så jeg var nødsaget til at gentage arbejde, jeg tidligere havde
afsluttet, computerproblemer og mange andre usædvanlige forekomster af meget negativ karakter. Andre,
der er mig nær, og gejstligheden blev også påvirket.
Fader Satan kom og besøgte mig et par gange under revisionerne og fortalte mig, at han var meget
tilfreds, og at det var på høje tid. Han fortalte også, at de fleste af os er uvidende om kraften bag nøglerne.
Enochiansk er oprindeligt engelmagi; brugt til at hidkalde engle. Nedenfor er et link til yderligere
undersøgelse med hensyn til baggrunden. Jeg har udelukkende tilføjet disse links for uddannelsesmæssige
formål. De har ingen forbindelse til satanisme.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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De enochianske nøgler
*Vigtigt vedrørende udtale:
Enochiansk messes og vibreres. Målet er at ramme en monoton tonehøjde og opretholde den. Dette
øger drastisk kraften.
• ALLE R'ene skal rulles med tungen - tungen vibreres mod ganen.
• ALL J'er udtales som et blødt J, såsom det franske "Jacques" eller det hinduistiske "Raja"
(jzh).
• Der skal lægges tryk på "L", når bogstavet forekommer i slutningen af ord.

Første nøgle
Den første nøgle på dansk
Jeg hersker over dig, siger Satan/Lucifer, i magt udstrakt både oppe og nede, og over Jorden; i hvis
hænder Solen er et skinnende sværd og Månen en fortærende ild, som måler din dragt i mit
klædebons midte, og bandt dig sammen med mine hænders flade, og oplyste dine klæder med
infernalsk lys. Jeg gjorde til lov at lede mine sønner og døtre. Jeg bragte sandhed og fyldte Eder.
I opløftede Eders stemmer og svor troskab mod Satan/Lucifer, Hvem lever i triumf, hvis
begyndelse ikke er, og hvis afslutning ikke kan være; som skinner som en flamme i Eders paladsers
midte og hersker iblandt Eder som livets vægt. Bevæger Eder derfor, og viser Eder! Lukker op for
Eders skabelses mysterier! Vær mig nådige, thi Jeg er den samme! Den sande tilbeder af
Satan/Lucifer, ophøjet i herlighed og magt, af Det Sydlige Kongerige.
Den første nøgle på enochiansk
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 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
Udtale af den første enochianske nøgle
OHL • ZOH-nuhf • voh-ruh-SAH-jzhuh
GO-ho • SAY-TAN • LOH-nuh-suh • KAH-luhtz
OHD • VOH-ruhss • kah-OHS-suh-goh;
ZOH-buh-rah • ZOHL • ROH-ruh
I • TAH • NAHTS-puh-suh
OHD • guh-RAH-ah • TAH
MAH-luh-puh-ruh-jzhuh: • DAHSS • HOH-luh-kah
KAH-AH • noh-tuh-HOH-ah • ZI-muhts • OHD
KOH-muh-mah • TAH • NOH-buh-loh
zi-AYN • OHD • LOO-SEEF-tee-uhn
OH-boh-lay • AH
DOH-nahss-doh-gah-MAH-tahss-tohss
OH • oh-hoh-RAY-lah • TAH-bah • OHL
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NOH-ray • OHD • PAH-suh-buhs • OHL
zoh-nuh-RAY-nuh-suhjzh
vah-OH-ahn • OHD
toh-OH-aht • NOH-noo-KAH-fay
guh-MI-kah-luh-ZOH-mah • PI-lah
FAH-ruh-zuhm • zuh-nuh-ruh-JZHAH • OHD
ZOO-ruh-jzhahs • AH-duh-nah • OHD
GOH-noh • DAY • SAY-TAN • DAHS • HOHM
OHD • TOH • ZOH-bah • kuh-ROH-ohd-zee
I-pahm • OOL • VUH-LUHS • ee-PAH-meess
DAHSS • loh-HOH-loh • Vayp
noh-tuh-HOH-ah • poh-AH-mahl • OHD
BOH-guh-pah • ah-AH-i • TAH • PEE-ahp
pi-AH-mohl
OHD • vah-OH-ahn • zah-KAH-ray • KAH
OHD • ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah! • ZOH-ruh-jzhay!
ZI-ruh • NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd • LOH-nuh-suh
LOH-nuh-doh • bah-BAH-jzhay

Anden nøgle
Den anden nøgle på dansk
Kan vindendes vinger
Forstå Eders stemmer af forundring
Oh I, sønner og døtre af Satan?
Hvem Helvedes ild omslynger i mine kæbers dyb
Hvem jeg har beredt som en forsamling til et bryllup
Eller som blomsterne, der pryder lystens kamre!
Stærkere er Eders fødder end den nøgne klippe!
Og mægtigere er Eders stemmer end vindens mangfoldighed!
Thi I er blevet som en bygning, som ikke er,
Undtagen i sindet af Satan/Lucifer, Den Almægtige.
Rejser Eder, siger den Første!
Begiver Eder til hans tjenere!
Viser Eder selv i kraften og gør mig til en stærk seer af ting,
Thi jeg er af Satan/Lucifer, som lever evigt!
Den anden nøgle på enochiansk
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
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Torzu! zacare! ca c noqod;
Zamran micalzo od ozazm vrelp lap
Zir de Satan apila gohed!
Udtale af den første enochianske nøgle
AH-duh-jzhuht • vuh-PAH-ah
ZOHNJZH • OHM • fa-AH-ip
ZAH-luhd, • NOH-nuh-si
NOH-ray • OHD • PAHSS-uh-buhs
DAY • SAY-TAN?
ZOH-bahm
DOH-nahss-doh-gah-MAH-tahss-tohss
i-ZAH-zahts • pi-AH-duh-puh;
kuh-SAH-ruh-mah • ah-buh-RAH-muhjzh
TAH • AH-luh-di
pah-rah-kuh-LAY-duh
KUH
TAH • LOH-ruh-suh-luh-kuh
DUR-buhs • oh-OH-jzhay
kuh-VAH-sah-hi. • JZHI-vi
cuh-HIS • LUH-zuhd • OH-ruh-ri,
OHD
mi-KAH-luhp • cuh-HIS
BI-ah • oh-ZOH-nuh-jzhohn;
LAHP • NOH-ahn • tuh-ROH-fuh
KOH-ruhz • TAH • JZHAY,
OH • KUH • MAH-nin
DAY • SAY-TAN • TOHL-LOH-nuh-suh.
TOH-ruht-soo! • zah-KAH-ray! • KAH
KUH • NOH-kohd; • ZAH-muh-rahn
mi-KAH-luh-zoh, • OHD • oh-ZAH-zuhm
vuh-RAY-luhp • LAHP • ZI-ruh
DAY • SAY-TAN
ah-PI-lah • GOH-hud!

Tredje nøgle
Den tredje nøgle på dansk
Se!, siger Satan, jeg er en cirkel,
På hvis hænder står de tolv riger.
Ni er sæderne for levende ånde,
Resten er som skarpe segl, eller Dødens Horn.
Deri er Jordens skabninger
Og er ikke, undtagen i mine egne hænder, som også sover og skal løfte sig!
I begyndelsen gjorde jeg Eder til marskaller,
Og anbragte Eder i styrelsens Tolv sæder
Givende til hver og en af Eder efter tur magt over tidens Ni sande aldre,
Så at I fra de højeste kar og Eders regeringers hjørner kan opbygge min magt,
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Udgygende livets ildsøjler,
og mangfolddiggøre Eder bestandig på Jorden.
Således er I blevet bræmmen af retfærdighed og sandhed.
I Satans navn, rejser Eder!
Viser Eder frem! Se!
Hans nådegaver blomstrer!
Hans navn er blevet mægtigt iblandt os!
Med Ham siger vi: Bevæger Eder! Stiger op!
Og vender Eder til os som deltagere i Hans hemmelige visdom i Eders tilblivelse!
Den tredje nøgle på enochiansk
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!
Udtale af den tredje enochianske nøgle
MI-kuh-mah! • GOH-ho • SAY-TAN,
ZI-ruh • koh-muh-SAY-luh • AH
zi-AYN • BI-ah • OHSS • LOH-nuh-doh.
AIM kuh-HIS • oh-tuh-HIL
JZHI-JZHI-pah • vuh-nuh-duh—LUH
kuh-HIS • TAH • puh-VIM • KUH
MOH-suh-puh-lay • tay-LOH-kuh
kuh-VI-IN • toh-luh-TOH-ruhjzh
kah-OHS-suh-gah • kuh-HISSI
OHD • kuh-HISS • GAY • EM • OH-zi-ayn,
DAHSS • TAH
buh-ruh-guh-DOH • OHD • TOH-ruht-sool!
ah-kuh-ROH-ohd-zi • ay-OHLL
bah-luh-ZAH-ruhjzh, • OHD • ah-AH-lah
OHSS • tuh-HI-luhn • NAY-tah-ahb,
duh-luh-vuh-JZHAH • voh-muh-SAH-ruhjzh
LOH-nuh-sah • kah-puh-mi-AH-li • VOH-ruhss • AIM • HOH-mil
KOH-kuh-suhb, • FAH-fayn, • i-ZI-zohp • OHD • mi-i-NOH-ahjzh
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DAY • guh-NAY-tah-ahb, • VAH-vuhn • LOH-nuh-suh:
pah-nuh-PI-ruh
mah-luh-pi-RI-jzhi • PI-lahd
kah-OHSSK. • NOH-ahn • vuh-NAH-lah
BAH-luh-tuh • OHD • voh-OH-ahn. • AH
SAY-TAN'S • doh-OH-ay-in, • TOH-ruht-soo!
ZAH-mah-rahn! • MI-kuh-mah!
i-AY-huh-vuh-zohz • Kah-KAH-kohm!
doh-OH-ay-in • NO-ahr • mi-kah-OH-luhts
ah-AH-i • OHM! • kuh-SAH-ruh-muhjzh
goh-HI-yah: • ZAH-kahr! • TOH-ruht-soo!
i-muh-VAH-mahr • puh-vuh-GOH!
puh-vuh-GOH • puh-LAH-puh-li
KI-kuh-lays • KAH-AHN!

Fjerde
nøgle
Den fjerde nøgle på dansk
Jeg har sat mine fødder i Syden
Og har skuet omkring mig sigende:
Er ikke vækstens tordenbrøl,
Med tallet 666,
Dem, som hersker i det andet hjørne?
Under hvilket jeg har anbragt dem,
Som ingen endnu har holdt mandtal over,
Ingen uden To,
Hos hvem tingenes anden begyndelse er,
Og vokser sig stærk, i tur tilføjende tidernes tal,
Og deres kræfter stander
Som i de begyndende ni!
Rejser Eder! I fornøjelsens sønner,
Og besøg Jorden!
Thi jeg er Satan, som er og lever i evighed!
I Satans navn, bevæger Eder!,
Viser Eder som værdige udfriere,
At I må prise Ham
Blandt menneskers sønner!
Den fjerde nøgle på enochiansk
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
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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,
Zacare! Zamran obelisong
Nonci rest tox aaf nore molap!
Udtale af den fjerde enochianske nøgle
oh-tuh-HIL • LUH-zuh-di
bah-BAH-jzhay • OHD
DOH-ruh-puh-hah • goh-HOH-luh:
guh-kuh-HISS • GAY
ah-vah-VAH-goh
KOH-ruh-muhp • MI-ahn,
DAHSS • ZOH-nuhf
VI-vuh-div? • oh-AH-li
ZOH-bahm • AHGH
KOH-ruh-muh-poh • kuh-RUHP
VI-IV: • kuh-SAH-ruh-muhjzh
VIV • kuh-ROH-ohd-zi
kuh-HIS OHD • vuh-GAYJZH,
DAHSS • TAH • kah-pi-MAH-li,
koh-AH-zi-ohr • gah-pi-MAH-ohn
OHD • oh-nuh-suh-HIN
BI-ah TAH • kuh-ROH-ohd-zi
AIM! • TOH-ruht-soo! • NOH-ray
DAY • kuh-VAH-sah-hi!
OHD • AYF • kah-OHS-suh-gah!
LAHP • ZI-ruh • SAY-TAN
DAHSS • I • OHD
ah-PI-lah • GOH-hud!
I • SAY-TAN'S • doh-OH-ay-ip,
zah-KAH-ray! • ZAH-muh-rahn
oh-bay-li-ZOH-nuh-jzhuh,
NOH-nuh-si • RAY-suht
TOHKS • ah-AHF • NOH-ray
MOH-lahp!
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Femte nøgle
Den femte nøgle på dansk
De mægtige lyde er trængt ind i det fjerde hjørne
Og er blevet som bringere af Herre Satans forsyn,
Frembringende styrke og forståelse, dvælende i himmelhvælvingen som bestandige trøstere,
Til hvem jeg fæstnede glædens søjler 666,
og gav dem karrene til at vande Jorden og alle hendes skabninger;
Og de er sønnerne og døtrene af Satan.
Af den første og den anden og begyndelsen til deres egne sæder, som er garneret af evigt
brændende lamper, hvis antal er som begyndelsen, afslutningerne og tidens inhold!
Derfor, kommer hid og lyder Eders skabelse.
Besøg os i fred og tryghed.
Regn os for modtagere af Eders mysterier; og hvorfor?
Vi tilbeder Satan/Lucifer i al hans evindelige herlighed!
Den femte nøgle på enochiansk
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
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!
Udtale af den femte enochianske nøgle
ZAH-pah • zi-MI-I
zuh-DIV • OHD • NOH-AHSS
oh-bay-li-ZOH-nuh-jzhuh • DAY
SAY-TAN'S • YAH-ruh-ruh-i,
i-OH-luh-kahm • vuh-GAY-ahr • OHD
guh-MI-kah-luh-ZOH-mah • puh-RAHFF
KAH-luhts • TAH-buh-li-ohr;
kuh-SAH-ruhm • ah-MI-puh-zi
NAHTS • ah-RUH-tuh • MI-ahn,
OHD • duh-luh-vuh-JZHAHR
ZIT-sohp • zuh-LI-dah
kah-OHS-su-jzhi • toh-luh-TOH-ruh-jzhi;
OHD • ZI • kuh-HIS • NOH-ray
OHD • PAHSS-uh-bus • DAY • SAY-TAN.
TAH-loh • OHD • tah-VIV • OHD
kuh-ROH-ohd-zi • DAY • tu-HI-luhd
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DAHSS • kuh-HIS • guh-NOH-nuhp
pay-OH-ahl • KOH-ruh-muh-fah
kuh-HIS • kuh-ROH-ohd-zi
VUH-LUHS • OHD • KUH
KOH-kah-suhb.
KAH! • ni-ISS • OHD
ZAH-kahr • KAH-AHSS!
fay-tuh-HAH-ruh-si
OHD • buh-li-OH-rah • oh-ZAH-tsuh-mah
AY-duh-nahss • KI-kuh-lays • BAH-guh-lay?
JZHAY • boh-AH-luh-vah • SAY-TAN
BUH-vuh-zuhd, • GOH-hud!

Sjette
nøgleh
Den sjette nøgle på dansk
Det fjerde hjørnes ånder er Ni,
Mægtige i havenes hvælving;
hvem den anden har belagt som en pine for Jehova,
Og en krans for sønnerne
Og døtrene af Satan,
Til dem givende brændende pile til at luge Jorden,
Og ni evindelige arbejdere,
hvis baner med fortrøstning besøger Jorden
Og er i regering og varighed.
Derfor, lytter til min røst!
Jeg har talt om Eder, og jeg flytter Eder til magt og nærvær,
I, hvis værker skal blive en sang af ære,
Og prisen af Satan i Eders skabelse!
Den sjette nøgle på enochiansk
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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Udtale af den sjette enochianske nøgle
GAH • DAY • suh-DIV • kuh-HIS
AYM, • mi-KAH-luh-zoh • pi-luht-SIN
DAY • ZOH-bahm; • kuh-SAH-ruhm • tah-VIV
HAH-ruhjzh • TAH
I-ruh • i-YAHD,
OHD • OH-buh-lohk • NOH-ray • OHD
PAHSS-uh-bus • DAY • SAY-TAN,
duh-luh-vuh-JZHAHR • MAH-luh-pah-rah-jzhah
AH-ruh • kah-OHS-suh-gah • OHD • AYM
kah-NAHL
ZOH-bohl • ZAH-ruh • fuh-buh-LI-ah-ruhd
kah-OHS-suh-gah,
OHD • kuh-HIS • NAY-tah-ahb • OHD
MI-ahm.
zol-luh-PAY-tuh-huh • BI-ayn!
buh-RI-tah • OHD • ZAH-kahm
guh-mi-KAH-luh-zoh • ZOH-buh-hah
VAH-vuhn • tah-RI-ahn • luh-VI-ah-hay • OHD
AY-kuh-rin • DAY • SAY-TAN • kah-AH-ohn!

Syvende nøgle
Den syvende nøgle på dansk
Østen er et hus af skøger
Syngede lovsange blandt flammerne
Af den første glans, hvori Herre Satan
Har åbnet sin mund; og de er
Blevet 9 levende boliger
Hvori menneskets kraft fryder sig;
Og de er udstyrede med ornamenter
Af klarhed, sådanne som bevirker undere
For alle skabninger; hvis riger og
Beståen er som de syv ziaraher,
De mægtige tårne af Satan,
Bestående stæder for fortrøstning;
Af evig fryd.
Oh, I fornøjelsens tjenere,
Sætter Eder i bevægelse! Viser Eder!
Syng lovsange til Satan/Lucifer!
Vær mægtige blandt os; for til hans erindring herom
Er magt givet, og vor styrke
Vokser stærk
I fortrøstningen af Satan/Lucifer!
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Den syvende nøgle på enochiansk
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!
Udtale af den syvende enochianske nøgle
RAH-ahs • I • ZAH-luh-mahn
BAH-bah-LOH-nuhd • oh-ay-kuh-RI-mi
ah-AH-oh • MAH-luh-puh-ruh-jzhuh
kuh-ROH-ohd-zi • BUH-vuh-zuhd
kuh-VI-i • SAY-TAN • OH-doh
buh-vuh-tuh-MOHN • OHD • ZI
kuh-HIS • NOH-AHS • AYM
pah-RAH-di-ahl • kuh-SAH-ruh-muhjzh
vuh-GAY-ahr • oh-LOH-rah
kuh-HI-ruh-lahn; • OHD • ZI
kuh-HIS • ZOH-nahk
Loo-SIF-ti-uhn, • KOH-ruhz
TAH • VAH-vuhl • ZI-ruhn
toh-luh-HAH-mi; • ZOH-bah
LOH-nuh-doh • OHD • MI-ahm
kuh-HIS • TAH • KUH
ZI-ah-rahs • mi-KAH-luhts
vuh-MAH-di-ah • DAY • SAY-TAN,
pi-BLI-ahr; • MAHTS • GOH-hud.
KAH
NOH • kuh-VOHL • DAY • kuh-VAH-sah-hi,
zah-KAH-ray!
ZAH-muh-rahn!
oh-ay-kuh-RI-mi • DAY • SAY-TAN!
oh-mi-KAH-oh-luhts • ah-AH-i • OHM;
BAH-guh-lay • PAH-puh-nohr • I
duh-luh-vuh-JZHAHM • LOH-nuh-suh-hi,
OHD • vuh-muh-puh-LIF • vuh-GAY-jzhi
buh-li-OH-ruh • DAY • SAY-TAN!
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Ottende
nøgle
Den ottende nøgle på dansk
Middagen, af den femte, er
Som i Duat, gjort af hyacintsøjler
I hvilke de Ældre
Er blevet stærke, hvilke jeg har
Beredt for min egen retfærdighed,
Siger Satan; hvem lever og hersker evindeligt.
Glæder Eder! I glansen af Dragen,
Der er triumferende og evig!
Hvor mange er der,
Som forbliver i Jordens glans,
Som er, og som ikke skal se døden,
Før Jehova falder
Og hans følgere synker til bunds? Kommer med!
Thi tordenbrølene har brølet!
Kommer med! For Satans templer
Og Hans kåbe skal krones
Og er ikke længere adskilt.
Træder væk! Viser Eder! til Jordens rædsel
Og til vores fortrøstning
Og dem, som er beredte!
Den ottende nøgle på enochiansk
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!
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Udtale af den ottende enochianske nøgle
BAH-zuhm, • OH, • I • TAH • AH
DOO-waht, • OH-luhn • NAHZTS
ah-VAH-buh, • kuh-SAH-ruh-muhjzh
vuh-RAHN • kuh-HIS • vuh-GAYJZH
DAHSS • ah-buh-RAH-muhjzh
BAH-luh-tim • GO-ho • SAY-TAN;
ZOH-bah • ah-PI-lah • OHD
BOH-guh-pah • GOH-hud.
kuh-HI-ruh-lahn! • AH • BUH-vuh-zuhd
DAY • VOH-vim • AH-ruh • I
HOH-muh-toh • OHD • GOH-hud!
I-ruh-jzhil • kuh-HIS • DAHSS
pah-AH-ohx • I • BUH-vuh-zuhd • DAY
kah-OHS-suh-goh • DAHSS • kuh-HIS
OHD • IP • vuh-RAHN • tay-LOH-ah
KAH-kuh-ruhjzh • i-YAHD • guh-NAH-i
LOH-nuh-kuh-hoh • OHD • FAH-fayn
guh-NAH-i • KAH-ruh-bahf?
ni-ISS-oh
BAH-guh-lay • ah-vah-VAH-goh
i-YOH-ruh!
ni-ISS-oh • BAH-guh-lay
zi-AH-i-ohn • OHD • MAH-buh-sah
DAY • SAY-TAN • tah-RI-ahn
MOH-mahr • OHD • kuh-HIS • RI-pi-ruh
poh-I-luhp.
ni-ISS! • ZAH-muh-rahn!
KI-ah-OH-fi • kah-OHS-suh-goh, • OHD
Buh-li-OH-rus • OHD • KOH-ruh-si • TAH
kuh-HIS • ah-buh-RAH-mijzh!

Niende nøgle
Den niende nøgle på dansk
En mægtig vagt af ild
Med tveæggede sværd flammende,
Som har skåler af ekstrem vrede og
Hvis vinger af ekstrem vrede
Hvis vinger er af malurt og af saltets marv
Har sat deres fødder i Vesten
Og måles mod deres tjenere
Sekshundredeogseksogtreds.
Disse samler op Jordens mos
Som den rige mand sin skat
Forbandet er Jehova;
Han, hvem sidder på den hellige trone,
Så er hans tjenere! Hvis misgerninger
Ses i deres øjne, møllesten større end Jorden,
319

Og fra deres munde strømmer have af blod.
Deres hoveder er dækkede med diamanter,
Og på deres hænder er ærmer af marmorsten.
Lykkelig er den, på hvem de ikke vredes.
Hvorfor? Satan/Lucifer fryder sig i dem!
Kommer med, og efterlad Eders skåler!
Thi tiden er en sådan, som kræver komfort!
Den niende nøgle på enochiansk
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!
Udtale af den niende enochianske nøgle
mi-kah-OH-luhts • buh-RAH-nuh-suh-jzhay
pah-ruh-JZHAYL • NAH-puh-tah
mah-lah-pi-RI-jzhi, • DAHSS
buh-RIN • AY-fah-FAH-fay
VOH-nuh-puh-hoh • OHD
ZOH-buh-kah • vuh-PAH-ah
kuh-HIS • tah-TAHN • OHD
tuh-RAH-nahn • BAH-luh-iay,
AH-lahr • luh-SUHD-ah • bah-BAH-jzhay
OHD • kuh-HIS • HOH-luh-kah • KUH
noh-kuh-VOH-di • MI-ahn. • vuh-NAHL
ah-luh-DOHN • MOHM • kah-OHS-suh-goh
TAH • LAHSS • oh-luh-LOH-ruh
guh-NAH-i • LIM-uh-LAH-luh.
AH-muh-mah • kuh-HIS • jah-HOH-vuh;
i-YAH-doh-I-goh • OHD • kuh-HIS
noh-KOH-di! • ZOH-buh-kah
mah-duh-RID • kuh-HIS
oh-oh-AH-noh-ahn, • ah-VI-nin-yuh
duh-RI-luh-pi • OHD
buh-vuh-tuh-MOHN-i • PAH-ruhm
kah-OHS-suh-jzhin, • zuh-vuh-muh-VI
kah-NI-lah; • DAH-zits • kuh-HIS
ay-tah-HAH-muhts • AH
kuh-HI-luh-DAH-oh • OHD • MI-ruhk
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OH-zohl • kuh-HIS
pi-di-AH-i • koh-luh-LAHL.
vuh-luh-KI-nin • AH • ZOH-bahm
vuh-KIM IP; • BAH-guh-lay?
SAY-TAN • kuh-HI-ruh-lahn
PAH-ruh. • ni-ISS-oh • BAH-muhs
oh-FAH-fah-fay! • BAH-guh-lay • AH
KOH-kuh-suhb • I • KOH-ruhz • KAH
vuh-NI-jzhay • buh-li-OH-ruh

Tiende nøgle
Den tiende nøgle på dansk
Tordenbragene af dom og vrede er talt op og huses i Syden, i ligheden af en eg, hvis grene er
skarnfyldte reder af klage og gråd lagt op for Jehova og hans tjenere, som brænder nat og dag og
udspyr hoveder af skorpioner og levende svovl blandet med gifte. Disse være de tordenbrag, som
buldrer med ét hundrede vældige jordskælv og ét tusinde gange så mange flodbølger, som ej hviler,
ej heller kender nogen genlydende tid. Her en klippe bringer frem ét tusind, ligesom en mands
hjerte gør med hans tanker. Vé! Vé! Vé! Vé! Vé! Vé! Oh vé! Være til ham, hvem sidder på den
hellige trone i himlen! Hans brøde er, var og vil være stor. Viger bort! Men ej Eders mægtige lyde!
Den tiende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den tiende enochianske nøgle
koh-RAHK-soh • kuh-HIS • KOH-ruh-muhp
OHD • kuh-HIS • buh-LAH-nuhs • DAY
bah-BAH-jzhay. • ah-zi-AH-zi-ohr
pah-AYB • ZOH-bah • LI-loh-nohn
kuh-HIS • VI-ruhk • I-oh-puh-hahn
OHD • rah-kuh-LI-ruh • mah-AH-si
BAH-guh-lay • i-YAHD • OHD
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noh-KOH-di, • DAHSS • i-AH-luh-pohn
DOH-si-jzhuh • OHD • BAH-suh-jzhim,
OHD • ohks-AYKS • DAH-zits
zi-AH-tuh-riss, • OHD • Zah-luh-buh-ROHKS
SI-nuhk-si-ruh • FAH-boh-ahn.
vuh-NAHL • kuh-HIS • KOH-nuh-suht
DAHSS • i-YOH-ruh • AY-oh-ruhz
voh-HIM • JZHI-zi-ahks • OHD
MAH-tuhb • koh-KAH-sah-jzhay • puh-LOH-si
MOH-luh-vi, • DAHSS • pah-JZHAY
IP, • lah-RAHJZH • OHM
duh-ROH-luhn • MAH-toh-ruhb
KOH-kuh-suhb. • AY-muh-nah • Luh
pah-tuh-RAH-luhks • i-OHL-ki
MAH-tuhb • NOH-mijzh • moh-NOH-nuhs
oh-LOH-rah • guh-NAH-i-ay
ah-nuh-GAY-lah-ruhd. • oh-HI-oh!
oh-HI-oh! • oh-HI-oh! • oh-HI-oh!
oh-HI-oh! • oh-HI-oh! • NOH-ib
oh-HI-oh! • BOH-luhp • i-YAH-doh-I-goh
mah-duh-RI-ahks! • BAH-guh-lay
i-YAHD • mah-duh-RID • I,
ZI-rohp • OHD • kuh-HIS-oh
duh-RI-luh-pah. • ni-ISS-oh!
kuh-RIP • IP • mi-KAH-luhts • AH-pah!

Ellevte nøgle
Den ellevte nøgle på dansk
Den mægtige trone rumlede,
Og der var syv tordenkiler,
Og ørnen talte
Og skreg højt;
Viger bort fra dødens hus!
Og de samlede sig
Og blev af dem, af hvem det måles;
De dødsløse,
Som rider på hvirvelvindende.
Viger bort! Thi jeg har beredt
Et sted for Eder.
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer,
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
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Den ellevte nøgle på enochiansk
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
Udtale af den ellevte enochianske nøgle
ohk-si-AH-i-ahl • HOH-luh-doh
OHD • ZI-rohm • KUH
koh-RAHK-soh • OHD
VAH-buh-zi-ruh • kah-muh-LI-ahks
OHD • bah-HAHL: • ni-ISS-oh
ZAH-luh-mahn • tay-LOH-kuh!
OHD • PAH-ruh • AH-luh-dohn
OHD • NOH-ahn • kuh-SAH-ruh-mahn
HOH-luh-kuh; • GOH-hud • ZAH-gah,
DOH • ZI-luh-dahr • ZOHNJZH.
ni-ISS-oh! • BAH-guh-lay
ah-buh-RAH-muhjzh • PI
NAH-nuh-kuh-puh. • zah-KAH-ray
KAH • OHD • ZAH-muh-rahn!
OH-doh • KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh • NOH-koh!
hoh-AH-tuh-huh • SAY-TAN
BUH-vuh-fuhd • LOH-nuh-suh
LOH-nuh-doh • bah-BAH-jzhay

Tolvte nøgle
Den tolvte nøgle på engelsk
Oh I, som hersker i himlen
Og er 3, sorgens lanterner,
Spænder Eders rustninger og skal være
Som skjolde mod de ludende
Følgere af Jehova!
At Herre Satan kan ophøjes;
Hvis navn blandt Eder er vrede!
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør Eders skabelses mysterier!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
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Den tolvte nøgle på enochiansk
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
Udtale af den tolvte enochianske nøgle
NOH-nuh-si • DAHSS
ZOH-nuhf • mah-duh-RI-ahks
OHD • kuh-HIS • DAH,
huh-vuh-BAH-i-oh
ti-BI-buhp • AH-luh-lahr
ah-tuh-RAH-ah • OHD
tuh-RI-ahn • TAH
LOH-luh-kiz • ah-BAH-i
FAH-fayn • DAY • i-YAHD!
AH-ruh • SAY-TAN • OH-vohf;
ZOH-bah • doh-OH-ay-in
ah-AH-i • I • VOH-nuh-puh!
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay

Trettende nøgle
Den trettende nøgle på dansk
Oh I sværd af Syden,
Som har 42 øjne
Til at opvække syndens fornøjelser,
Gørende mænd drukne; Se!
Løftet af Satan! Og Hans kraft,
Som er kaldet blandt de i himlen,
En bitter brod!
Bevæger Eder derfor og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjeneren af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
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Den trettende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den trettende enochianske nøgle
NAH-pay-AH-i • bah-BAH-jzhay
DAHSS • buh-RIN • VAHKS
oh-oh-AH-oh-nah • luh-RI-nuh-jzhay
kuh-VAH-sah-hi • DAY • doh-AH-lim,
i-OH-liss • OH-luh-lohjzh
OH-ruh-suh-bah; • MI-kuh-mah!
I-suh-roh • DAY • SAY-TAN! • OHD
TOHKS • LOH-nuh-suh-hi, • DAHSS
I • VUH-MUHD • ah-AH-i
puh-RI-ahts • DAY • mah-duh-RI-ahks,
guh-ROH-suhb!
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay

Fjortende nøgle
Den fjortende nøgle på dansk
Oh I Sønner og Døtre af Satan,
Hvem sidder på de 24 sæder,
Forstærkende ham,
Hvem sidder på den hellige trone i himlen.
Se! Satans røst!
Løftet om Ham,
Der blandt Eder kaldes ekstrem retfærdighed!
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer,
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
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Den fjortende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den fjortende enochianske nøgle
NOH-ray • OHD • PAHSS-uh-bus
DAY • SAY-TAN, • DAHSS
tuh-RI-nuht • MI-ruhk • OHL
tah-HIL • DOH-duhs
i-YAH-doh-I-goh • AH
mah-duh-RI-ahks. • MI-kuh-mah!
bi-AHL • DAY • SAY-TAN!
I-suh-roh • TOHKS • DAY • I
VUH-MUHD • ah-AH-i • BAH-luh-tim!
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay

Femtende nøgle
Den femtende nøgle på dansk
Oh du, herskeren af den første flamme,
Under hvis vinger, hvem væver
Jorden med ekstrem vrede: Hvem kender og
Leverer retfærdighed og sandhed.
Forbered på Satans herske og
Hans Rige på Jorden!
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer,
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
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Den femtende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den femtende enochianske nøgle
I-luh-suh • TAH-bah-ahn • LUH
i-AH-luh-puh-ruht, • oh-ROH-kuh-hah
kah-SAH-ruh-mahn • vuh-pah-AH-i
DAHSS • oh-AH-doh
kah-OH-suh-jzhi • VOH-nuh-puh:
DAHSS • OH-mahks
OHD • zoh-nuh-RAY-nuh-suhjzh
BAH-luh-tim • OHD • voh-OH-ahn.
ah-buh-RAH-muhjzh • ZOH-nuhf
DAY • SAY-TAN • OHD • LOH-nuh-doh
MI-ruhk • kah-OHSSK!
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay

Sekstende nøgle
Den sekstende nøgle på dansk
Oh du af den Anden Flamme
Helvedes Boliger,
Som har deres begyndelse i stråleglans,
327

Skal trøste de retfærdige;
Som vandrer på Jorden
Med fødder af ild
Mægtig er Satan og hans følgere!
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer,
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
Den sekstende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den sekstende enochianske nøgle
I-luh-suh • VIV
mah-luh-pi-RI-jzhi
ZAH-luh-mahn • DAY
DOH-nahss-doh-gah-MAH-tahss-tohss
DAHSS • ah-kuh-ROH-ohd-zi
BUH-vuh-zuhd, • buh-li-OH-rahks
bah-LIT; • DAHSS • IN-SSI
kah-OHSSK • LUH-zuh-dahn
puh-vuh-ruh-JZHAYL; • mi-KAH-luh-zoh
kuh-HIS • SAY-TAN • OHD
FAH-fayn!
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay
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Syttende nøgle
Den syttende nøgle på dansk
Oh du tredje flamme!,
Hvis vinger er torne
Til at opvigle fortrædelighed i himlens rige.
Som har ni levende lamper
Gående foran dig;
Omgjorder Eders lænder og lytter!
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer,
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
Den syttende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den syttende enochianske nøgle
I-luh-suh • DAH • i-AH-luh-puh-ruht
ZOH-bah • vuh-PAH-ah • kuh-HIS
NAH-nuh-bah • ziks-LAH-yi
doh-duh-SI-huh • ah-DOH-hi
DAY • mah-duh-RI-ahks.
DAHSS
bah-RIN-uh-tuh • AYM
huh-vuh-BAH-roh
TAH-suh-tahks • I-luh-ssi.
ah-luh-DOHN • DAHKS • OHD
toh-AH-tah-ruh!
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay
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Attende nøgle18th Key
Den attende nøgle på dansk
Oh du mægtige lys og brændende trøstens flamme!
Som afslører Satans herlighed
Til Jordens midte;
I hvem de store sandheders hemmeligheder
Har deres bolig; som er kaldet i dit rige:
"Styrke Gennem Glæde", og som ikke skal måles.
Vær du et trøstens vindue for mig.
Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse!
Vær nådige mod mig!
Thi jeg er tjener af den samme!
Den sande tilbeder af Satan/Lucifer,
Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.

Den attende nøgle på enochiansk
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
Udtale af den attende enochianske nøgle
I-luh-suh • mi-kah-OH-luhts
OH-luh-PI-ruh-tuh • OHD
MAH-luh-puh-ruh-jzhuh • buh-li-OHR-ay
DAHSS • OH-doh • BUH-vuh-zuhd
DAY • SAY-TAN • oh-voh-AH-ruh-suh
kah-OHS-suh-goh, • kah-SAH-ruh-muhjzh
mi-kah-OH-luhts • KI-kuh-lays
voh-OH-ahn • buh-RI-nuh-tuhs
kah-fah-FAHM • DAHSS • I
VUH-MUHD • AH • KUH
LOH-nuh-doh • vuh-GAY-ahr
DAY • MAHTS • OHD
mah-OH-fuh-fahss.
BOH-luhp
KOH-moh • buh-li-OH-ruh-tuh
PAH-muh-buh-tuh.
zah-KAH-ray • KAH • OHD
ZAH-muh-rahn! • OH-doh
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KI-kuh-lay • KAH-ah!
ZOR-ruh-jzhay! • ZI-ruh
NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd
LOH-nuh-suh • LOH-nuh-doh
bah-BAH-jzhay

Nittende nøgle
Nittende nøgle på dansk
Oh, I Dæmoner som dvæler på og er mægtige guvernører af Jorden, og udfører Satans domme! Til
Eder siges det: Sku Satans åsyn, trøstens ophav, hvis øjne er stjernernes klarhed; som beredte Eder
for herredømmet over Jorden og hendes mangfoldighed; Udstyrende Eder med en forståelsens kraft
til at råde alle ting i overensstemmelse med forsynet hos Ham der hersker på Tronen fra Helvede og
i begyndelsen stod frem og sagde: Jorden, lad hende blive regeret af sine Dele; Hendes bane, lad
den løbe med fryd. Og som en tjenestepige, lad hende tjene Satan. Lad én sæson bringe den anden i
urede. Og lad der være intet dyr på hende eller inde i hende, der er det samme. Alle hendes tal, lad
deres egenskaber afgive indbyrdes; og lad der ikke være noget dyr, der er det andet ligt. De
forstandige skabninger på Jorden, lad dem plage og udrydde hverandre; og boligerne. Værkerne af
Jehovas følgere og hans pomp, lad dem blive blottet. Bygningerne af ham, der sidder på den hellige
trone, lad dem blive til huler for markens vilde dyr! Deres misgerninger vil blive kendt. Hvorfor?
Jeg beklager mig ved deres skabelse. Oh, I Sønner og Døtre af Satan, Rejser Eder! Dem i himlens
rige, lad dem tjene Eder. Styr dem, som styrer! Nedstyrt dem, som falder! Frembring retfærdighed
og knus de rådne. Lad intet sted forblive i ét tal. Læg til og træk fra, indtil stjernerne er talte. Rejser
Eder! Bevæger Eder! og Viser Eder foran Satan! Han har svoren til os sin retfærdighed; Afslør
mysterierne om Eders skabelse, og giv os del i den ubesudlede visdom.
Nittende nøgle på enochiansk
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; 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.
Udtale af den nittende enochianske nøgle
I-luh-suh • DAY-mohns • Dahss
puh-RAHFF • OHD • kuh-HIS
mi-kah-OH-luhts • ah-ruh-TAH-bahss
DAY • kah-OHS-suh-goh, • DAHSS
FI-fiss • bah-luh-ZI-zuh-rahs
DAY • SAY-TAN! • NOH-nuh-kah
goh-huh-vuh-LIM: •
mi-KAHM ah-DOH-i-ahn • DAY • SAY-TAN,
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ah-kuh-ROH-ohd-zi • buh-li-OH-ruhb,
ZOH-bah • oh-oh-AH-oh-nah • kuh-HIS
loo-SIF-ti-ahs • ah-oh-I-VI-ah-i;
DAHSS • ah-buh-RAH-AH-sah
NOH-nuh-kuhf • nay-tah-AH-ib
kah-OHS-sah-jzhi, • OHD • TI-luhb
DAH-muh-puh-lohts, • toh-OH-aht
NOH-nuh-kuhf • GAH • mi-KAH-luhts
OH-mah, • luh-RAH-zuhd
TOH-luh-guh-loh • MAH-ruhb
YAH-ruh-ruh-i • DAY • TOHKS
BOH-guh-pah • ahks-I-ah-i-ahl
LOH-nuh-doh • bah-BAH-jzhay • OHD
toh-ruh-ZOO-luhp • ah-kuh-ROH-ohd-zi,
goh-HOH-luh: • kuh-OHS-suh-gah,
tah-bah-OH-ruhd • zah-ah-NI-ruh.
ay-luh-ZAHP • TI-luhb, • PAH-ruhm
JZHI • kuh-VAH-sah-hi, • OHD
TAH • KUH-vuh-ruh-luh-suh-tuh
boh-OH-ah-pis • SAY-TAN.
LUH • NI-muhb, • OH-vuh-kuh-hoh
ZI-muhp; • OHD
kuh-RI-suh-tay-ohs
AH-jzh • LUH • toh-luh-TOH-ruhn
pah-RAH-kuh • AH • ZI-muhp.
kuh-ROH-ohd-zi, • DOH-duh-pahl
OHD • FI-fah-luhz • LUH
suh-muh-NAHD; • OHD • FAH-ruh-guht,
AH • VAH-vuhl • DAY • FAH-fayn
DAY • jah-HOH-vah • OHD
ah-VAH-vohks, • TOH-nuh-vuhjzh.
OH-ruh-suh-kah
DAY • I-di-goh,
noh-AH-suh-mi • tah-buh-JZHAY-suh
LAY-vi-tuh-huh-MOH-nuhjzh;
mah-duh-RID • tah-RI-ahn • OH-mahn.
BAH-guh-lay? • moh-OH-oh-ah • KAH-HAN.
NOH-ray • OHD • PAHSS-uh-buhs
DAY • SAY-TAN, • TOH-ruht-soo!
puh-RI-ahts • ah-DOH-hi • DAY
mah-duh-RI-ahks, • ah-boh-AH-puh-ri.
tah-bah-OH-ri • puh-RI-ahts • AH-ruh
tah-BAHSS; • ah-duh-ruh-PAHN • KOH-ruhz
TAH • DOH-biks; • i-OH-luh-kahm
bah-LIT • OHD • kuh-VAH-suhb
kuh-TI-nujzh. • RI-pi-ruh
pah-AH-ohks-tuh • ZAH-gah
KOH-ruh; • vuh-MAHL • OHD
puh-ruh-duh-ZAH-ruh, • KAH-kuh-rahjzh
ah-oh-I-VI-ah-i • KOH-ruh-muhp.
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TOH-ruht-soo, • ZAH-kahr! • ZAH-mah-rahn
AH-suh-puht • SAY-TAN! • ZOO-ruh-jzhahs TIah • BAH-luh-tahn; • OH-doh
KI-kah-lay • KAH-AH-AH, • OHD
oh-ZAH-tsuh-mah • puh-LAH-puh-li
voh-OH-ahn.
*Der er ingen kendte ord på enochiansk for "Helvede".
Satans Rige ER i Syden.
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Enochiansk alfabet
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Sataniske prædikener
At etablere kontrol
Det er meget vigtigt at etablere kontrol over sine følelser. Følelser, der er ude af kontrol, kan være
skadelige for ens helbred samt velvære og kan i værste fald være dødelige. I en situation, hvor panik tager
helt over og viger for rædsel, og frygten er helt ud af ens kontrol, kan man fryse fast, når øjeblikkelig
handling er nødvendig, og man kan ende med at dø. Når følelser er ude af kontrol, kan de forstyrre og
endda forhindre rationel tænkning. I sådanne tilfælde overtager panikken/rædslen fuldstændig hele ens
væsen. Et roligt sind samt det at have kontrol over sine følelser kan betyde forskellen mellem liv og død.
Problemet ændrer sig ikke ved at bekymre sig om det. Det dræner energi og kan forårsage alvorlige
helbredsproblemer. Igen, er sindet ud af kontrol, da de samme tanker tvansmæssigt gentager sig selv igen og
igen uden at opnå andet end dårligt og/eller sørgmodigt humør. Dårlige situationer og problemer skal
rationelt tænkes igennem for at finde mulige løsninger, hvorefter der skal gives slip på dem.
Det løser ikke problemet konstant at gentage en dårlig hændelse igen og igen inde i hovedet. Dette vil kun
skabe andre problemer. Stress bryder kroppen og sindet ned. Mental og psykologisk smerte kan være lige så
slem som fysisk smerte. Et stærkt sind kan afvise denne smerte. Når sindet er roligt, vil løsninger ofte
komme af sig selv, og problemer kan løses. Vi er også mere åbne overfor åndeverdenen, når vi er rolige, og
vi kan ofte finde hjælp der. Hvis vi roligt beder vores sind om svar på et bestemt problem, før vi falder i søvn
om aftenen, får vi som regel svarene, når vi vågner. Andre gange kan svarene komme til os i en drøm.
Følelser, der er ude af kontrol, er resultatet af et sind, der er ude af kontrol. Tomrumsmeditation hjælper
en med at løsne sig fra negative følelser. Når uønskede følelser opstår, kan det i starten være svært at
slappe helt af i sindet og at løsne sig selv fra følelsen, men med vedholdenhed kan kontrol etableres.
Prøv at "bløde op" omkring følelsen eller fokuser på følelsen, slap af og giv slip. Tøm sindet. Dette kan
også være nyttigt i tilfælde af depression. Fokuser på at føle dig rolig og helt afslappet indeni.
Når beherskelse af ens følelser er opnået (dette kan tage år), kan det være uvurderligt og livreddende at
holde sig rolig i krisesituationer. Dyr vil sjældent, hvis nogensinde, angribe nogen, der ikke på nogen
måde er bange. At have et roligt og kraftfuldt sind kommer fra regelmæssig power meditation. Dette
styrker også vores tankekraft til magisk praksis. Næste gang du oplever uønskede følelser, så prøv at
fokuser på at slappe helt af og løsrive dig selv. Dette kan være svært i starten, men vil komme med tiden.
Vi skal beherske os selv helt, for dette er vejen til at blive en gud.
Der er tidspunkter, hvor vi bare bliver nødt til at give slip og få totalt udløb for vores følelser. Dette kan
gøres under et ritual. Fader Satan lytter altid til os, og nogle gange er det en god ting at lade det hele
komme ud, så man kan være i fred og ikke behøver at føle sig undertrykt på nogen måde. Hvis ekstrem
bekymring eller andre følelser ikke kan bringes under kontrol, er det at få udløb under et ritual ofte den
bedste måde. At beherske sine følelser totalt, samt sindet, er noget, der skal arbejdes på hver dag. Med
tiden, vil en følelse af ro og selvtillid overtage og forblive, så sindet kan være ublokeret for spirituel
udvikling og opfyldelsen af ens ønsker.
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Gudernes forbandelser
Meget er blevet offentliggjort om opdagelsen af Tutankhamens grav i 1922 samt de talrige og mystiske
dødsfald, der var mere end blot tilfældigheder. Ateistiske lærde kan ikke komme med en realistisk
forklaring, da det drejer sig om konstruktionen og designet af de egyptiske pyramider.
Da Tutankhamons grav blev åbnet i februar 1923, blev en lertavle opdaget, hvorpå der stod en advarsel
skrevet i hieroglyffer om en forbandelse, der ville føre til en voldelig og alt for tidlig død, hvis nogen
vovede at forstyrrede graven. Arkæologerne ignorerede denne advarsel og skjulte den fra de indfødte
egptiske arbejdere. Mærkelige og uforklarlige hændelser fulgte snart efter.
Lederen af ekspeditionen, Howard Carter, havde sit kæledyr med. Det var en kanariefugl. En kobra slugte
fuglen den dag, da graven blev åbnet. Lord Carnavon, som var en engelsk jarl og ekspeditionens
finansieringskilde, blev snart syg med høj feber og et mystisk "myggestik" på sin kind. 47 dage senere
efter gravens åbning, døde Carnavon d. 5 april. Han var 57 år gammel.
To dage senere, d. 7 april (igen, tallet 7), blev mumien undersøgt. En skamplet blev fundet på mumiens venstre
kind (samme side og plet som Carnavons myggestik). Da Carnavon døde, gik al lys i Kairo på mystisk vis ud på
samme tid. Samtidig, tusinder af kilometer væk i England, rejste Carnavons hund sig op på bagbenene, hylede,
fald om og døde. Personalet blev blev foruroliget og sagde, at hundens hylen var underlig og dødsagtig.
Den berømt amerikanske finansmand, Jay Gould, besøgte også graven. Han vågnede næste morgen med
en høj feber, og var død ved mørkets frembrud. Den amerikanske arkæolog, Arthur Mace, som hjalp med
at åbne graven og hev den sidste sten ud, der blokerede indgangen til hovedkammeret, begyndte snart at
føle sig svag og udmattet. Han gik i koma og kom sig aldrig. Arthur Mace døde på det samme hotel som
Lord Carnarvorn.
Richard Bethell, som var Howard Carters sekretær på ekspeditionen, blev fundet død af hjertesvigt, fire
måneder efter opdagelsen af graven. Hans far, Lord Westbury, var fortvivlet over sin søns død og sprang
fra et syv-etagers vindue. Inden han tog sit liv, hørte flere mennesker ham sige: "Faraonernes forbandelse"
"Jeg kan ikke holde rædslen ud længere". Ligvognen, der kørte Westburys lig til kirkegården, kørte en lille
dreng over, hvilket dræbte ham øjeblikkeligt.
Radiologen, Archibald Reid, der menes at være den første person til at overskære mumiens bindinger
(optrævling var nødvendigt for at røntgenscanne kroppen) oplevede snart den samme udmattelse samt
træthed og døde snart efter. Der var mange flere mærkelige sammentræf og relaterede dødsfald.
Howard Carter var en trofast ateist og skeptisker og levede tæt på sytten år efter opdagelsen og åbningen
af graven. Det siges, at Carter var plaget af ekstrem depression og paranoia.
Mange af de Goetiske Dæmoner er velkendte og populære egyptiske Guder. Mange mennesker fra det
gamle Egypten, især præstedømmet og faraonerne, havde umådelig spirituel viden og kræfter. De ville
ikke gå med til, at deres grave skulle graves op og udnyttes til at skaffe penge og berømmelse i hænderne
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på et par "få udvalgte". Mange af relikvierne og oldgamle artefakter der blev fjernet fra gravene blev
hamstret, placeret i private samlinger og fortsætter med at påføre ulykke på deres grådige ejere.

Hvor er Satan?
Jeg har modtaget e-mails fra flere personer, der hævder, at de ikke kan mærke Fader Satan i deres liv.
Her er noget, du kan gøre: når du har lidt tid for dig selv samt stille og ro (jeg ved, dette kan være svært
for mange af os), så slap af og tænk på alle de ting der er sket i dit liv, siden du kom til Fader Satan. Skriv
dem ned i en dagbog, hvis det er nødvendigt.
Jeg bruger personligt selv en dagbog og skriver alt ned, som Fader Satan har gjort for mig. Jeg gør dette
af flere grunde. Jeg udfører mange taksigelsesritualer, og vi mennesker glemmer så hurtigt. En anden
grund er, at når jeg er ked af det eller oprørt på en måde, så kigger jeg i dagbogen, da dette giver mig
inspiration og minder mig om alt det positive. Jeg har som regel noget at skrive hver dag.
Men med hensyn til det overstående, så se på dit liv. Tag et godt kig på forskellen, indeni og udenfor, i
forhold til da du f.eks. var ateist, kristen, agnostiker eller andet. Se og bemærk forskellen. Dette er Fader
Satan.
Nogle gange er tingene ikke så synlige, før vi er opmærksomme på dem. Sidste uge skete der noget for
mig. Jeg søgte efter noget information på nettet. Vi ved alle, at dette kan være en vej til ingenting.
Selvfølgelig fandt jeg ikke, hvad jeg ledte efter. En Dæmon kom ind i mit hoved og sagde, at jeg skulle gå
på apoteket og kigge i et bestemt blad. Jeg var i elendigt humør (hele dagen gik skidt).
Jeg troede, at jeg havde flere penge på min bankkonto, end jeg faktisk havde. Jeg tog til apoteket, og der
fandt jeg intet blad. Det var en lørdag aften, og jeg var ved at komme for sent på arbejde. For at gøre en
lang historie kort, reddede Fader min røv. Jeg havde deponeret en masse små checks. Når de ville have
været kommet til banken om mandagen, ville jeg have haft et enormt overtræk på grund af mine regnefejl
(jeg var ikke opmærksom, da jeg forsøgte at gøre en masse ting på samme tid).
Ikke blot dette, men jeg bad Fader om penge og fik mere end nok til at dække det ekstra beløb, og der var
endda nok tilbage til næste måneds regninger.
Dette er et af mange tilfælde, som mange mennesker ville kalde held, men jeg ved bedre. Jeg takkede
Fader Satan i et ritual. Han tog sig af mig hele vejen igennem. Jeg ville aldrig have ringet til banken, hvis
jeg ikke var taget til apoteket.
Det sker ikke altid, at man bliver helt overvældet efter ethvert ritual. Vi kender alle til den smukke
ekstatiske aura, vi har efter de fleste af vores ritualer. Nogle gange er den stærkere end andre gange.
Alle af os kan blive mere bevidste om Faders værker i vores liv. Jeg anbefaler at føre en dagbog. Bare det
med at være bevidst vil åbne en dør.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Ærbødighed og respekt
Jeg har lært så meget direkte fra Satan og hans Dæmoner. Alt, hvad jeg har lagt ud på denne hjemmeside
om at kontakte og etablere forhold med Dæmoner, kom direkte fra Dæmonerne selv. Jeg fik ikke disse
informationer ved at læse en bog. Alt, jeg læste fra bøger vedrørende Dæmoner, var forkerte oplysninger.
De fleste oplysninger om Dæmoner i populære bøger blev taget fra de gamle grimoirer skrevet af jødiske
rabbinere og nogle få kristne.
Azazel kom for at tale med mig, og han fortalte mig, at Dæmonerne virkelig er oprørte over al den
respektløshed Fader Satan har modtaget, selv fra sit eget folk. De er ikke imponerede over "LaVeyanske"
satanister (de fleste er ateister) og dem, der forsøger at bruge Fader Satan som en slags tjener. Desværre
kommer mange mennesker til Satan efter at have oplevet andre religioners negative og spirituelt
ødelæggende påvirkninger.
Vi behøver ikke altid udføre et helt ritual, hver gang vi ønsker at kontakte Fader Satan. Jeg beder til ham hver eneste
dag, og takker ham for alt, hvad han har gjort for mig. Han hører mig og svarer mig. Jeg kan ikke understrege nok,
hvor vigtigt det er at etablere et meget nært forhold til Satan, for det er her, du vil lære og vokse. Jo tættere jeg kommer
på Fader Satan, jo mere inspireret bliver jeg af ham, og min dybe respekt for ham øges. Der er så meget spirituel
rigdom og tilfredsstillelse, når vi gør Satan til centrum i vores liv.
Regelmæssige ritualer er også meget vigtige. For folk, der er nye, er det vigtigt at lægge fortiden bag sig
og lære Fader Satan at kende uden nogen antagelser.
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Dæmonvenner
På grund af de fjendtlige religioners falske lærdomme, er der dem blandt os, der ikke tager vores religion
så alvorligt, som de burde. Den spirituelle vækst, befrielse, kræfter og magt der er tilgængeligt for os som
satanister er ofte uden for manges bevidsthed.
Der er tidspunkter, hvor vi kan have trivielle spørgsmål eller tilfælde, hvor vi kunne brugte noget
korrektion, oplysning og spirituel assistance. Når vi etablerer et forhold til en Dæmonven, har vi nogen,
der tålmodigt vil vejlede os, lede os på vej og arbejde sammen med os, én på én.
Mange ser Dæmoner som magiske assistenter, der vil hjælpe med at hævne sig på ens fjender, sikre
penge, kærlighed, success og så videre. Dæmoner er der til at hjælpe os med vores eksterne anliggener,
når vi er nye, men et andet meget vigtigt område er også spirituel vækst. Mange er uvidende om den
hjælp, en Dæmonven kan være i at fremme sig spirituelt. Målet med satanisme er selvbemyndigelse, at
gøre sig selv stærkere, fremme sine kræfter og opnå spirituel uafhængighed og selvstændighed.
Gennem mit forhold til min Dæmon, Azazel, har jeg lært meget mere om Fader Satan og vores religion.
Alt dette har været meget oplysende og positivt for mig, og jeg har lært mange ting, jeg ikke vidste før.
Der er de af os, der har problemer, spørgsmål og blokader, hvor det ville være en stor fordel at arbejde én
på én med en Dæmon.
Når man er ny inden for spirituel satanisme kan man, når man er klar, udføre et ritual hvor man beder
Fader Satan om at sende en Dæmon, der kan arbejde personligt med en. Dette er, hvad Dæmoner virkelig
er til for; at hjælpe os med at blive som Guderne - i bogstavelig forstand.
Skriv din forespørgsel på et stykke papir, hvor du beder Fader Satan om at sende dig en Dæmon. Læs det
højt og brænd derefter papiret. Dette er blot et forslag, da mange af os har vores egne måder at udføre
ritualer.
Du vil modtage tegn og signaler snart efter dette. Husk at være tålmodig, åben og opmærksom. Du vil genkende
din nye ven. Jeg modtog så meget yderligere oplysning, har forbedret mig selv og er blevet meget stærkere i Fader
Satan. Livet er en mulighed for at forbedre og fremme sig selv.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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De egyptiske pyramider
Til denne dag, er ateistiske lærde og videnskabsfolk ude af stand til at forklare de megalitiske konstruktioner og
ekstremt avancerede civilisationer, der eksisterede i oldtiden. Disse konstruktioner findes stadig i dag efter tusinder af
år.
Meget af landskabet eroderede efter oversvømmelsen. En landingsbase var nødvendig for Guderne, og de
to pyramider ved Giza i Egypten blev bygget for at kopiere de to toppe på Ararats bjerg. Målinger blev
taget fra højt oppe i himlen. Guderne brugte også pyramiderne til rituelt arbejde og værker, for magiske
ceremonier og indvielsesritualer.
Der er 365,24 cubit i pyramidens base. Dette svarer nøjagtigt til længden på solåret. Summen af basens
diagonaler giver en tilnærmelse af antallet af år i en total præcession af jævndøgnet (knap 26.000).
Pyramidens spids svarer til Nordpolen, omkredsen svarer til ækvator, og dens fire plane flader
repræsenterer nøjagtigt halvkuglens fire kvadranter. Disse målinger er paralelle med leylinjerne og
jordens magnetiske felter.
Pyramidernes ydersider var oprindeligt dækket med kalksten, og de skinnede i Solen. Kalkstenene er
blevet pillet af over århundreder. Guderne placerede krystaller inde i pyramiderne. Krystallernes kræfter
producerede en stråle, der reflekteredes op til himlen. Til denne dag, er den elektriske strøm i spidsen af
pyramiderne så kraftig, at den har slået flere mænd bevidstløse. Pyramiderne gav også genlyd indenfra for
at tjene som en landingsguide. Guderne kaldte dem "evighedens høje huse".³
Ifølge det, der blev skrevet af Guderne, blev pyramiderne bygget i Løvens tidsalder. Dette er årsagen til
Sfinksen, som har en løvekrop. Ansigtet på Sfinksen forestilte oprindeligt den egyptiske Gud, Thoth. På
grund af rivalisering mellem brødrene Thoth og Marduk/Amon Ra, blev ansigtet efterhånden ændret til
Amon Ra's.4
Satan/Enki blev givet den "Nedre Verden". Disse var landende under ækvator. Dette omfattede hele
Egypten, selvom Egypten er nord for ækvator.5
I 1904 tilbragte Aleister Crowley natten i en af pyramiderne. Han hævede, at et lilla lys oplyste hele
området inde i pyramiden. Arkæologer og egyptologer der har udforsket pyramiderne kan ikke forklare,
hvorfor der ikke er nogen mærker at finde efter fakler, på et tidspunkt hvor de ikke troede at elektricitet
og andre former for lys endnu ikke var opfundet. I 1978 gik Napoleon ind i en af pyramiderne. Da han
kom ud igen, var han helt bleg og i ærefrygt. Han afslørede aldrig, hvad han så, da han mente, at ingen
ville tro ham.
Referencer:
¹ The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophesies of an Extra-Terrestrial God af Zecharia Sitchin.
² The Ancient Secret of the Flower of Life af Drunvalo Melchezedek
(Disse bøger er meget højrehåndede, men indeholder nyttige oplysninger, hvis man kan læse igennem det
kristent partiske skrald).
³ The Lost Book of Enki
4
Ibid.
5
Ibid.
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Oldgammel visdom
De oprindelige religioner var meget anderledes end nutidens falske religioner. De oprindelige religioner
underviste i selvstændighed samt sindets og åndens styrke.
Thoth skrev: "En sjæls udfald i efterlivet er baseret på viden." Viden om tidligere liv kan erhverves ved
åndedrætsøvelser, som genkalder sjælens hukommelse."
Åndedrætsøvelser styrker auraen og stimulerer kundalinien. Kundalini vælter sindets mure. Alle de
oprindelige religioner lagde stor vægt på slangen. Slangen er et symbol på kraften kendt som
"kundalinien", der ligger sammenrullet i bunden af rygsøjlen. Slangen er også et symbol på livet og på
helbredelse. Thoth sagde, at spørgsmålet der lå forude i efterlivet var, "Hvor godt den afdøde havde
etableret sandhed i sin levetid mod de onde kræfter."
Vi ved alle, hvordan kristendommen og dens kohorter fremmer løgne og stræber efter at holde folk uvidende og
frataget al sand spiritualitet. Ofre for disse religioner er afskåret fra den åndelige verden og eventuelle gaver og evner,
de måtte besidde. Hvor mange kan astralprojicere sig selv fra deres krop for faktisk at opleve det astrale? Det astrale
er et sted, de bestemt vil komme til, når de dør. Mange satanister har denne evne og er fortrolige med det astrale, da
de har viden om det. Dette er en gave fra Satan og vil bestemt hjælpe, når man permanent forlader sin krop. Satan er
den, der bringer viden.
Sandhed er at se på livet med egne øjne. Vi lærer sandheden selv, mens udenforstående forbliver
uvidende og afskåret fra al spirituel vejledning.
Et andet af Thoth's spørgsmål var: "Satte den afdøde tilstrækkelig pris på livet, så denne igen kan leve i
døden?" Livet er til for at leve, lære og opleve til fulde. Jødedommen/kristendommen og dens kohorter
arbejder, igen, på at forhindre dette. Jo mere du lever, lærer og oplever, desto mere kompetent bliver du;
Satan vil have os til at blive selvstændige.
"Udviklede den afdøde en stærk nok karakter til at fortsætte sin personlighed?"Styrke er så vigtigt.
Vores karakter testes, når vi giver vores sjæle til Fader Satan. Her tager vi et af de modigste skridt i
vores liv. De fleste af os går op imod alt, vi er blevet indoktrineret med gennem vores liv med kold
trods. Her viser vi vores sande karakter - at vi ikke bliver manipuleret af frygt, trusler, og ting vi ikke
forstår. Dette er et enormt spirituelt skridt i sjælens og selvets befrielse
"Er den afdødes hjerte tilstrækkeligt spirituelt åbent?" Igen, som satanister, har vi alle bevist, at vi er
spirituelt åbne. Vi afskærer ikke os selv, som tilhængerne af andre religioner, der nægter at sætte
spørgsmålstegn ved eller udforske noget, udover det de har lært.
Thoth sagde: "Viden giver magten til at handle i sandhed og bevirker liv, mens uvidenhed blænder synet
og forårsager død."
"Død er alene resultatet af uvidenhed." "Et menneske behøver et kort for både at rejse i dette liv og
videre frem."
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"Hvordan kan du rejse i livet efter døden uden at kende vejen?"
"Sjælens ondskab er uvidenhed, og sjælens kraft er viden."
"Lev dit liv, og du vil aldrig dø."
Fader Satan og hans Dæmoner deler denne viden. Se tilbage på, hvor meget du er vokset, siden du kom
til Satan.
Beherskelse af alle områder inden for magi er afgørende. Med sort magi lærer vi at forsvare os selv og
lade retfærdigheden ske fyldest, på spirituel vis. Dette er det sværeste at mestre og det mest givende, da
vi bliver befriet og frygtløse. Vi bliver sikre på vores egne evner, da vi kan være frygtindgydende
fjender. Vi behøver ikke længere at finde os i at blive behandlet dårligt.
Dæmonerne er alle de Oprindelige Guder, hvoraf de fleste var venlige mod mennesker og brugte meget
tid sammen med dem. De var væsentligt i undertal, da de blev hadet, forvist og forbandet af de andre
Guder for at dele viden med mennesker.
Mange oldgamle tavler og biblioteker blev brændt. Dette ødelagte al information i et forsøg på at
afskære enhver menneskelig kontakt med de Gamle Guder, der fremmede visdom og læring.
De fleste af de Gamle Guder blev fremstillet som monstre, Dæmoner og hvert alle former for onde
skildringer i et forsøg på at ødelægge alle relationer med mennesker.
Som mange af jer finder ud af, er jeres Dæmonvejledere meget venlige og åbne med hensyn til at
kontakte jer. De ønsker at hjælpe jer med at lære at vokse spirituelt og blive stærke, kompetente
satanister.
Thoth skrev også: "Mennesker skal oplyses for at finde vej i mørket. At blive oplyst betyder at blive
smarte rejsende, som får kendskab til vejen, en forståelse for det lokale sprog og venskab med andre
rejsende. Vi er alle rejsende i evigheden."
Fader Satan og hans Dæmoner er villige til at hjælpe os. Vi bør være meget taknemmelige.
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De der er foruden
I aftes på mit arbejde kom jeg i snak med en mand, som kommer regelmæssigt for at træne (jeg har
nattevagten i et motionscenter). Jeg fandt ud af, at denne mand er meget begavet. Vores samtale handlede
om det okkulte og mystik. Denne mand havde en utrolig stærk aura. Han sagde, at han mediterede
hyppigt, visualiserede og udøvede andre spirituelle discipliner.
Han fortalte mig, at hans liv er i ruiner og temmelig meget ude af kontrol. Han har så meget potentiale,
men alligevel er han nedtrykt, modløs og deprimeret, fordi hans problemer er blevet overvældende.
Uanset mægden af rå kræfter en person har, vil han/hun kun nå så langt, hvis personen er alene, og det er
det. Talent er ubrugeligt, hvis man ikke ved, hvordan man skal anvende det, bruge det og arbejde på at
fremme det.
Satan giver os alt det. Hver enkelt af os har unikke evner. Fader Satan arbejder individuelt med os på at
bringe disse til livs i os og på at vise os, hvordan vi kan bruge disse evner til at gøre vores liv meget bedre.
Der er mange, som er involveret i okkulte studier og discipliner. Kun når man gør en oprigtig forpligtelse
til Satan, vil viden og dens anvendelser blive givet til en. Vi satanister er langt mere udviklet end resten.
HIL SATAN!!
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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At holde troen
I årene 2001-2002 fokuserede jeg på at lære, da dette var hvad Fader Satan ønskede, at jeg gjorde. Jeg
havde ikke så mange penge, men Fader Satan tog sig af alle mine basale behov.
I motionscenteret hvor jeg arbejdede, var der et kvindeligt medlem. Hun tilbød at tage mig med i en
skobutik og købe mig nogle sko. Skoene jeg gik med var helt ødelagte for at sige det mildt. Jeg havde
dårlige fødder, og de gamle sko var ubehagelige at gå med. Problemet var, at denne kvinde var dybt
kristen. Hun prøvede konstant at konvertere folk. Hun vidste, at jeg ikke havde nogen interesse i hendes
religion, og jeg bedte hende om aldrig nogensinde at bede for mig. Jeg er venlig over for folk og
uadadvendt, og hun og jeg havde været venlige mod hinanden.
Jeg syntes, at det begyndte at blive lidt for venligt. Hun er for kristen og taler til andre om at gå i kirke og
deltage i andre kristne aktiviteter. Jeg huskede, at Fader Satan i Al Jilwah'en sagde, at han ikke tillader
venlig associering med kristne, og folk der er imod ham. Derudover har jeg flere gange set og læst om
seriøse problemer, der er opstået, når en af os associerer sig med kristne.
Jeg elsker Fader Satan mere end noget andet, og jeg vil på ingen måde gøre noget mod hans vilje. Jeg
sagde NEJ til mig selv. Jeg er ligeglad med, om der er huller i mine sko. Jeg er endda ligeglad med, om
jeg er barfodet, jeg vil ikke gå imod Satan.
Samme aften, adskillige timer senere, fandt jeg en æske med sko. Inden i var det fedeste par sportssko i
præcis min størrelse. Jeg tog skoene på, og de passede perfekt. Jeg takkede Fader Satan for skoene. Jeg
ved ikke hvor skoene kom fra, da de ikke var der før. Jeg har set Fader Satans mirakler før. HIL
SATAN!!
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Hemmeligheder
Satanisme er vejen til viden. Jo tættere vi kommer på Fader Satan, desto mere afslører han for os, og desto
mere lærer vi. Med viden kommer forståelse. Vi bygger på den viden, vi har. I Al Jilwah'en fortæller
Fader Satan os, at vi skal holde på hans hemmeligheder; han afslører viden for os, når vi er klar.
Fader Satan har testet mig; testet min tro. Jeg vidste det ikke dengang, men jeg bestod disse tests, og min
tro er stærkere end nogensinde før. For mig, involverede disse tests frygt. På det tidspunkt var jeg bange,
men jeg fortsatte alligevel. Jeg valgte at tro på Satan, uanset hvad. Dette var for noget tid siden.
Satan siger også: "Når fristelsen kommer, giver jeg min pagt til den, som tror på mig." Tillid er vigtigt
samt at holde troen og forblive stærk i modgang. Belønningerne er store og uvurderlige.
Vi har alle fri vilje. Når vi viser Fader Satan vores engagement og dedikation til ham, belønner han os
stort. Det er som at gå videre til et højere niveau, hvor de svage efterlades, og den stærke bliver for at
fortsætte. Det er her, vi lærer direkte fra Satan og hans Dæmoner. Svarene og resultaterne på nogle af
disse tests gives nu.
Når vi når dette niveau, kan vi kun fortsætte. Med den viden og oplysning vi har, vil vi ikke opleve
tilbagegang, men fortsætte med at vokse. Viden umuliggør tilbagegang. Det er her, alt begynder at knytte
sig sammen, giver mening og danner et billede.
Hvert niveau af satanisme er endnu en åbenbaring af sandhed og en test, hvor de stærke og frygtløse
overlever de svage. Når vi går igennem en dør med viden, lukkes den permanent bag os, og det er kun
muligt at forstætte fremad.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Prædiken om Halloween
Halloween ER Djævelens højtid. Folk klæder sig ud, går til fester, forkæler sig med lækkerier og slik, ser
skræmmende film og har det i bund og grund rigtig godt, i modsætning til julen, som er den årstid på året,
hvor der er flest selvmord. Julen ville være elendig, hvis det ikke var for Julemanden, juletræer,
gavegivning og nytårsfester. Det, der undertrykker julen, er nazaræeren. Hvor mange kristne ville hellere
blive hjemme end at tage i kirke, som de slaver de er? I sandhed er alt forbundet med nazaræeren meget
negativt og drænende. Halloween er sjovt, da nazaræeren overhovedet ikke hører hjemme.
Alt forbundet med Fader Satan er SJOVT!!
HIL SATAN!!
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“Heksekunster”
Satanisme er sindets religion. Næsten 100% af alle satanister har, førhen og nu, praktiseret og taget en
seriøs interesse i heksekunstnr, magi og det okkulte. Heksekunster har altid være synonym med satanisme.
"Heks" betyder "vis person". De fleste troldmænd, hekse og udøvere af sindets magiske kunstner/kræfter
har arbejdet i hemmelighed på grund af forfølgelse.
Guderne er alle udenjordiske. I næsten alle autentiske beretninger om direkte interaktion med
udenjordiske, har disse udvist kendskab til sindets avancerede kræfter. Telepatisk kommunikation fandt
sted, selv med mennesker, som ikke havde nogen tidligere erfaring med dette. Levitation, telekinese,
healing, fuldstændig sletning af individets hukommelse og andre af sindets kræfter skønnes ekstraordinært
af mennesker, men er almindeligt for de fleste af disse væsener.
Heksekunster er intet andet end menneskers forsøg på at opnå sindets kræfter, hvilket er vores fødselsret. I
århundreder, har de kristne kirker og deres kohorter gjort alt, hvad de kunne for at skræmme folk væk fra
at forsøge sig med disse kræfter, som andre væsener i universet har fuld adgang og kendskab til. Det
eneste formål og den eneste mening med kristendommen har altid været at fjerne al spirituel viden og
forhindre folk i at få adgang til deres sinds og sjæls kræfter, så disse kræfter kan holdes i hænderne på et
par få "udvalgte". Menneskeheden har været holdt faretruende tilbage af kristendommen. Dette placerer
os, som en helhed, ikke kun i en seriøst sårbar og forsvarløs position, men fordømmer også sjælene, der er
fuldstændigt prisgivet andre væsener med magt.
De fjendtlige udenjordiske, som overstiger antallet af de venskabelige, ser på menneskeheden som bæster,
der skal udnyttes. Deres mål er, at bruge vores sjæles energi efter vi dør til deres egne formål. Den eneste
måde hvorpå de kan lykkes er gennem menneskehedens spirituelle uvidenhed og mangel på spirituel kraft.
Dette er en af grundene til, at jeg kraftigt opfordrer folk til at udføre dedikationsritualet til Satan. Når vi
gør en forpligtelse til Satan, beskytter han os, mens vi udvikler og fremmer os selv spirituelt.
Jeg abonnerede på mange internetforaer for noget tid siden og læste mange beskeder om negative
oplevelser med astrale væsener, angstanfald og anden indtrængen, hvor disse mennesker var udsat for
angreb, de ikke kunne forklare. En kvinde mistede permanent alt sit hår, efter hun udførte en besværgelse.
Som eksemplet i filmen "The Nine Gates": "Gå for langt, og fare vil ramme dig fra oven" - dette er så
sandt.
Mange såkaldte "spøgelser" er i virkeligheden udenjordiske, herunder kyklopper, feer, alfer, nisser og
andre. Feer, gnomer og relaterede er elementale væsener, der kun har ét eller to elementer i deres sjæl,
hvor mennesker have fire: ild, jord, luft og vand. Disse væsener er adepte inden for astralprojicion og
andre bedrifter, hvilket forklarer mange af "hallucinationerne", der opleves af dem, der åbner deres sind
nok op til at "se" dem.
Det med ikke at være i overensstemmelse er en stor del af satanisme. Dem, der er i overensstemmelse er
får og vil aldrig have styrken til at tænke selv til det punkt, hvor de kan se sandheden og udvikle sig til et
højere niveau. Man kan ikke være i overensstemmelse, hvis ens ønsker er at udvikles og gøre sig selv
mere kraftfuld. Man må kende sig selv fuldstændigt for at udvikle sig, praktisere magi og ikke følge
flokken.
Alle problemer kan løses med den rigtige form for viden. Viden eliminerer frygt og er nøglen til kraft og
kræfter.
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Pas på Jorden
Da jeg var ny inden for satanisme, havde jeg mange åbenlyse spirituelle oplevelser. En aften havde jeg
lige drukket en cola, og da jeg gik hen til parkeringspladsen, hvor jeg bor, smed jeg colaen som
sædvanelig. Dette var en vane. Som de fleste af jer ved, var jeg ateist, før Satan kom ind i mit liv, og jeg
var ligeglad med sådan noget.
I jeg følte noget prikke mig i baghovedet, og en stemme kom ind i mit hoved og sagde: "saml den op!" Jeg
forstod med det samme. Senere læste jeg om, hvordan Iraks Yezidi Djæveltilbedere ikke engang spyttede
på Jorden, da Jorden tilhører Satan.
Ud fra disse oplevelser, er det tydeligt, at Fader Satan bekymrer sig om jorden. På mit arbejde havde jeg
mulighed for at genbruge. Jeg gjorde rent om natten. Da jeg indsamlede skraldeposer, tog jeg al plastik ud
(det meste var rent, og jeg havde handsker) og smed det i genbrugskurvene. Jeg gjorde det samme med
aluminiumdåser. Dette behager Fader Satan.
Mange spørger måske, "Hvad forskel gør det?". EN KÆMPE FORSKEL - ALT HJÆLPER! Tag dig ikke
af andre, men ryd op efter dig selv og dem, du er sammen med. Henkastning af affald, svineri og at
vanhellige jorden er respektløst over for Satan. Vi behøver ikke få rengøringsflip. Bare vi rydder op efter
os selv.
Satanisme er en livselskende religion. Vi er i live på denne jord; dette er Fader Satans sted til os. Ved at vi
alle gør en indsats, kan vi gøre dette et bedre sted og sætte et godt eksempel for andre.

At finde ud af ting selv
I Den Sorte Bog instruerede Satan sine tilhængere til at huske sin lære udenad, da så meget "bliver
ændret". Der er næsten ingen sandhed tilbage. Som mange af os, har jeg i mit forhold til Fader Satan
fundet, at han er helt i modsætning til det, som nogen som helst af de udbredte lærdomme vil have os til
at tro.
Dæmonerne er ikke onde. Mange af dem specialiserer sig i at undervise i "etik". Etiske væsener er ikke
onde. Der er mange Dæmoner. Dæmonerne er de Oprindelige Guder, hvoraf Satan er den mest kraftfulde
og vigtige, da han er vor Skabergud. Satan og de Oprindelige Guder blev forbandet og fordømt for at
give menneskeheden viden. De udenjordiske aliens, der poserer som den jødiske/kristne "Gud", tog
magten og fik deres udvalgte til at massemyrde og destruere enhver, der tilbad de Oprindelige Guder.
Hele byer og folk blev udslettet. Templer, helgeskrin og helligdomme blev ødelagt sammen med
eventuelle skrifter. På grund af dette, ved vi meget lidt, eller overhovedet intet, om de Oprindelige Guder.
Næsten alt skrevet om dem er fra fjenden.
Det var på det tidspunkt, at menneskeheden mistede al forbindelse til spiritualitet. De nuværende
"almene" religioners spirituelle tomhed fulgte herefter, og disse regerede ved hjælp af rædsel. Da
kontrollen af organiseret religion svækkedes, valgte mange ateisme på grund af tomheden ved det, de
fejlagtigt troede var spiritualitet - tomhed og intethed.
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Det er derfor, at det er vigtigt at finde ud af ting selv og, hvis muligt, dele det med andre. På denne måde
kan vi lære af hinanden. Der er så mange aspekter af satanisme, der er forblevet uudforsket. Mange
gange, når ikke-satanister forsøger at finde ud af ting angående vores religion, vildledes de af løgne.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

Spirituel satanisme
I aftes arbejdede jeg på nogle Dæmoniske sigiler. Jeg skulle lave nogle større kopier til et projekt. Efter at
have arbejdet på disse (det var ikke let), begyndte jeg at lægge mærke til en masse positiv energi, og at
sigilerne gav mig en opstemt følelse. Klokken var 02:00 om natten, og jeg var træt, men dette overraskede
mig. Jeg kom til at tænke på alle de løgne, der har været spyet i hovederne på folk, og hvordan satanisme
har været så undertrykt. Der er så meget spirituel skønhed og lyksalighed i satanisme. Jo tættere vi
kommer på Fader Satan, desto mere finder vi ud af, hvor positiv og vidunderlig han er. Mange gange har
han fyldt mig med ekstrem glæde. Der er intet galt i at have Fader Satan som centrummet i vores liv, hvis
vi vælger dette. Det at komme tæt på ham har, for mig, været en oplevelse ud over ord. Hver eneste dag
fylder han min ånd med styrke og glæde. Jeg er stolt af at være satanist.
Inden for det "religiøse" aspekt af satanisme finder vi indre frihed og frigørelse. Jo tættere vi kommer på
Satan, desto mindre frygter vi - vi bliver frygtløse. Folk frygter på grund af manglende viden. Satan giver
os viden. Jeg har et altar, hvor jeg beder til Fader Satan hver dag og udfører regelmæssige ritualer.
Gennem denne interkation, har han givet mig megen oplysning og spirituel forståelse.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Undskyldninger
Kristendommen bliver mere og mere kvalmende for hver dag, der går. En af de største årsager til, at
denne virus har trivedes så længe er, at dens følgere forsøger at rationalisere og finder på undskyldninger.
Den seneste jeg har hørt er: "Du kan ikke give den kristne 'Gud' skylden for hvad hans tilhængere gør".
DETTE ER LØGN OG ER DEN UUDANNEDES UNDSKYLDNING!
Hver gang en præst holder gudstjeneste, invokerer han nazaræeren. Nazaræerens "legeme og blod"
symboliseres også ved brødet og vinen. Menigheden invokerer også nazaræeren, men på et langt lavere
niveau. Se, hvad de gør. Der er mange velmenende individer, der bliver gamle nok og uddanner sig som
præster. Gennem total uvidenhed og bedrag tror de, at de gør det rigtige. Vi ser alle, hvad der sker med
dem. Der er en stor forskel på, hvem de var da de begyndte, og det de bliver til.
Flere år med invokation af nazaræeren har tydelige virkninger; børnemishandling, løgnagtige prædikener,
forvirring og udnyttelse af deres menigheder; inkvisitorer, der massemyrdede millioner af deres
medmennesker gennem tortur; endeleløs afpresning og andre kriminelle handlinger for at opnå penge. De
ældre har fået tyvstjålet deres livsopsparinger, og billioner menneskers liv er blevet ødelagt.
Mange fjolser forsøger at tviste den kristne bibel og den lære, så den passer til deres egne formål. De er
for svage til at stå imod den, og se hvad den virkelig er. De er bange for at gå imod masserne. De kan
ikke se den for det, der virkelig står i den. Så kan disse fjolser aldrig enes, og krige begynder på grund af
dette stykke skrald. Fordi den kristne bibel er en samling af stjålne legender, karakterer og tvistede og
ændrede skrifter, er der nok modsætninger til, at man kan få den til at passe til hvad som helst.
Hver eneste person, jeg nogensinde har kendt eller hørt om, som har invokeret englevæsener er gået
ulykke i møde for at sige det mildt. Disse englevæsener har, ligesom deres "Gud", et umætteligt og
ubamhjertigt had til menneskeheden. Det er altid dem, der bringer dårlige nyheder/varsler og destruktiv
profeti. De jagter og bringer død til små børn. De nægter også at dele noget reel viden med mennesker, i
modsætning til Dæmoner, der er venlige og åbne med hensyn til at oplyse mennesker.
Sand spiritualitet er altid tilgængeligt for os satanister, og vi behøver ikke at gå igennem omfattende
praksis for at rykke ind i åndeverdenen. Ånderne kommer let til os. Hvis man er nødt til at gå langt for at
kontakte ånderne, er der et reelt problem.
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Satans skabelse af menneskeheden
I kapitel IV i Satans Sorte Bog, siger Satan:
"Jeg har tilladt skabelsen af fire substanser, fire tidsaldre og fire hjørner, fordi de er nødvendige for
skabninger."
Dette er en beskrivelse af DNA-molekylet! Enhver, der kender til DNA's sammensætning og struktur ved,
at molekylet er spiralformet og rullet sammen som en SLANGE. DNA har også trin som en stige. Stigens
trin består af FIRE stoffer kaldet baser. Baserne er adenin, cytosin, thymin og guanin (forkortes A,C,T og
G). Disse fire nukleotider kan kombineres i par og ubegrænsede sekvenser og bindes på plads.
DNA ER GRUNDLAGET FOR LIVET! Uden DNA ville livet ikke eksistere. Slangen er symbol på
helbredelse af både kroppen og sjælen. Slangen er også et symbol på medicin og lægevidenskab. Det
medicinske Caduceus (eller Hermesstaven) viser to slanger sammenflettet rundt om en stav. Dette symbol
ses hos næsten alle læger og symboliserer kundalinien, som er af Satan. Slangen er også et symbol på
visdom og viden. SLANGEN HAR ALTID VÆRET ET SYMBOL PÅ SATAN OG REPRESENTERER
VISDOM, VIDEN, HELBREDELSE OG LIV.
I Den Sorte Bog siger Satan også, at "Ingen skal leve i denne verden længere end den tid, der er sat af
mig". Satan skabte os og bestemte vores levetid som mennesker. Da han forsøgte at gøre os ligesom
Guderne og give os udødelighed, stoppede de andre Guder ham.
Den kristne "guds" lærdomme forkvakler, perverterer og taler ondt om alt, der er godt for os. De kristne
har forsøgt at gøre Slangen til en symbol på rædsel. Hvis det ikke var for kristendommen, ville
lægevidenskaben allerede have helbredelsesmetoder til stort set enhver sygdom eller diagnose, der findes herunder aldring.

Sjov med Dæmoner
Når vi etablerer et tæt forhold til vores Beskytterdæmon, kan han/hun hjælpe os med at astralprojicere og
ledsage os, når vi besøger steder på det astrale. Vi kan have smukke oplevelser, have det sjovt og lære.
Når du har kendt din Dæmonven i noget tid, så find ud af mere om ham eller hende. Hvad han/hun kan
lide og ikke kan lide. De er alle individer, som vi er.
Der er mange smukke og interessante steder i Helvede. Vær tålmodig. Nogle gange, hvis du er åben, vil
din Dæmon føre dig derhen. Der er mange sjove og behagelige oplevelser på det astrale. Jo mere vi
astralprojicerer, jo letter bliver det. Vores Dæmoner tager os med, når vi er klar.
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Baglæns
Årsagen til de omvendte krucifikser, pentagrammer og "omvendte" symboler i satanisme er, at de skal
formidle et meget vigtigt budskab: TINGENE ER BAGLÆNS! Den jødisk/kristne religion og dens
kohorter er alle falske religioner. De er det sande indbegreb af "ondt", selvom de udgiver sig for at være
godgørende. Deres virkelige formål er at afholde menneskeheden fra at fremme sig spirituelt og at holde al
spirituel viden og magt i hænderne på nogle få, som har misbrugt den i århundreder. Menneskeheden har
lidt meget på grund af dette.
Den kristne "Gud" havde intet at gøre med vores skabelse. Dette væsen og ligesindet skidt hader
menneskeheden og ønsker kun at torturere og slavebinde os. Satan er vores sande Fader og Skaber; DEN
SANDE GUD ER MENNESKEHEDENS BEFRIER. "Guden" som kristne, jøder og muslimer tilbeder er
undertrykkeren; Løgnenes Prins. I virkelighed er Gud og Djævelen omvendt. SATAN er den SANDE
Fader og Skaber af menneskeheden.

Kristen grådighed
Penge er det eneste, der holder sindssygen og den onde institution kørende. Indser du, hvor vi satanister
ville være, hvis vi ejede radiostationer, den bedste sendetid i tv, kæmpe bygninger der fylder adskillige
karreer, boghandlere, trykpresser, forlag og så mange andre ting? Vi ville have verden på seks måneder
eller mindre. Den typiske kristne prædikant har diamanter dryppende fra fingrene, slangeskindsbælte,
alligatorsko, jakkesæt i silke til 16,000kr., tennisbaner, svømmebassin på olympisk størrelse i
"baghaven", privatchauffør, limousiner og palæer til flere millioner kroner. Det er på tide, at disse
korrupte individer får betalt!
Kristendommen bliver ubamhjertigt skubbet helt op i folks ansigter. Der er meget få, om nogen,
alternativer. Eventuelle andre levedygtige alternativer, der er en trusel mod den kristne religion, hvilket i
virkeligheden er et program, får et ondartet ry, bliver kraftigt frarådet og holdt i mørket. Penge har magt.
De kristne kirker på verdensplan er billioner og billioner af kroner værd. Kristendommens grundlag er
århundreder med kirkeskat, afpresning, plyndring og det at skræmme folk til at donere deres
livsopsparinger osv. Hvad bruges alle disse penge til? De bruges til at KONTROLLERE.
Kristendomen, jødedommen og islam er de tre store religioner, der styrer verden. De kristne og
muslimske religioner er særligt truende, da deres doktriner fremmer voldelig udslettelse af al opposition.
Kristne bibler, bøger og litteratur printes konstant ud. Kristne boghandlere er der masser af. Der er aldrig
mangel på penge til at bygge deres bedesteder, finansiering af deres "projekter", konstant
fjernsynsdækning til deres evangelister, køb af radiostationer til at udsende deres overflod af løgne og
holde den menneskelige befolkning væk fra sand spiritualitet.
Vatikanet driver et "hit-squad" med snigmordere, som kontrolleres af jesuitterne. Vatikanet har også et af
de største biblioteker i verden. I over adskillige hundrede år har denne institution arbejdet energisk på at
konfiskere alle spirituelle tekster og viden, som de enten har destrueret systematisk eller holdt
fuldstændigt væk fra offentligheden. Århundreders spirituelle skrifter holdes under den strengeste
fortrolighed muligt og er kun tilgængelige for et par "betroede" gejstlige i høje stillinger. Det er tydeligt,
at de har masser at skjule. Vidste du, at nogle af disse øverste kardinaler og præster har henvendt sig til
Lucifer? De kender sandheden og ved, at "JHWH" er en fiktiv "Gud". I deres studier kommer de frem til,
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at Lucifer er den sande Fader og Skaber af menneskeheden.

Kristne har brændt biblioteker og enhver viden, de kan komme i kontakt med. Disse biblioteker indeholdt
viden om sandheden. Sandheden om, hvor vi i virkeligheden kom fra. Sandheden om "Guderne" og deres
forhold til menneskeheden. Omfanget af korruption og løgne i den kristne kirke er overvældende.
Mange mennesker er fortabte, og som resultat heraf er de fuldstændig åbne over for fjenden. Uanset hvad
vi er involveret i, hjælper det altid at have vejledning og viden. Vejledning og viden er alt for længe
blevet tilbageholdt fra mange af vores folk.
Mange er helt alene, med de fjendtlige religioner der evigt bliver tvunget over dem. De har ingen støtte
fra venner eller familie, intet sted at praktisere satanisme og er helt alene. De bliver stemplet som "onde",
får fortalt at de vil "brænde og brænde" i Helvede, får at vide at de "ikke har ret", er "fortabte" og står
konstant over for ekstrem og hård modstand. De får at vide, at Satan er "ond", og at han "hader
menneskeheden", "forårsager menneskelig lidelse" og alle mulige andre slags løgne, når det i
virkeligheden er de kristne kirker og deres falske "Gud", der har skylden.
De kan bare ikke lade os være, kan de?
De har bogstaveligt talt trillioner og trillioner af kroner, men de bliver ved og ved. På en eller anden
måde er det svært at tro, at vi alle er så uvidende om kristendommen. Så uvidende, at de tvangsbetonet og
kontinuerligt forsøger at banke det ind i vores hoveder.
Det er blevet skrevet, at sandheden vil komme ud i sidste ende. Fader Satan er den sande Gud og
Mennskehedens Fader. Den VIRKELIGE "løgnenes prins" går all-in, for de kristne, muslimerne og
jøderne tilbeder ham alle og lovpriser ham med sange. Ja, de er får. De er blevet narret. Vi ved alle, hvad
der sker med får. Dette er det ultimative svindelnummer. Disse mennesker kender intet til sand
spiritualitet, hvordan de fremmer, forsvarer eller redder deres egen sjæl. De vil være hjælpeløse ofre over
for ægte spirituel eller udenjordisk opposition.
Deres talrige og skamfulde skandaler taler for sig selv. Hver gang en kristen præst eller relateret holder
en gudstjeneste, invokerer han nazaræeren. Nazaræerens ånd påvirker præstens opførsel (pædofili). "AF
DERES FRUGTER SKAL I KENDE DEM"; den SANDE Gud er menneskehedens befrier - den, der
bringer SANDHED og lys.
"DER ER INGEN GUD UDEN MIG SELV" " HVEM VOVER MED DENNE VIDEN AT TILBEDE
BIBELENS OG KORANENS FALSKE GUDER?"
-SATAN
FRA QU'RET AL-YEZID
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Alderdom
Livet kan blivet meget ensomt for de ældre, folk der udsoner fængselsstraffe og andre, der på en eller
anden måde er isoleret. Man behøver kun at se på plejehjemmene for at se, hvordan den fjendtlige
udenjordiske gud har opgivet sit folk.
Når vi er med Fader Satan, sender han Dæmonvenner til os, som vil indlede venskaber med os og passe
på os. Disse forhold kan være spirituelle, fysiske, for venskab, eller hvad end man har brug for.
Min mor, der er meget gammel, har en Dæmonven, som giver hende vigtige råd, fungerer som en nær
ven og er meget omsorgsfuld. Hendes Dæmon fylder hende med glæde. Dette er sand spiritualitet.
Meditation og det at lære holder hendes sind aktivt, og hun har et lykkeligt liv.
Dem, der er foruden er tomme og har intet. De er overladt til sig selv. Ældre ser deres venner og familie
forgå. Mange efterlades alene på plejehjem eller andre indelukkede steder, sat til at dø. Isolation kan
medføre sindssyge. Det er en stor hjælp for mange at kunne snakke med Fader Satan og en Dæmonven. I
modsætning til de fjendtlige ånder, svarer vores Dæmonvenner tilbage, taler med os og lader os vide, at
vi er vigtige, og at de er der for os.

At kæmpe mod religiøs diskrimination
I aftes tog min familie og jeg til det lokale inkøbscenter for at hente dagligvarer. Jeg bærer på alle
tidspunkter mit Baphomet synligt. Da vi kom til kassen, sagde kvinden bag kassen "Jesus". Jeg ved ikke
hvorfor, det var nok en Dæmon i mig, men jeg sagde automatisk "Satan". Så sagde hun "Jesus" igen.
Dette skete omkring fire gange. Kvinden var også uhøflig.
Min mand tog af sted for at se efter børnene, efter vi havde fået vores varer scannet ind. Jeg skulle på
arbejde, og stod og overvejede hvad jeg skulle gøre. Jeg stod og ventede, og da jeg vendte mig rundt,
stod der en fyr, der arbejder i forretningen og var praktisk talt helt oppe i hovedet på mig. Jeg spurgte
efter lederen, og det sagde han, at han var. Jeg klagede over kvinden, og over hvordan hun behandlede
mig på grund af mit religiøse symbol. Jeg forklarede høfligt, at "dette er Amerika". Jeg tilføjede også
høfligt, at jeg kunne sagsøge dem for religiøs diskrimination. Jeg sagde, at jeg skulle på arbejde, og at
kvinden "ødelagde hele min aften" (dette er grund til sagsanlæg). Lederen undskyldte og sagde, at han
ville gøre noget ved det.
Fader Satan prøvede at fortælle mig noget her. Den var intet tilfælde, at min mand tog af sted for at se
efter børnene (jeg var nødt til at blive og vente), og at lederen tilfældigvis var lige bag mig i en kæmpe
forretning.
Når man er voksen i en situation, der ikke er livstruende, er det at tolerere fornærmelser og
diskrimination mod Satan det samme som at vende den anden kind til og er en fornærmelse mod Satan.
Hvis jeg ikke havde sagt noget, ville jeg have kogt af raseri hele natten på mit arbejde og endda næste
dag.
Klager bør håndteres høfligt og på en professionel måde, men bør aldrig undgås. Denne diskrimination
må stoppes. Kun gennem os kan det stoppe, og satanisme kan være åben og fri.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Satanisk kærlighed
Med al den overdrevne snak om "New Age", kommer der stor fokus på kærlighed, kærlighed og kærlighed.
Kærlighed er en følelse. Ja, den er vigtig for ens lykke og velbefindende, men al den overdrevne fokus på
"kærligheden" har gjort den til noget, den ikke er og har billiggjort den. ALLE følelser er lige essentielle og
gyldige.
Sandheden er, at kærlighed er noget, alle må gøre sig fortjent til. Selvfølgelig kan der være tilfælde af
malplaceret kærlighed, som med situationer hvor man bliver helt forblindet og endda besat af en person, og
hvor kærligheden ikke er gengældt. Disse følelser er ude af kontrol og kan være meget grimme og
smertefulde.
Satanisme handler om at være fri og at leve med naturen. Kærlighed for kærligheds skyld, eller kærlighed
der spildes på uværdige, er misbrug af denne følelse. Tåbelige kristne har lært at elske deres fjender. Denne
lære er selvmorderisk. Hvor længe ville vores kroppe overleve, hvis immunforsvaret vendte den anden kind
til og elskede invaderende vira? Disse syge, fordrejede belæringer om kærlighed kan resultere i, at man
havner hos en psykiater. Det er dér, hvor mange af disse mennesker ender på et tidspunkt i deres liv.
Misbrug af kærlighed fører til forvirring og kaos - akkurat som nazaræerens andre lærdomme. Sand
kærlighed er noget, der vindes på et fundament af gensidig empati, venlighed, tillid og velvilje mellem to
mennesker. Kærlighed er gensidig. Det er unaturligt og meget usundt at elske alt og enhver, fjender og
sygdomme bare "for kærlighedens skyld".
Fader Satan elsker dem af os, der kommer til ham med et åbent hjerte. Han spilder ikke sin kærlighed på
kristne eller andre vildledte tåber, der afviser ham. Satan tager sig af sine egne. Dette er kærligheds sande
betydning - kærlighed er gensidig.
Med hensyn til selvkærlighed, så er dette bestemt ligesom selvværd, hvilket er noget man optjener. Når man
udmærker eller overgår sig selv, og man ved, at man er den bedste, man kan være, er man stolt af sig selv.
Ægte stolthed og selvkærlighed går hånd i hånd. Jeg taler ikke om hjernedød arrogance, blot erkendelse af
sig selv, ens indsats for et veludført stykke arbejde og et godt resultat. Folk, der på en eller anden måde
arbejder på at forbedre sig selv vil høste belønninger. Belønningerne er personlig stolthed og selvkærlighed.
Dem, der ikke gider at beskæftige sig med sig selv har intet at være stolt af, og ofte har sådanne mennesker
lavt selvværd.
Alle disse falske "New Age" lærdomme med deres fokus på kærlighed er til skade for ens mentale helbred,
ens følelsesmæssige helbred og værre. Man bør fokusere på virkeligheden. At "elske" alt og enhver
forbereder blot en til at være et offer, have lavt selvværd og sætter en ind på vejen til illusion. Satan passer
ikke på dem, og ej heller elsker han dem. Hvorfor skulle han? Kærlighed er gensidig.
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At eksperimentere med satanisme
Grunden til at jeg skriver denne prædiken er, at jeg føler, at det er vigtigt, at folk er opmærksomme på
dette. Jeg går ikke ind for at fortælle andre, hvordan de bør tænke eller mene, da dette er op til individet
selv, men en meget vigtig ting alle bør være opmærksomme på er, at satanisme er meget anderledes end
andre religioner. Satanismen er anderledes, idet den ikke kan blandes med andet.
At blande satanisme og kristendom er lidt som at blande vand med elektricitet. Jeg har set og læst
beretninger om folk, der havde en interesse inden for satanisme, men hvis sympati stadig lå hos
kristendommen. Der var stadig stærke ubevidste bånd til den kristne religion, og de fleste af disse var
resultatet af intens indoktrinering. De fleste af os kommer fra en kristen baggrund, og for mange er der
dvælende problemer og hæmninger. Kristen programmering er meget intens og givet de ekstremt store
mængder af psykisk energi, der er manifesteret gennem århundreder med kristne bønner og tro, skal
man overkomme store kræfter for at være helt fri.
Folk, der er usikre på deres tro, og som stadig har stærke bånd til kristendommen eller andre
nærtstående religioner, enten bevidst eller i mange tilfælde ubevidst, sætter sig selv op til nogle meget
skræmmende og negative spirituelle oplevelser.
At hidkalde Dæmoner og gå dybt ind i det okkulte kan give resultere i nogle meget negative møder for
folk, der eksperimenterer. Det er de fjendtlige udenjordiske væsener, der er skyld i dette, da de bruger
frygt til at holde mennesker væk fra Satan. I de fleste tilfælde virker dette, da det indgyder rædsel hos
den eksperimenterende, hvorefter han/hun som regel løber tilbage til nazaræeren og bebrejder Satan. Jeg
opfordrer kraftigt alle, der ønsker at gå så vidt til først at etablere et tæt forhold til Satan.
Meget, meget få, (hvis nogen overhovedet) oplever fremskridt i deres kræfter, medmindre de har en
kraftfuld beskytter. Når en person der seriøst vil udvikle sindets kræfter oplever fremskridt og når et
formidabelt niveau eller har en stor evne, vil denne person blive kontaktet af kraftfulde væsener, der
beder personen om at tage parti i den spirituelle krig. Den virkelig begavede som går alene lever som
regel ikke meget længe på denne jord uden en højere magts beskyttelse.
Jeg føler, det er meget vigtigt at advare dem, der er ubeslutsomme mod at tilkalde Dæmoner eller
forsøge at kontakte åndeeksistenser, før de er klar spirituelt. Alle er velkomne her - fra den dedikerede
til den nysgerrige.
Viden bør være åbent tilgængeligt for alle. Der er dog nogle ting, som er avancerede, og som man bør
vente med, indtil man er mere avanceret. På et tidspunkt når man til et meget vigtigt skridt inden for
satanismen, hvor man må bryde alle bånd til alle andre religioner. Hvis man ikke gør dette, indbyder
man katastrofe. Dette skal gøres på sjæle-niveau. Med dette menes, at der ikke må findes ubeslutsomhed
eller blandede følelser. Hvis der er blandede følelser, bør man vente, da dette er et permanent skridt.
Det er fint for de af jer, der allerede har udført et dedikationsritual. Man kan så begynde på avanceret
praksis, men det er stadig meget vigtigt at afprogrammere sig selv fra al kristen lære.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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At lære
De okkulte sektioner i boghandlere og biblioteker er fulde af fejlinformation og løgne. Hvis vi er åbne
nok, vil Satan og Dæmonerne undervise os. Det vigtigste er at have et åbent sind og være ud over al
programmering. Bøn er, når vi kommunikerer - tavshed er, når vi lytter. Jeg beder hver dag. Efter jeg
beder, forbliver jeg rolig og åben. Svarene kommer i form af vejledning eller åbenbaringer.
Hvis dit tredje øje er helt åbent, vil du være i stand til at se Dæmonerne, mens de taler. Der er ingen grund
til at gå igennem tilkaldelsesprocedurer. Dæmoner vil komme til dig på egen hånd, jo tættere du er på
Satan. Dette er smukt, da de er vores lærere og venner. Jeg væmmes ved det, der er blevet skrevet i
grimoierne og visse tekster. Som alt andet fjenden har været i gang med, viser disse tekster en, hvordan
man ødelægger sand spiritualitet. Du viser aldrig nogensinde respektløshed eller arrogance over for dine
lærere. Dette er en af de største muligheder for at lære. Dette får vi tilbudt, og det er helligt.
Hvis du nogensinde tilkalder en Dæmon, er der ikke behov for en "tilladelse til at tage afsted igen". Lad
dem komme til dig, undervise dig og guide dig. Spild ikke deres tid. Brug det du lærer til at forbedre dig
selv. Vi kan gøre vores Dæmonvenner en tjeneste ved at kæmpe imod spirituel ignorance og stupiditet.
Lad andre der er vildledt af det populære okkulte bog-skrald vide, hvor forkert dette er, hvis du
nogensinde ser dem eller indlæg på internettet. Jeg råber altid op.
Meget af det jeg har lært, har jeg lært gennem erfaring. Der er intet som erfaring. En bog, der er korrekt
skrevet, kan kun være en guide. Den største forhindring i at lære er det, du allerede antager eller er blevet
undervist i at antage. Se på tingene som de er. Meget viden er lige foran vores ansigter, men vi kan bare
ikke se den, fordi vi har lært at lade være.
Når vi bliver venner med Dæmonerne, bliver mange ting i vores liv ordnet. Dette kunne for eksempel
være ikke at blive nødt til at bede om retfærdighed.
I århundreder har menneskeheden været afskåret fra spirituel hjælp på grund af de fjendtlige religioner. Vi
er forblevet spirituelt uvidende og i mørket.
Dæmonerne har ventet i stilhed. Tiden er kommet til aggressivt at fjerne al uvidenheden og hjælpløsheden,
der har slavetbundet os så længe. Når menneskeheden bygger en bro over hullet med oldgammel viden, vil
menneskeheden som en helhed gøre fremskridt.
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Den katolske pave
Den katolske pave er indbegrebet af den kristne religion. Hvad gør han? Han sidder og sidder. Ligesom en
tom skal. Han har ingen personlighed. Han er bare spild af et menneske, der bare sidder og sidder. Dette er
indbegrebet af en kristen "helgen".
Folk behøver virkelig ikke at besvære sig med at slæbe disse snyltere rundt. Man kan bare hænge deres
billede op, hvor det kan ses. Det sparer en masse tid, besvær, og energi, og det tjener det samme formål.
Det samme gælder for disse såkaldte "helgener". De siger intet. En perfekt slave har ingen personlighed
overhovedet!
Dette er det komplet modsatte af spiritualitet. Ånd betyder liv, følelse, motivation, essens og formål. Sand
spiritualitet er ikke karakteristisk for en, der bevæger sig omkring som om, de har en bevægelsesfølsom
bombe spændt fast til dem, eller en, der stirrer ud i rummet som en katatonisk.
En med ånd lever deres liv til fulde. Den kristne pave og kompagni er førsteklasseseksempler på deres
dødspromoverende religion kendtetegnet ved anti-livs og anti-spiritualitets lærdomme. Den katolske paves
udseende minder meget om et råddent lig, der bliver slæbt rundt. Der er rapporter om, at de øverste præster
i Vatikanet på et tidspunkt lavede en pagt med de udenjordiske grå - sjæle i bytte for rigdom. De grå høster
menneskesjæle i en masse af energi, som de kalder "The One". Den kristne religion har ingen spiritualitet.
Den handler om materialisme og død.
Sidste år, da pædofiliskandalerne endelig var ude af Vatikanets kontrol, addresserede den katolske pave
Satan som "Hans Infernalske Majestæt". Hele verden kan se, at deres pave er blevet slået ned spirituelt.
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Halloween
Der har været rapporter om hysteriske mødre, der galer op om, hvordan en af deres teenagere var
involveret i "rollespil", som førte til "okkulte aktiviteter", hvilket yderligere førte dem til "satanisme",
hvorefter de endte med at begå selvmord. Angående disse rollespilsbøger, så er indholdet i nogle af disse
ekstremt syge og har INGEN relation til satanisme overhovedet, udover et fordrejet, tvistet og sygt
kristent synspunkt. Disse børn, der har det svært og er for unge til at tænke kritisk, som er blevet
hjernevasket med kristen syge i alvorligt dysfunktionelle hjem og ikke har nogen form for alternativt og
positivt udløb, som tror på disse løgne, tager disse ting alvorligt.
"Infernalism: The Left Hand Path of Screams" af White Wolf er en af de værste fabrikerede stridsskrifter
mod satanisme, jeg nogensinde har set. Dette er en af de mange direkte, smædende og uagtsomme angreb
på vores religion, hvor forfatteren/forfatterne bør stå til ansvar i en domsstol for at skrive dette lort.
Desværre er Satan altid den, der får skylden. Disse maddiker der tjener penge på disse æreskrænkende
løgne bør holdes ansvarlige for deres handlinger. Det bliver de forhåbentlig en dag.
Dette får mig til at tænke på noget andet. Halloween er en sjov højtid, hvor børn samt voksne fester,
klæder sig ud og har det rigtig sjovt. Dette er en god ting og bør altid foregå hvert år, da det er positivt.
Det der IKKE er positivt, er hvordan folk bærer usansynligt hæslige masker med horn osv. og derved gør
grin med Fader Satan. Der er en uendelig række karakterer, man kan vælge imellem uden at skulle ty til at
håne den Gud, vi tilbeder, ærer og helliger.

Til slut, er de fleste rollespilsbøger baseret på det okkulte og sindets kræfter. Engle arbejder på at afholde
menneskeheden fra at få adgang til eller viden om sindets kræfter - som regel gennem grimme oplevelser,
som skaber frygt eller værre. Engle opildner selvmord hos dem, der er modtagelige, IKKE Satan eller
hans Dæmoner. Dem af os, der har lavet en forpligtelse over for Satan er under hans beskyttelse. Dem,
der er udenfor, er på egen hånd.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Kristent psykisk angreb
Når kristne beder, enten alene (dem med et stærkt sind) eller i grupper, kan de forårsage mareridt hos dem,
de prøver at påtvinge kristendommen eller få dem til at føle sig forvirret. Dette er intet andet end
almindeligt psykisk angreb, og det vil i sidste ende gå væk. De af os, der er stærke i Satan er immune over
for det, selvom vi dog stadig kan mærke det, da de fleste af os er spirituelt åbne.
Husk, at kristne altid bruge skræmmetaktikker på en eller anden måde. Deres negativitet viser sig. De har
tankeenergi som alle andre. Nogle af disse fjolser vil endda udpege en enkelt ikke-kristen og ramme denne
hårdt ved at få en hel menighed til at bede for ham/hende i en hel måned. Så meget for deres løgne og
hykleri om fri vilje.
Jeg modtog adskillige personlige e-mails fra personer, som skrev, at de var plaget af mareridt og kristne
tanker. Jeg kunne også mærke dette, og det er derfor, jeg skriver. Azazel fortalte mig, at en kristen messe
blev sagt mod denne e-gruppe. Vi er tydeligvis virkelig en trussel. Dette giver mig altid mere motivation.
Husk at mange af os bliver ofre for kristen bøn. Hvis du nogensinde føler dig forvirret eller fortvivlet, så
bed bare til Fader Satan. Kristne ved, at de ikke kan skrive og deltage i disse e-grupper, men som de gør
med mange andre sataniske e-grupper, udspionerer de os. Fuck dem! Vi vil vinde i sidste ende. Fader
Satan vil straffe dem.
Jeg er synsk og kan altid fornemme kristne. Med tiden, når man bliver meget vidende og rigtig stærk i
Satan, vil angrebene ikke længere have nogen effekt. Viden overvinder kristne løgne. Viden er hvad du ser
for dig selv hver dag - det kræver ingen forklaring eller fortolkning, da det står alene. Det samme gælder
planeterne, der kredser om Solen; Jorden er rund - når først du ved dette, vil ingen mængde løgne eller
psykiske angreb overbevise dig om, at universet kredser omkring en flad jord. Du kender sandheden. Du
kan også bede din Dæmon om at straffe disse vildledte idioter.
-Ypperstepræsinde Maxine Dietrich
*Mange af disse prædikener blev først offentliggjort på Joy of Satan e-gruppen.

360

At give slip
I mit forhold til Fader Satan har jeg fundet, at det er vigtigt bare at give slip. Satan siger i Den Sorte Bog:
"Jeg hersker over alle skabninger og over alle sager hos dem, der er under mit billedes beskyttelse."
At have tro kan være meget svært for mange af os. Der er dem af os, der er blevet forladt og misbrugt
spirituelt ved fjendes lære. Dem af os, der gentagne gange er blevet røvrendt af andre mennesker. Dem af
os, der har både har oplevet det og set det ske for andre og vores kære. Den sørgelige liste bliver ved og
ved. Det kaldes virkeligheden. En person var sur på mig for et stykke tid siden og sagde: "Du stoler ikke
på nogen". Som svar sagde jeg: "Det er derfor, jeg stadig er i live". Vi kan desværre ikke have fuld tillid
til andre i denne verden.
Fader Satan er anderledes; han arbejder sammen med os på at helbrede vores psykologiske sår og skabe
tillid. Jeg har lært ikke at bekymre mig men bare give slip og lade Fader Satan håndtere mine anliggender.
Det gør han hver gang, og alt fungerer for mig på en positiv måde. Han har aldrig svigtet mig og har altid
været der for mig, når jeg har haft brug for det. *
Det samme gælder under udførslen af magi, det at påvirke andre og generelt, når vi bruger vores sind.
Vores spirituelle værker er mest effektive og kraftfulde, når vi bare giver helt slip og fokuserer
fuldstændigt. Når vi bekymrer os, er distraherede eller er alt for optagede af, hvad vi gør, arbejder vi imod
os selv.
I livet finder vi ud af, at vi ikke kan stole på denne verden, hvorimod tingene er anderledes med Fader
Satan, og han beviser dette for os - alt vi behøver er tid. At have tiltro til Fader Satan er meget vigtigt.
Han er den eneste, jeg fuldstændig stoler på, samt min Dæmon, Azazel.
HIL SATAN!!
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
* Jeg skrev denne prædiken flere år siden. Siden da kan jeg kun sige det samme. Fader Satan har altid
været der for mig, og han er tro mod sit ord. Han har aldrig svigtet mig. Jeg har aldrig kendt et mere
vidunderligt væsen. Han har vendt liv rundt på en meget positiv måde, og han har givet mig stor indre
lykke.
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Julen
Julen handler om nydelse, forkælelse og festmåtider.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madlavning
Bagning
Gaver
At pynte og dekorere
Snemænd
At pynte juletræer
Blå lys til ære for Lucifer
At feste
Julemanden til børnene
Shopping og mere

Som du kan se, hører nazaræeren slet ikke hjemme i julen. Den 25. december er faktisk den persiske gud
Mithra's fødselsdag, for det første. Julen blev stjålet fra ikke-jøderne og inkorporeret i den kristne religion,
hvor de på engelsk kalder den "Christmas". Ikke-jødiske folk fejrede julen længe før, det falske kristne
program tvang sig selv på banen. Dette er vores højtid, og vi må tage den tilbage!
Forkæl dig selv og fejr!!
HIL SATAN!!
Baal-Berith - Julens Fader

At tænke selv
Her er et uddrag fra bogen "Hoaxes" 1940:
"En mønt på størrelse med en halvtreds-cent blev sendt rundt i en klasse af 48 drenge i 14-17 års-alderen
med instruktioner om at undersøge den nøje. Ved timens slutning bad instruktøren hver dreng om at tegne
et billede af mønten - tegninen skulle også vise positionen af hullet i mønten. Selvom der ikke var noget
hul i mønten, tegnede alle på nær fire af de 48 et hul, nogle endda to huller. Ud af de fire, der ikke havde
tegnet et hul, var det kun klassens slemme dreng, for hvem det var uvant at følge ordrer, der ikke ville gå
med til, at der skulle have været et hul."
Dem, der er ulydige og ikke er i overensstemmelse bliver altid stemplet som "slemme", "et problem",
"ond" osv. Folk indoktrineres til ikke at tænke selv. Folk, der ikke kan tænke selv går ofte lydigt døden
eller værre i møde.
Satan og hans Dæmoner har forsøgt at komme igennem til menneskeheden i århundreder. At gå mod urets
retning, omvendte krucifikser - alt er baglæns. Vi redder vores egne sjæle ved at tænke selv. Alt spirituelt
ER baglæns.
Fjenden underviser ikke i andet end løgne. For at blive snydt, bliver man afskrækket fra og opfordret til at
afholde sig fra at sætte spørgsmålstegn ved noget eller at tænke selv. Overensstemmelse er af meget stor
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betydning, når det kommer til at slavebinde og fordømme masserne. Disse mennesker er fjolser. De er så
blendede af deres egen "guds" løgne. Der er en kæmpe mur foran dem.
Nogle mennesker vågner op ved at gå gennem personlig tragedie, og mange bliver ateister. Kristne skråler
og galer op om "slaveri", "lavt selvværd", "død", "selvmord", "forvirring" og "Prinsen af bedrag og løgne"
... Hvad de ikke kan se er, at det er deres egen "Gud". Deres egen gud er mesterbedrageren. Alt er baglens.
De sataniske symboler gør mere end blot af repræsentere elementerne - deres besked er meget vigtig for de
få, der vil lytte. Tænk altid selv.

Forvirret?
Til tider føler mange af os lidt psykisk ude af balance eller oplever forvirring. Min egen personlige erfaring
med dette problem kommer som regel fra én kilde, hvilket er nogle stupide kristne, der beder for mig. Jeg
husker engang, hvor jeg oplevede tanker omhandlende fjenden, der invaderede mit hoved. Jeg forbandede
omgående disse. En kristen kvinde var modig nok til at indrømme, at hun "bad for mig". Da jeg forklarede,
at jeg havde givet min sjæl til Lucifer, og at jeg havde skrevet under med blod, stoppede de milde psykiske
angreb. Hvis man tuner ind på det, og ved hvad det er, vil den krænkende kristne ofte blive afsløret.
Alle har tankeenergi, selv kristne. Jeg oplever som regel deres bønner som en psykisk/spirituel gene eller
irritation - en uvelkommen invasion. Kristne forsøger, gennem "bøn", at tvinge deres fornærmende og
modbydelige tro ind på livet af en person, der afviser dem. Dette finder jeg fornærmende uhøfligt og
respektløst. Det løser dog som regel problemet at vide, hvad det er, og hvor det kommer fra.
Tanker har energi, uanset hvor de kommer fra. Dette kan variere fra person til person og afhænger af den
enkelte persons intensitet og styrken af dennes aura. Nogle mennesker er født med et stærkere energifelt,
uafhængigt af religion. Dette er en af grundene til, at den kristne bibel siger til sine tilhængere, at de skal
"tro". Mange gange, gennem bønnegrupper eller ekstrem koncentration, kan de få ting til at ske, og så tror
de, at det var nazaræeren.
Satan har ikke brug for en bøn-gruppe. Han hører os og svarer os én på én.
Så meget for de hykleriske kristne lærdomme om "fri vilje".
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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At give skylden videre
På nuværende tidspunkt er de fleste nok klar over, hvordan kvinden ved navn Andrea Yates myrdede
sine fem børn. Nyhedshistorierne er fuld af rapporter om, at denne kvinde hævdede, at hun var "besat
af djævelen". Hun gik endda så vidt, at hun sagde, at hun havde 666 på sin hovedbund (hun har
tydeligvis set dette i tv-serien "The Omen"). Der er også adskillige nyhedsindslag, der fortæller, at
familien var stærkt involveret med fundamentalistiske kristne.
Hvad de fleste mennesker ikke indser er, at man IGEN finder kristendommen, hvis man graver dybt
ned til roden i dette vanvid. Kristne lærdomme er propfyldte med denne form for latterligt skrald,
såsom "Dæmonisk besættelse" og alt den resterende slags sindssyge! Igen er alt dette LØGNE.
LØGNE, der skal holde folk væk fra Satan, og få dem til at være rædselsslagne for ham og hans
Dæmoner, som er de eneste, der er villige til at hjælpe menneskeheden. Den virkelige grund til, at
disse mennesker bliver så hysteriske, er på grund af en mangel på magt, kræfter og viden.
Kristendommen har frataget menneskeheden spirituel og psykisk forståelse og kraft. Kristendommen
er og har aldrig været andet end et værktøj til at fjerne viden. Sindssygehospitaler er fulde af kristne,
hvoraf mange mener, at de er besat af Dæmoner. Psykisk sygdom er udbredt i den fundamentalistiske
kristne befolkning. Børn der vokser op i kristne hjem bliver ofte indoktrineret med frygt. Doktriner
med evig fordømmelse, ondskab, tortur, selvbebrejdelser, skræmmehistorier og det at undervurdere
sig selv bliver ofte trommet ind i hovederne på disse børn i en meget tidlig alder, hvilket skaber
livslange psykologiske hæmninger, som ofte leder til sindssyge.
Kristendommen har skylden for de forbrydelser, der bliver begået på grund af denne syge lære.
Kristendommen indstiller folk menalt, fysisk, psykologisk og spirituelt til dette vanvid. Uddannelse og
denne modbydelige religion fungerer ikke sammen, for hele kristendommens fundament er baseret på
løgne. Den kristne advares mod nogensinde at sætte spørgsmålstegn ved noget, da dette repræsenter
"manglende tro" og er en "synd". Kristne lærer ikke at tænkte, men kun at "tro". Fundamentalistiske
kristne indoktrineres til ikke at have nogen fysisk nydelse. De lærer at fordømme sig selv, undertrykke
enhver form for fysisk udtrykkelse, undertrykke deres seksualitet og at lide for "deres synder".
Psykologisk set, er frygt en allestedsnærværende faktor. Lavt selvværd, manglende selvtillid og andre
grimme ting hører til disse selvmorderiske lærdomme og indstiller en til sindssyge. Spirituelt set, er
kristne svage. De fleste har aldrig oplevet sand spiritualitet, og det vil de fleste af dem heller aldrig.
Givet alt det overstående, har vi en omvandrende bombe, der kan eksplodere når som helst. Fortæl en
hanhund, at den ikke må løfte benet, når den skal pisse. Gør i stedet som de kristne; straf den. Fortæl
en tiger, at den ikke må spise kød, en and at den ikke må padle i vandet, en kvælerslange at den ikke
må stramme og det starter en psykose. Menneskeheden har levet under disse fremmede anti-livs regler
i århundreder. Man lærer at hade sig selv og at føle skam over at være menneske og for at være i live.
Netop disse religioner får disse mennesker til at gøre, som de gør, og derefter er de så kujonagtige, at
de skyder skylden på Satan i stedet for at tage ansvar for deres egne handlinger. Satan har intet at gøre
med dem eller deres handlinger. De er produkter af deres syge religion. Hvem indstiller denne syge
lære i deres hoveder? Hvem indførte unaturlige fremmede standarder ind i disse menneskers liv, som
de skal leve efter? Satan har intet at gøre med nogen af disse syge lærdomme eller love, men når
nogen reagerer efter en levetid med at blive gennemsyret med dette vanvid, får Satan skylden. SE PÅ
DEN FAKTISKE KILDE!
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Det med at give skylden videre er himmelråbende tydeligt i historien om "Faust" af Johann Wolfgang
von Goethe. Faust sælger sin sjæl til Mephistopheles. Igen, hvis man ser nøje efter, gjorde
Mephistopheles intet galt. Den kristne kirke var den, der straffede og fordømte alle i historien; den
straffede folk for at være mennesker. Den kristne udenjordiske "Gud" og hans religion har et intenst
had til menneskeheden og alt menneskeligt. I slutningen af historien får Satan, igen, skylden. Det er så
typisk.
Fader Satan er den eneste, der forstår menneskeheden og accepterer os, som vi er. Han forsøger ikke
at gøre os til noget, vi ikke er. Folk, der følger den kristne lære fra den udenjordiske fjende og derved
fordømmer sig selv for at være mennesker er en trussel mod sig selv og samfundet, hvilket den
overnævnte historie og tragedie så åbenlyst illustrerer.
Først når disse syge fremmede religioner er totalt ødelagt og tilintetgjort, vil menneskeheden være i
stand til at fungere og sejre.
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Sandheden om menneskeofring
Kristendommen har i så lang tid skudt skylden på og anklaget Satan og satanister for alt det, de selv gør
og fremmer. Konceptet om Nazaræeren ("Jesus") er en menneskelig blodofring, som de gentagne gange
fejrer under hver kristen gudstjeneste eller messe.
Den katolske kirke var tro mod sin mission om at ødelægge og fjerne al spirituel viden og gik på en
hærgen af massemord og tortur som aldrig før set i den nedskrevne historie. Se "Inkvisitionen" og
Malleus Maleficarum - også kendt som "Heksehammeren".
Som eksempler, kan følgende nævnes: Kristne beviste, at et menneske, flået levende, kan overleve, indtil
huden bliver fjernet helt ned til taljen. Mange uskyldige mennesker blev langsomt kogt ihjel for at
forlænge torturen. Denne hæslige liste bliver ved og ved. Ekstrem smerte kan få enhver til at gøre eller
sige noget. Mange "bekendelser" opnået under ekstrem tortur bliver desværre til denne dag brugt af den
kristne kirke og anset for at være gyldige som et redskab til at håndhæve deres løgne og skræmme folk.
Så meget viden af spirituel karakter blev systematisk fjernet, hvilket afskar menneskeheden fra sin
oprindelse. Denne viden blev erstattet med falske doktriner, der stimulerede frygt og fik alle til at gå imod
sandheden. Omfattende skrækhistorier og sygeligt forskruet information blev normen, da disse bevidst
blev dynget på alle andre religioner uden for kristendommen.
Etnisk og kulturel hukommelse er en kendsgerning. Dem, der ser mod alternativer finder meget lidt (hvis
noget overhovedet) af positiv karakter vedrørende Satan. Alt, der ikke er i overensstemmelse med det
jødiske/kristne begreb om Satan bliver voldsomt undertrykt i boghandlere, biblioteker og medier.
Fejlinformation om levende blodofring, lemlæstelse af en selv og andre, stofmisbrug og selvnedbrydning
er dog nemt og let tilgængeligt. Folk, der tror på dette sygelige affald begår ofte såkaldte "okkulte
forbrydelser". Kristendommen er ansvarlig for alle de "okkulte forbrydelser" - IKKE Satan eller hans
Dæmoner!
Som man kan se med inkvisitionen, var torturen alvorlig og intens nok til at tvinge en til at sige hvad som
helst. Slaveri, voldtælgt, folkedrab, kannibalisme, seksuel perversion, spisning af afføring er alle en
væsentlig del af den jødiske/kristne bibel. En bestemt afskyelig anklager og forhørsleder af "hekse", ved
navn Benedict Carpzov, læste den kristne bibel "53 gange". Han forfattede også en manual kaldet
"Practica Rerum Criminalum", der fremmede brugen af ekstrem tortur på mistænkte. Det er mere end
tydeligt, hvor alle disse syge idéer kommer fra. Ældgamle spirituelle tekster, som blev givet til os af
Guderne, blev destrueret og erstattet med dette syge, meningsløse litterære svineri, der er konstrueret til at
holde spirituel magt i hænderne på nogle få udvalgte.
Når det kommer til at ofre, så angår dette tid, kræfter og kreativitet. Fryden ved at tjene Satan er ethvert
offer værd. Jo mere vi gør for Fader Satan, desto mere gør han for os. Stigmatiseringen af satanisme på
grund af den påståede sammenhæng med menneskeofring må stoppes. Det viderfører det stereotype
billede af vores folk, der derved bliver betragtet som tossede og psykopater, selvom dette er så langt fra
sandheden. Derudover holder det folk væk fra Satan. Okkulte forbrydelser er ikke en del af satanisme.
Satan selv omtalte den lille procentdel af tåber, der gør dette som "galninge".
"Levende ofring er ikke en del af satanisme"
-Erzulie-Freda-Dahomey
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Med Satan igen
Mange mennesker, der er nye inden for satanisme er bekymrede over, om de hører til, eller om Satan vil
acceptere dem. Jeg har fundet ud af, at mange af os har været med ham før, i tidligere liv.
Han har placeret mange af sine folk her - på dette tidspunkt - fordi, at Jorden er ved at nå slutningen på
Fiskenes tidsalder*. Store transformerende ændringer vil finde sted.
Jeg kigger tilbage på mit liv, selv mine tidlige børnehaveår, og jeg kan nu tydeligt se, at jeg altid var af
Satan. Jeg blev født med et mærke, et usædvanligt modermærke. Jeg var tiltrukket af det okkulte fra en
tidlig alder.
En stærk interesse inden for det okkulte og satanisme kan indikere, at man allerede har sat foden inden
for venstrehåndsvejen i tidligere liv. Vi var altid lidt anderledes og passede aldrig rigtigt ind.
Andre religioner virker ikke for Satans børn. Min datter blev chikaneret af kristne. Hun fortalte mig en
dag, at hun græd og bad til nazaræeren (hun var kun ni år gammel på daværende tidspunkt), og hun bed
mærke i, at dårlige ting begyndte at ske. Da hun gik til Fader Satan, fik hun straks sine bønner besvaret
og var glad.
Kontakt med Dæmoner strækker sig også fra tidligere liv. De vil som regel kontakte en igen i dette liv.
Nogle af os går mange, mange livstider tilbage i Satans tjeneste.
*Jeg skrev denne artikel for flere år siden. Siden da, har Satan reinkarneret hver eneste sjæl, der befandt
sig i Helvede, her til jorden for at kæmpe. Alle disse sjæle er af Satan og vil i de kommende år kæmpe for
ham mod fjenden.
Satan accepterer de fleste af de mennesker, der kommer til ham. Han accepterer ikke dem, der er uærlige
overfor ham, tror de kan bruge ham eller komme til ham for andre formål.
Satan går meget op i ærlighed på den måde, at enhver der kommer til ham skal være ærlig over for ham.
Folk, der tror, at de kan lyve over for ham, vise ham og hans Dæmoner respektløshed eller bruge ham på
nogen måde vil få en brat opvågen.
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Magisk praksis - omgivelsernes vigtighed
Tilbage i 1534, ønskede Benvenuto Cellini (en italiensk renæssancemaler) at opleve en "magisk
operation". Han mødtes med en siciliansk præst, der var velbevandret inden for kunsten "rituel magi", en
ven ved navn Vincentio Romoli, en 12-årig dreng og en anden magiker, der ledsagede præsten. Cellinii
ønskede en kvindes kærlighed. Af alle de steder de kunne have valgt til at udføre et ritual, valgte de det
romerske Colosseum.
De lavede en nifods-cirkel, og efter halvanden time viste nogle ånder sig og kommunikerede med gruppen.
De fortalte, at Cellini ville få sin kærlighed inden for en måned. Så gik noget meget galt. Flere og flere
spirituelle væsener blev ved med at komme og begyndte at blive aggressive. Inden for kort tid, "var der for
mange ånder til stede". Den 12-årige dreng skreg. "De blev alle truet af en million af de mest voldsomme
mænd, de nogensinde havde set." "Fire giganter, fuldt bevæbnede, forsøgte at presse sig ind i cirklen."
Barnet skreg, at "Colosseum var i brand, og at flammerne var på vej hen imod dem."
Gruppen krøb sammen i rædsel, magikeren kastede mere asafoetida på bålet og efter noget tid forsvandt
ånderne rasende. Gruppen blev der, helt sammenkrøbne, indtil næste morgen, og kun et par ånder var
tilbage "på afstand". Da de tog af sted og løb hjem, blev de jagtet af et par ånder.
Det romerske Colosseum, af alle steder, var et meget dårligt valg for et kærlighedsritual. Én person der dør
afgiver en masse negativ energi, men tusinde voldelige døde sammen med alle dødsfølelserne,
gladiatorene, løverne og andre vilde dyr der rev folk i stykker sammen med den intense vold - dette sætter
sit præg i flere århundreder.
Ordentlige omgivelser og et propert miljø med energi, der er i harmoni med ritualets formål er vigtigt, da
uønskede påvirkninger selvfølgelig kan påvirke et ritual eller en magisk operation på en meget negativ
måde.
Musik, tanker og det at huske tilbage på tidligere erfaringer eller fantasier er også vigtigt, når man skal
skabe en stemning og et miljø, der støtter ritualets formål.
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Der er ingen mæglere i satanisme
Jeg skriver denne prædiken som svar på et besked, der blev indsendt til Teens for Satan e-gruppen,
vedrørende en person der brugte satanisme og et forestilt forhold til Satan til at manipulere andre
mennesker. Ofrene var unge og uvidende.
DEN SATANISKE GEJSTLIGHED ER HER KUN FOR AT VEJLEDE OG STØTTE - INGEN
KOMMER MELLEM OS OG VORES PERSONLIGE FORHOLD TIL SATAN PÅ NOGEN MÅDE.
DER ER INGEN MÆGLERE I SATANISME!
Alt det kræver, er en person der har lidt mere intelligens og manipulerende evne end den gennemsnitlige
person. Evnen til at manipulere kan opnås, mens man er i fængsel. Den kriminelle bliver derefter løsladt,
og leder efter de der er unge eller sårbare, som kan være deres bytte. Han/hun misbruger højst sandsynligt
narkotika, dog mindre end hans/hendes tilhængere, som han/hun forbliver i kontrol over - og med hvad
disse individer fortaler for, vil deres tilhængere højst sandsynligt ende i fængsel, hvis de ikke allerede har
været der. Narkotika er en del af kontrollen. Charles Manson lærte dette i fængslet og anvendte det mod
sine tilhængere. Han tog mindre mængder stoffer, mens hans tilhængere blev helt høje og meget
påvirkede. Dette var en af måderne, hvorpå han manipulerede dem. De fleste tilbringer nu resten af deres
liv i fængsel.
En anden besked blev postet i gruppen for teenagere i dag. En pige er jomfru. Hun har det fint med dette.
Hendes ven spekulerede på, om hun er nødt til at "miste sin mødom for at blive en satanist".
POINTEN ER - HUSK AT SAND SATANISME HANDLER OM AT VÆRE DIG SELV OG VÆRE
FRI. INGEN FORVENTES AT GØRE TING, DE IKKE HAR DET GODT MED ELLER NOGET SOM
HELST, DER IKKE ER EN DEL AF DERES KARAKTER OG NATUR.
Der er bøger skrevet om magisk praksis. Jeg mener, at nogle af disse er skrevet af Aleister Crowley.
Disse lærdomme pålægger læserne, at de bliver nødt til at gøre visse ting for at nedbryde barrierer. Det er
det rene lort, og jeg sammenligner det med at gå ud foran en stor lastbil for at se, hvordan det føles at
blive kørt over (hvis man overlever). Jeg er adept. Jeg har aldrig været nødt til at ty til denne slags
misinformation og skrald. Det bør ingen.
Der er mange forskellige måder at styrke sig selv, gøre sig mægtigere og overvinde begrænsninger - både
fysiske og psykiske - uden at skulle ty til skadelige handlinger. For eksempel giver avanceret
kampkunststræning enorme mængder kræfter. Disse kan, når korrekt instrueret og anvendt, udrette alle
mulige slags bedrifter. De fleste kampkunstnere har ikke viden om, hvordan man anvender disse kræfter
uden for fysisk kamp. Det har vi satanister.
Folk, der bruger børn eller hævder at være "i ledtog" med Djævelen for at manipulere andre og blive
fodret med deres energier er i virkeligheden meget svage. Den ENESTE indvielse man behøver, er
mellem en selv og Satan. Ingen "Ypperstepræst/inde" eller "Højpræst/inde" bør have nogen som helst
kontrol over en anden person. Satanisk gejstlighed tilbyder vejledning og støtte - og det er det.
Medlemmer af den sataniske gejstlighed er begavede mennesker, der kan fungere som medier til at
formidle viden, MEN HVIS DU ER I TVIVL, SÅ GÅ TIL SATAN SELV. HVIS NOGET IKKE FØLES
RIGTIGT FOR DIG, SÅ ACCEPTER DET IKKE.
HUSK, AT SOM SATANIST, ER DEN ENESTE MED AUTORITET SATAN SELV. VI ER IKKE
UNDER NOGEN MENNESKER OG ADLYDER KUN SATAN.
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Sandheden om Satan
En af de vigtigste ting vi kan gøre som satanister er at etablere et stærkt forhold til Satan. Mange
mennesker læser bøger, skrifter og anden information om ham. Dette åbner en dør, men indgyder mange
forfejlede antagelser, som vi senere finder ud af er falske, når vi møder ham og lærer ham at kende, og
forvirring følger derefter.
Der har været så mange løgne, bagvaskelse og så megen misinformation skrevet og præsenteret om Fader
Satan. Næsten alle, hvis ikke helt, er blevet opfundet og spredt af hans fjender, folk der ikke kender ham,
folk der er ude på at tjene nogle hurtige penge og folk der er indoktrinerede med kristen eller anden
højrehåndslære.
Disse løgne har formet mange af vores synspunkter vedrørende Satan. Jeg modtager mange e-mails fra
folk, der er blevet misinformeret og forventer, at Satan er på en bestemt måde. Se eksempelvis på "Satans
Bibel" og fortalen for grådighed der. Jeg kan fortælle, fra egen personlig erfaring, at Satan ikke er grådig.
Vi kan dog let se, hvor grådige de kristne kirker er. Meget af det, den falske fjendtlige gud er, får Satan
skylden for som en distraktion.
Sand satanisme er ikke en tur gennem Disneyland. Sand satanisme handler om personlig udvikling; at
udvikle sig til at blive en gud. Satan hjælper os i vores liv, med hvad end vi har brug for, men i
modsætning til de mange historier, skænker han ikke ekstrem rigdom, berømmelse og opfyldelsen af
ethvert ønske i bytte for ens sjæl.
Når vi giver vores sjæle til Satan, hjælper han os hen ad venstrehåndsvejen, skænker os megen viden,
visdom og personlig magt og kraft, der vil gøre os i stand til at udvikle os til guddommen. Når vi dør, er
vi ikke længere bare en ånd - vi vil genopstå værende meget mægtigere, og hvis vi reinkarnerer, vil vi
fødes ind i en meget højere eksistens. Når man er på vej til at blive en gud, vil ens liv ændre sig for det
bedre. Man vil ikke længere blive nødt til at tolerere uretfærdighed, da man vil have seriøs kraft, magt og
forståelse, der strækker sig langt ud over den gennemsnitlige persons. Dette er med evnen til at heale sig
selv og påvirke ens omgivelser, have inflydelse på og endda kontrollere andre.
Man udvikler sig ved at leve livet fuldt ud, skubbe sig selv udover fysiske, psykologiske, mentale og
spirituelle begrænsninger og ved at nedbryde grænser. Inaktivitet og afholdenhed fører til degeneraion.
Den menneskelige krop er et perfekt eksempel. Muskler der ikke bliver brugt atroferer. Et sind der ikke
bliver brugt bliver sløvt og dumt. Det samme kan siges om den menneskelige sjæl.
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Idioti
Jeg skrev denne prædiken for lang tid siden, da jeg var ny. Meget er sket siden da. Denne prædiken
omhandler åndeligt misbrug. Dæmonerne er ikke længere bundne. Fem dedikerede sataniske præster
udføre energiarbejde med hver af Dæmonerne ved at forbinde vores sjæle til deres over en periode på fire
måneder. Vi fandt ud af, at de Goetiske Dæmoner ikke er monstre, men vigtige og populære Guder,
hvoraf mange er oldegyptiske. Enhver, der er tåbelig nok til at påkalde en Dæmon ved at bruge de
misbrugelige metoder, som foreskrives i de populære grimoirer, såsom "Salomons Nøgle", vil få en brat
opvågnen.
Der findes så meget litterært skrald på biblioteker og boghandleres hylder vedrørende okkult og magisk
praksis. Mange såkaldte esoteriske samfund og ordrer er intet mere end kristne, da de ærer og arbejder
direkte med Jehovas engle, bruger hebraiske symboler og praktiserer åndemisbrug.
Jeg læste en af disse bøger skrevet om Goetisk invokation.* Som forberedelse til at "hidkalde en
Dæmon", beskrev forfatteren (der i bund og grund bare er en krænkende trolmand), i fuld alvor, alle de
meningsløse daglige ritualer, bønner til "YHVH", særlige diæter, seksuel afholdenhed, ritualbadning og
desinfektion. Desuden er dette tåbelige individ rædselsslagen over for den Dæmon, han er så opsat på at
misbruge.
Efter misbrugerens gentagne og udmattende forsøg, viser Dæmonen sig endelig efter et par måneder og
brøler "I Fjolser!" og skræmte misbrugerens hans partner fra vid og sans. Denne forfatter er så dum og
spirituelt udvidende, at han ikke engang kan se, at Dæmonen leger med ham. Den spirituelt misbrugende
forfatter står skælvende tilbage inde i sin 9-fods cirkel sammen med sin partner.
Bogen bliver ved, og efter gentagne forsøg med tvang, trusler og så videre, er forfatteren i stand til at
sikre et par yderligere besøg fra Dæmonen, og bliver modig nok til at kræve finansiel bistand. Dæmonen
svarer, at han er "ude af stand til at komme igennem", da han "ikke har nogen magt over økonomien i
denne dag og alder". Alt hvad forfatteren fik ud af oplevelsen var løgne, dobbeltsnak og megen spildt
energi. Forfatteren skrev, at oplevelsen "tog alt ud af ham", gjorde ham fysisk ældre samt mentalt og
spirituelt. Han fik hvad han fortjente! Disse tåber stopper aldrig op og tænker over, at der i døden ikke er
nogen "beskyttende" 9-fods cirkel, og at de Dæmoner, de har gjort fjender af, venter på dem, når deres
sjæl forlader deres krop permanent. En menneskelig ånds energi er ingenting i forhold til en Dæmons
kraft. Jeg ved dette, da jeg både har invokeret Dæmoner samt afdøde menneskesjæle.
Når vi går til Satan med et rent hjerte (total ærlighed), bliver vi belønnet med viden og spirituel visdom,
som kun få nogensinde er i stand til at modtage. Dæmoner kommer til mig på mit alter, taler til mig på
forskellige tidspunkter og giver mig råd og støtte meget ofte. De kommer bare til mig. Jeg behøver ikke
engang at spørge, FOR IKKE AT NÆVNE PENGE! Jeg ved ikke hvor mange gange, jeg har fundet eller
snublet over penge. Jeg har aldrig været foruden. Det er også betryggende for mig at vide, at jeg har
sande venner, der passer på mig. Jeg vil være glad for at møde dem, når døden kommer. Jeg har altid
behandlet Dæmonerne med ekstrem respekt og giver altid noget tilbage i taknemmelighed.
I mit forhold til Satan, har jeg fundet, at en af de vigtigste ting for ham er ære. Satan hader falske
personer, hyklere, løgnere, svæklinge, kujoner og folk, der ikke holder deres ord. Satan går meget op i
forpligtelse og frem for alt ærlighed. Hvis du lover Fader Satan noget, forventer han, at du holder dit
løfte, samtidig med at han overholder sin del af aftalen.
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Jeg var overrasket over, at Dæmonvenner, jeg aldrig selv havde mødt eller tilkaldt, tilbød deres hjælp, da
jeg havde problemer. Andras, der har et ry for at dræbe dem, der forsøger at tilkalde ham, viste sig for
mig og tilbød at hjælpe mig. Grunden til at han har været oprevet, er på grund af den ekstreme mangel på
respekt og åndelig misbrug som han og andre Dæmoner er blevet mødt med i århundreder af idioter,
såsom forfatteren af den overnævnte bog.
Udover de Dæmoner, der har lidt forfærdeligt misbrug (værre en den ovenfor), i hænderne på disse
udskud i århundreder, udvidede disse misbrugere deres misbrug til andre væsener såsom elementaler,
pixier og andre astrale væsener. Misbrugende troldmænd hades overalt, og i døden og deres næste
inkarnation vil de betale prisen.
Satanisme er den eneste vej til sand spiritualitet. Til slut, vil jeg gerne tilføje, at der er minimalt eller
overhovedet intet behov for rekvisitter, udover de, selvfølgelig, vi viser ud af respekt såsom røgelse til at
forsøde luften, stearinlys, et alter og andre respektfulde ting. Af respekt for Fader Satan, bader jeg altid
inden ritualer og bærer altid en ren kappe.
Dæmoner behøver ikke en "tilladelse til at tage afsted". Dette er lige så fornærmende som 9-fods cirklen.
Husk, at vi er satanister, og Dæmonerne er vores venner.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

*Goetic Evocation: The Magician's Workbook Volume 2 af Steve Savedow
Forfatteren skrev om sin erfaringer med at tilkalde Bim/Bune. Mange satanister har mødt Bune. Hun er
venlig og hjælpsom når vist den fornødne respekt og tilkaldt gennem Satan. Det sørgelige er, at disse
Dæmoner er venlige væsener, og de er blevet brutalt misbrugt i århundreder under ledelsen af de
udenjordiske engle og tilhørende udenjordiske væsener, der opererer som den fiktive Jehova, og som
arbejder gennem højrehåndstrolmænd.
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Viden
Der er overvældende beviser for, at menneskeheden har været offer for den udenjordiske race i tusinder af
år, der er maskeret som "Jehova". Desværre har de fleste mennesker en blind plet på øjet, når det kommer
til dette, da det meste af verden er under kristendommens, jødedommens og islams fortryllelse. Vi har
gjort fremskrift inden for teknologi og videnskab, men hvad magisk og spirituel kraft angår, er vi ikke
nået nogen vegne, da viden og kendskab til åndeverdenen har været systematisk og heftigt undertrykt og
kontrolleret i århundreder for at holde denne kraft i hænderne på nogle få individer i århundreder.
Det er lykkedes for de fjendtlige religioner at forhindre menneskeheden, i at udvikle sig spirituelt. Vores
viden om og anvendelsen af sindets kraft og magi er minimal. Hvis man hjælper en kylling ud af ægget,
mens den udruger eller fjerner en sommerfugl fra dens puppe, vil de tage evig skade. Musklerne og
koordinationen der anvendes til at komme ud af dette kritiske stadie sætter disse væsener i stand til at
blive stærke og sunde.
De fjendtlige religioner prædiker at "tro". Med andre ord, gør intet! Sæt ikke spørgsmål ved noget, bare
"tro". Fader Satan lærer os at stå på egne ben, blive stærke og sætte spørgsmålstegn ved alt. Kun gennem
tvivl kan vi lære fakta.
Sand heksekunst og satanisme går sammen, da ordet "heks" betyder "vis person". Satan lærer os, hvordan
vi styrker vores spirituelle kraft, og han giver os viden til at bruge denne kraft. Vi er klar over, at
mennesker kan kaste en forbandelse, men tænk bare på kraften bag en Gud, der kaster en forbandelse
eller mange Guder for den sags skyld. På trods af teknologiske gennembrud og fremskridt, er den
menneskelige race intetsteds i forhold til sindets/spirituelle kræfter og brugen af sand magi.
De fjendtlige religioner har gjort et stort stykke arbejde for at sørge for, at vi ikke rykker eller udvikler os
på dette område, da de fordømte hekseri og vendte størstedelen af menneskeheden væk fra den eneste, der
er villig til at hjælpe os - Fader Satan.
Ved at prædike hjælpeløshed, selvopofrelse, fornægtelse, IKKE at gøre noget, at være et offer der lider
for såkaldte "synder", afstraffelse og alle de selvmorderiske lærdomme, der hører sammen med dette, har
de forberedt vores undergang. En arts overlevelse afhænger af dens evne til at FORSVARE sig selv og
EVNEN TIL EFFEKTIVT AT KUNNE KÆMPE TILBAGE OG ØDELÆGGE SINE FJENDER! Den
menneskelige race er, som en helhed, helt hjælpeløs, når det kommer til psykisk og spirituel krigsførelse.
Satan og de Oprindelige Guder har prøvet at hjælpe os. Kun gennem Satan kan vi virkelig rykke os
spirituelt. Satanisme er den ENESTE religion, der ikke prædiker hjælpeløshed. Man kan aldrig blive
stærk nok. Glem alt om, hvor andre mennesker er i forhold til indre styrke. De fleste fordømmer sig selv.
Svage mennesker trækker os bare ned, hvis vi lader dem. Både østlige og vestlige religioner ødelægger
den menneskelige ånd. De prædiker selvbebrejdelser, selvhad, selv-lemlæstelse, smerte og forsoning for
"synder" og andre destruktive ideologier, der er konstrueret til at ødelægge og dræbe den menneskelige
ånd. Ved at følge disse falske religioner, fordømmer folk sig selv, mens Gabriel og hans udenjordiske
forbryderiske slæng griner, fyldt med had mod menneskeheden, og høster energi fra sjæle.
Meget af den information, der er tilgængelig i dag, er i form af "New Age"-lære, der er blevet befængt
med de samme selvmorderiske anti-livs lære. Wicca er en ødelagt udgave af de gamle religioner med det
samme budskab: Bare vær et offer! Ethvert forsøg på at foretage enhver selvstændig handling mødes med
advarsler om "karma", "trefoldsloven", "tifoldsloven" og andre frygtindgydende lærdomme, der bruges til
at skabe slaver. Folk der prædiker dette affald, falder lige i hænderne på fjenden, der arbejder gennem
dem ved at gøre andre til ofre, der tror på dette vanvid.
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Den triste sandhed er, at menneskeheden, som en helhed, intet ved om spirituel styrkelse og brugen af
magi. Grundet århundreder uden brug af denne evne, har vi ikke udviklet os. Vi kan ikke forsvare os selv
spirituelt, og dette er alvorligt. Vi er blevet indoktrineret til at være hjælpeløse.
De fjendtlige religioner har også gjort et stykke arbejde i at ødelægge spiritualitet ved at gøre det til noget
grimt på den ene side og og en slags dårlig joke på den anden side. De ateistiske lærde håner og griner af
det okkulte og efterlader en afgørende faktor for menneskehedens udvikling og fremskridt. Disse
religioner er et springbræt til ateisme. Dette er, hvad fjenden ønsker. Ateister kan nemt manipuleres ved
brug af psykiske kræfter, da de ikke tror på den astrale verden. På denne måde kan magten holdes i
hænderne på et par få individer, der gør resten af menneskeheden til slaver. Der er beretninger om,
hvordan Vatikanet indgik en aftale med de udenjordiske grå. De leverer de vildledte katolikkers sjæle i
bytte for rigdom og mat. De grå bruger sjælene til energi.
Vi satanister er meget vigtige, da vi kender sandheden og ved hvordan tingene forholder sig. Men det er
ikke nok at vide. Vi er nødt til at blive ved med at lære, og anvende det vi lærer. Jo mere vi gør dette, jo
mere kan vi gøre. Studér, lær og anvend det du lærer på den sataniske vis - uden frygt. Kampen er ikke
forbi. De fjendtlige religioner er menneskehedens begravelseskrans og skal destrueres.
De fleste af os kender til naturens lov - den stærke overlever mødet med den svage. Ingen teknologi i hele
verden kan redde vores røv, hvis vi ikke kan kæmpe tilbage spirituelt. Alle aspekter af magi er afgørende;
udvikl dit sit og evnen. At sætte en forbandelse på et menneske er én ting - prøv at gøre det mod en gud.
Begrænsninger er ikke en del af satanisme.

Undskyld for hvad?
En katolsk præst tog en 12-årig dreng, hvis far lige havde begået selvmord, med ud for at købe is. Præsten
benyttede lejligheden til at voldtage ham. Alt, hvad vi hører fra kristne er undskyldninger, undskyldninger
og undskyldninger. Deres egen bibel lyder: "Af deres Frugter skulle I kende dem". Ikke ÉN god ting er
kommet ud af kristendommen eller den kristne kirke. Ting der synes at være gode er altid plettede på en
eller anden måde. Alt der har med kristendommen at gøre er negativt, og de kristne kan ikke skjule det.
Når det kommer til den såkaldte kristne "velgørenhed," har Røde Kors og FN (bare for at nævne et par
stykker) gjort så meget mere - dog uden den neurotiske proselytisme og det at kræve folks sjæle i bytte
for grundlæggende overlevelsesbehov.
Vi hører skrækhistorier om, hvordan mennesker søger mod nazaræeren. Der er næsten altid frygt,
desperation, det at være tæt på at dø eller nogle andre negative faktorer involveret.
Deres profeter og engle bringer altid sygevarsler og ulykkelige budskaber. Engle er berygtede for at jage
børn, hvorefter børnene ender med at dø. Fatima hændelsen er lige så slem. Dette var hvor, den
udenjordiske jomfrutæve forudsagde ødelæggelsen af menneskeheden og en tidlig død for et af de tre
børn. *
Satan kom ind i mit liv, da tingene gik godt (det gør de stadig), og jeg var glad. Han har altid været og er
en meget opløftende og positiv tilstedeværelse i mit liv. Til denne dag har jeg ikke så meget som én
negativ ting at sige om ham. Alle hans værker er positive, hjælpsomme og kærlige.** Det samme kan jeg
sige om de Dæmoner, jeg har etableret forhold til.
Jeg gik ned ad gaden for noget tid siden og tænkte på den værdiløse kristne religion. Enhver, der kender
Fader Satan, ved, at han har humor. Fader Satan sagde sarkastisk til mig i mit hoved: "Alle er altid så
undskyldende". Dette fik mig til at grine. Det profes3s7i4onelle nazaræer-offer forventer altid, at alle er så

undskyldende og kede af det. I virkeligheden er det nazaræeren, der bør være ked af det.
Der er ting, jeg har gjort i mit liv, som jeg beklager, men jeg beklager over for dem, jeg begik de forkerte
handlinger mod - ikke den dumme nazaræer og forbryderiske kompagni. Hvad jeg gjorde dengang, gjorde
jeg på grund af manglende viden. Jeg ville ikke gøre noget lignende nu, DA JEG VED BEDRE.
Hvem er ansvarlig for menneskehedens uvidenhed? Hvem er ansvarlig for at fratage viden fra
menneskeheden, når Satan ønskede, at vi skulle have viden? I sidste ende, hvem er så virkelig ansvarlig
for al lidelsen, forbrydelserne og elendigheden? Ikke menneskeheden. Når vi fortryder noget fra fortiden,
og hvordan vi skulle have gjort nogle ting anderledes, er den primære grund, at vi ikke vidste bedre på
daværende tidspunkt. Hvis vi gjorde, ville intet af dette have været sket, og tingene ville have fungeret
fint for alle berørte.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
* De udenjordiske der er bag kristendomsprogrammet er en del af en bevægelse kaldet "Den
Intergalatiske Føderation" ("The Intergalactic Federation"). IGF's dagsorden lyder på ikke at blande sig.
De planlægger at lade stå til, mens menneskeheden blæser sig i småstykker med atomvåben.
Besøget fra jomfrutæven er typisk for IGF. Der er et tema omhandlende negativ profeti, mens de
sadistiske udenjordiske står og ser på og ikke løfter en finger for at hjælpe. I de fleste tilfælde, er børn
involveret og er deres bytte. De udenjordiske grå og fjendtlige nordiske (engle), der har et umætteligt had
til menneskeheden, arbejder med IGF.
Satan og de Oprindelige Guder er fra Orion. IGF er i krig med Orion. IGF arbejder gennem mange "New
Age"-mennesker og mystikere. De udenjordiske IGF'ere hjælper under ingen omstændigheder deres
menneskelige lakajer, når de har problemer, og desuden er de så sadistiske at fortælle dem om deres
ulykke før det opstår. Begavede mennesker, såsom Franz Bardon, der arbejdede for IGF, må ikke bruge
deres kræfter frit, selv hvis det er for at redde deres eget eller en elskets liv. Ved deres død, bliver de
absoberet ind i "lyset". Lyset kaldes også "The One" og er en masse af høstede menneskesjæle, der
anvendes af udenjordiske grå. Der har været indberetninger om, at Vatikanet indgik en aftale med de grå rigdom og magt i bytte for sjæle. Dette forklarer, hvorfor den katolske kirke arbejder utrætteligt på at
undertrykke menneskelige spirituelle fremskridt og ikke er andet end død materialisme blottet for al
spiritualitet.
Satan og hans Dæmoner giver ikke negativ profeti. Hvis du nogensinde oplever et væsen, der fortæller
dig, at noget slemt kommer til at ske, kan du være sikker på, at dette ikke er Satan eller nogen af
Dæmonerne.
Satan står ikke bare og ser os lide unødigt. Han han har bogstaveligt talt reddet mit liv mere end én gang.
Han trådte selv ind for mig. Når jeg nogensinde oplevede alvorlige angreb fra engle, viste Azazel sig med
det samme og jog dem væk. Vi oplever alle tilbageslag, da dette er livet, men når ting går hen og bliver
alvorlige, er Satan der for sine disciple. Jeg havde et astrologisk katastrofalt år i juli 2004 - juni 2005. Om
natten den 30. april 2004, talte Satan til mig under mit ritual. Jeg udtrykte min bekymring for det
kommende år. Jeg havde set dette år komme i over ti år. Det var året, jeg ville dø, da jeg kan forudsige
døden astrologisk. Han meddelte mig, at han ville håndtere energierne for det kommende år, og at jeg
ikke skulle bekymre mig. Han sagde, at jeg ville opleve nogle tilbageslag, og at jeg ikke skulle miste
modet. Tilbageslagene var ganske små i betragtning af omfanget af planeternes aspekter, og på mange
måder blev året positivt for mig. Dette var et mirakel. Jeg er ham taknemmelig ud over ord.
** Jeg skrev overstående prædiken for flere år siden. Til denne dag, har Satan altid været meget positiv på
alle måde for mig. Han er det mest elskelige væsen, jeg nogensinde har kendt.
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Satanisme
Populær skønlitteratur, film og medier har omtrent lige så meget forståelse for Satan og satanisme, som
kristne har.
En af de mest udbredte fejlopfattelser er, at man kan forvente alle former for gratis goodies, som en tur i
Disneyland så at sige, når man gør en forpligtelse til Satan.
Folk der tror dette får en brat opvågen. Satanismen er eliten blandt religionerne. Som specialstyrkerne i
militæret, er vi dem med særlige evner - dem, der er frygtet og respekteret af alle. Det endelige mål med
satanisme er at blive en gud.
I modsætning til alle andre religioner, der undertrykker den menneskelige ånd, frigiver satanisme sjælen og
gør den mægtig og kraftfuld.
Efter vi udfører dedikationsritualet, begynder Satan at investere i os. Vi opdager talenter og kreative evner,
vi aldrig selv vidste, vi havde. Vi bliver meget stærkere og mere selvsikre ved at stræbe efter at bruge disse
og forbedre os selv.
I modsætning til hvad Anton LaVey skrev i Satans Bibel, godtager Satan ikke dovenskab, apati (ikke at
tage sig af noget), stofmisbrug og det at være umotiveret. LaVey arbejdede selv hårdt. Ikke for at sige at vi
ikke er frie til at gøre, som vi ønsker, men Satan forventer, at vi gør noget med os selv. Enhver, der har
været satanist længe nok, ved, at det at gøre Fader Satan vred på os er meget ubehageligt for at sige det
mildt.
Satan er en god Far til sine børn. Han tager fat i os, når vi gør noget, der skadeligt eller destruktivt for os.
Han motiverer og vejleder os til at være det bedste, vi kan.
Indre styrke og selvtillid kommer fra at vide, at man er i stand til at forsvare sig selv og ikke behøver at
sætte sit lid til andre. At være adept inden for alle aspekter af magi tager tid, indsats og engagement.
Det er ikke let at nå til det punkt, hvor vi styrer vores egne sind i stedet for, at vores sind styrer os. Vores
sind blev designet til at underminere os. Dette er indlysende. Vores sind er struktureret til at holde os
uvidende og som slaver, hvilket forhindrer os i at blive som Guderne. Vores overflod af ustrukturerede
tanker forsvinder ud i ingenting, og vi lider af hukommelsestab med hensyn til tidligere liv. Undervisning,
uddannelse og de talenter vi engang havde i tidligere liv er tabte, og vi bliver nødt til at lære det hele igen
og igen. Et ukontrolleret sind kan påføre en unødig bekymring, stress, forstyrrende tanker og, i de værste
tilfælde, sindssyge. Svage mennesker lider mere i det lange løb. Frygt, usikkerhed og ukontrollerede
følelser har frit løb til at pine os dag og nat.
Dem, der nægter at forbedre sig selv er prisgivet skæbnen. Skæbnen kan være grusom og nådesløs.
"I dag er IKKE den første dag i resten af dit liv." Enhver handling du har taget op til dette punkt har
etableret et fundament og mønster i dit liv. Ikke for at sige, at dette er permanent, da alle kan ændre sig,
men forandring kommer ikke uden masser af engagement.
I modsætning til dem, der er udenfor, har vi Fader Satan til at vejlede og guide os. Fader Satan ved alt om
os, inde og ude, og hvor vi er på vej hen. Han er alvidende og kan redde os fra at begå nogle meget
alvorlige fejl, men dem der ligeglade og ikke yder nogen indsats for et forbedre sig selv, finder sig
udenfor.
Fader Satan er der altid til at hjælpe og vejlede dem 37
af6os, der gør en indsats for at forbedre os selv.

Satanister opfordres til at styrke sig selv, vokse, vinde magt og leve livet fuldt ud. Dette er sand
spiritualitet i modsætning til de andre religioner, der ødelægger sjælen ved til sine følgere at tale for ikke at
gøre noget og at afstå fra livet. Som resultat heraf, bliver de ingenting.

Fritanke
Alle ved, at fritanke er evnen til at tænke selv, men hvor mange mennesker anvender faktisk denne? Kun
når du fuldstændig har frigjort dit sind, vil du være i stand til at være uafhængig, selvstændig og kende dig
selv. Det vi skal tænke, tro, lide, ikke skal kunne lide, og vores begreber om, hvad rigtigt og forkert er,
bliver konstant programmeret ind i vores sind af medierne, gruppepres og dem med magt. Dem med magt
kan være regeringen, forældre, familie, uddannelsesinstitutioner, lærebøger, systemet og så videre. Mange
lever deres liv efter andres værdier, og som resultat af dette kommer de aldrig til at kende sig selv. Folk
FÅR AT VIDE, hvad de skal tænke, tro og mene.
Tv er et godt eksempel. Falsk latter betyder, at det er meningen, at noget skal være sjovt, og at det er OK at
grine. Baggrundsmusik lader seeren vide, når han/hun bør være bange eller forvente noget. Nogle
mennesker får tårer i øjnene af følelsesmæssige scener. Livet er meget som dette. Det forventes, at man
skal modtage en eller anden form for godkendelse for enhver tanke og/eller handing.
Tag et kig på den kristne kirke. Alle bliver gentagne gange fortalt, at denne onde fjende af menneskeheden
er noget "godt". På trods af de vedvarende og indlysende tegn på det modsatte, tror de fleste mennesker
faktisk på, at dette er sandt. De kristne bibel kaldes den "gode bog".
Denne "gode bog" er fyldt med massemord, slagtning, tortur, gruppevoldtægt, prostitution, kannibalisme,
barnemord, lemlæstelse, blodofring, forbandelser, afføring, had og enhver anden grim ting, der er kendt for
menneskeheden. Den har opildnet krig, slaveri, blodsudgydelser og har ødelagt millioner af menneskers liv
og psykiske helbred.
Når vi kommer til Satan, åbner han døren til vores spirituelle bur og giver os en hjælpende hånd, så vi kan
komme ud. Resten er op til os. Han er der altid med vejledning og støtte, men frem for alt ønsker han, at vi
er frie. Satan, der er den Sande Gud, er menneskehedens befrier.
Spørg dig selv: Hvad synes jeg? Hvad mener jeg? IKKE hvad du BURDE mene, hvad andre ville mene,
eller hvad alle andre mener. Vi er alle individer. Vi har alle forskellige præferencer og smag. Bare fordi
andre kan lide eller ikke kan lide noget, betyder det ikke, at du, som individ, bør have det på samme måde.
Når du bliver præsenteret for et dilemma eller noget nyt, så stil dig selv de overstående spørgsmål.
Satanisme er fritanke i det ekstreme, men alligevel er så få i stand til at tænke selv.
Nu er det selvfølgelig sådan, at magthaverne er helt ekstremt meget imod fritanke. Får styres let.
Personlighedstests gives, for at bestemme hvem der er en trussel (de der tænker selv og ikke er i
overensstemmelse). Selvom folk ikke ved det, bliver måden hvorpå vi bør tænke banket ind i vores
hoveder fra det tidspunkt, vi bliver født. Meget få mennesker kender virkelig sig selv på trods af, at de bor
sammen med sig selv 24 timer i døgnet. Dette er virkelig trist.
Det er slet ikke så svært. Bare husk altid og ofte at spørge dig selv til at starte med; Synes jeg, at dette er
rigtigt eller forkert for mig? Hvordan har JEG det med dette? Hvad er MIN mening? Der er ingen rigtige
eller forkerte svar her. Bare lær dig selv at kende. Dette kan tage tid, men i sidste ende vil du opleve
lyksaligheden ved at være fri.
Begynd at afprogrammere dit sind fuldstændigt - i dag.
Alle af os er programmeret i større eller mindre
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grad, og de fleste er ikke engang klar over det.

Vigtigheden ved ritualer
Som satanister, er det at udføre ritualer en af de vigtiste ting, vi kan gøre. Da jeg var ny, udtrykte Satan
vigtigheden ved regelmæssige ritualer for mig, hvilket han nu også gør med en nær ven, der for nylig
konverterede.
Vi har den bedste Gud, der er, og det er meget vigtigt for os at lade ham vide, at vi sætter pris på ham.
Ritualer er vores personlige tid mellem Fader Satan og os selv, og de er meget gode for sjælen.
Regelmæssige ritualer kan også give en følelsesmæssig frigivelse, eller en tid hvor vi kan tale med Fader
Satan om bekymringer i vores liv. Han hører os altid, og han er der altid til at lytte. Ritualer styrker også
vores forhold til ham.
Jeg forsøger at udføre ritualer mindst én gang om ugen. De fleste af mine ritualer involverer meget
taksigelse og tilbedelse. Fader Satan tager sig altid af mig og gør mig meget glad. Mange gode og positive
ting sker ofte for mig, og jeg er taknemmelig.
Mange gange, når man sidder alene og mediterer, taler Satan til os. Jeg kan mærke hans smukke
tilstedeværelse i mit liv hver dag. Et ritual er også det bedste tidspunkt at spørge om noget, vi har brug
for. Fader Satan kender vores dybeste tanker, følelser og ønsker. Han er formentlig den eneste i vores liv,
vi kan åbne helt op til og fuldstændig relatere til som vores samlede selv. Han er den eneste, der
fuldstændig forstår os, som intet menneske kan.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

Svar
I aftes hørte jeg sangen "My Sweet Lord" af ex-Beatle George Harrison i radioen. Fokus i denne sang var
"Lord Krishna" A.C Bhaktivedenta Swami Prabhupada. Mange ekstremt velhavende og berømte
mennesker har søgt og søgt efter meningen med livet. Harrison blev, på trods af sine millioner, ingen
prioritet givet af Krishna Guru A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, og derfor udkom sangen.
Dette er ikke noget nyt, da mange er fortabte. Satan giver os viden og forståelse. Jeg ved mere nu, end jeg
nogensinde troede var muligt. Denne viden giver mig en følelse af sikkerhed, selvom der er meget mere
for mig at lære. Viden, i sig selv, er uendelig.
Viden er nøglen til alt. Det at forstå livet og føle sig sikker samtidig med man har en retningssans er meget
vigtigt for både personlig og spirituel udvikling. Mange yogier, kampkunstnere og andre har kraften, men
de har ikke videnen til at bruge den. Uden videnen er det nytteløst på mange områder udover at gå på
glødende kul, som fakirer, eller flække træplader og mursten.
Satan vejleder os, så vi kan øge og styrke vores kræfter. Han viser os, hvordan vi kan bruge disse kræfter
til at være de bedste personer, vi kan være. De fleste mennesker har ikke nogle spirituelle svar. Livet bliver
forvirrende og meningsløst. Depression, stof-og alkoholmisbrug, forvirring, usikkerhed og apati er manges
tilstand, uanset materiel rigdom og berømmelse.
Satan er giveren af viden. Vi lærer, når vi er klar. Jeg37h8ar fundet, at Dæmoner er de bedste lærere. Det, de

kan lære, os strækker sig langt ud over det, som noget menneske ved. Tid og tålmodighed er nødvendigt.
Vi lærer hen ad vejen, når vi er åbne og klar. Satan og hans Dæmoner er der altid med svar på vores
spørgsmål og for at hjælpe og vejlede os.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

Livet i overhalingsbanen
De fleste mennesker lever livet i overhalingsbanen; fastfood, hurtigt bredbånd, hurtig tv, hurtig service,
"jeg vil have det for fem minutter siden" og så videre.
Den åndelige verden virker ikke på denne måde. Jeg er igen nødt til at understrege: TÅLMODIGHED,
VEDHOLDENHED OG ENGAGEMENT.
Jeg så eller kommunikerede med ikke Dæmoner indtil adskillige måneder efter mit dedikationsritual. Jeg
husker at have set Furackus og Elyth på mit alter. Dette var omkring seks måneder efter min dedikation.
Jeg mødte ikke Azazel, før næsten tre måneder efter jeg så disse to Dæmoner. Azazel er min ledende
Beskytterdæmon, og han er mig meget nær. Jeg vidste heller aldrig, at Lucifuge Rofocal var en af mine
Beskytterdæmoner. Han har en unik stemme og en let accent. Jeg husker, at han talte til mig, da jeg var
ny, men jeg vidste aldrig hvem det var, udover at han var en Dæmon.
Satan går meget op i tålmodighed. Han og hans Dæmoner har ventet tusindvis af år på menneskeheden.
Man kan ikke bare udføre dedikationsritualet, knipse med fingrene og her kommer Dæmonen. Forhold
opbygges langsomt med tålmodighed, vedholdenhed og engagement.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

“Ondskab”
Der er folk, der snakker snakken og vil spille på det med at være "slem" og "ond". Disse mennesker er
opsatte på, at gale op om hvor "ond" Satan er, selvom de overhovedet ikke kender ham. Deres idéer om
det såkaldt "onde" er intet andet end kulturelle begreber. Kun få har forstår betydningen af ordet "ond" og
er forsimplede i deres tænkning. Satan transcenderer "godt" og "ondt".
Disse individer klæber sig fast til den kristne lære om Satan. Inderst inde, er de i virkeligheden kristne og
ikke satanister, da de følger den kristne lære. De lever fast deres liv efter deres egne specifikke kulturelle
tabuer. Sand satanisme er frihed, og ikke at leve i overensstemmelse med de begrænsninger der findes i
den kristne lære om, hvad der *formodes* at være ondt. De mangler perspektiv og forståelse. Det, der
opfattes som "ondt" i én kultur kan opfattes positivt i en anden.
Satanisme er dyb, transformerende spiritualitet, der transcenderer de menneskelige begreber om godt og
ondt. Folk, der er alt for optagede af eller foruroligede over Halloween, boogeymanden, lig og monstre
har ingen forståelse for Satan eller sand satanisme.
For at være fri, må man afprogrammere sit sind. Kun når man er i stand til at se livet gennem sine egne
øjne, kan man stige op til et højere niveau af forståelse. Alt for mange mennesker bærer stadig rundt på de
værdier, samfundet har programmeret ind i dem i stedet for at se tingene gennem deres egne øjne og være
deres egen person.
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Når vi giver vores sjæle til Satan (for de af os der vælger at gøre dette), åbnes en dør. Dette er et stort
skridt videre fra at leve i overensstemmelse med det, der er blevet dynget på os af samfundet. Det er her,
vi transcenderer den sorte og hvide simplistiske tænkning og begynder at se tingene gennem vores egne
øjne.

Musik
Djævelen har altid haft de bedste melodier - dette har man vidst i århundreder. Som med litteratur, teater
og kunst, har den kristne kirke altid betragtet musik med stor mistro, når det ikke har været helt under
deres strenge og undertrykkende kontrol.
Satan er mester i violin og fløjte. Det 18. århundredes italienske komponist Giuseppe Tartini blev
inspireret, da Satan viste sig for ham i en drøm. Han hørte Satan spille violin. Han fortalte, at det var den
smukkeste musik, han nogensinde havde hørt. Det var "ubeskriveligt smukt". Han vågnede straks, og
forsøgte at skrive det ned for at kopiere det, men det blev aldrig helt som i drømmen. Han gjorde sit bedste
for at kopiere det. Han udgav det og kaldte det "Il Trillo Del Diavolo" (Djævelens Trille).
Violinisten Niccolo Paganini, fra det 19. århundrede, kom under intens mistanke om at "samarbejde med
Djævlen". Med andre ord, ville ingen kunne skrive eller spille noget så smukt uden hjælp fra Satan. Her
indrømmer den kristne kirke direkte, at Satans skønhed overstråler det, som de selv tilbeder.
Modest Mussorgskij komponerede "Night On Bald Mountain". Musikken potrætterede en heksesabbat. I
det oprindelige stykke, herskede Satan triumferende ved klimakset, men dette var for meget for
Mussorgskijs kristne medmennesker. Nikolai Rimsky-Korsakov reviderede og sluttede stykket med en
kirkeklokkes ringen.
Satan inspirerede også Carl Orff i hans drømme, da han skrev "Carmina Burana". Dette stykke musik er
bedst kendt fra soundtracket til filmen "The Omen". Orff fortalte sin kone, at han mange gange havde set
Dæmoner, da han komponerede musikken.
Jazz er synonymt med Satan. Det rytmiske beat, dansene som musikken inspirerer og selvfølgelig - det
åbnede døren for rock and roll.
Musikken har altid været en stor ven af menneskeheden. Musikken lindrer og aflaster, da den afslapper den
venstre (logiske) side af hjernen, så den kreative højre side kan manifestere sig selv med nye idéer og
løsninger på ting, på samme måde som meditation hjælper os. Musikken gør enhver aktivitet mere
behagelig. Arbejde bliver lettere, en hurtig rytme kan få én i gang, en beroligende rytme kan berolige ens
humør og samleje til musik kan være ekstatisk og lyksagligt.
William Blake sagde engang, at al sand poesi var "Djævelens værk". Satan inspirerer til kreativitet. Han
arbejder for at aktivere og fremhæve kreativiteten i alle sine disciple. Med Satan lærer vi og vokser som
individer. Hver eneste af os er unik.
Fjenden ønsker, at alle er kloner; helt ens og kedelige. Se på kvinderne under Taliban, de kristne kvækere,
amishfolket og hasidiske jøder med deres strenge regler om, hvordan man klæder sig. Der er ikke plads til
nogen personlig kreativitet overhovedet. Disse religioner vanhelliger, skænder og dræber den
menneskelige ånd, mens de slavebinder sjælen. Satan står for frihed og individualitet.
380

Islam
Islam er en gren af kristendommen. Denne religion har bragt menneskeheden umådelige lidelser, krige og
elendighed. Ved nærmere undersøgelse, finder vi de samme forbryderiske udenjordiske karakterer. Den
kristne engel "Gabriel" viste sig for Mohammed og kastede om sig med flere af disse antilivs-lærdomme,
i form af "Islam", med formålet om yderligere at slavebinde menneskeheden og for at skabe flere
konflikter og krige.
I modsætning hertil, underviser og hjælper Dæmonerne menneskeheden (hvis de behandles med respekt).
"Af deres frugter skulle I kende dem."
Kvinder behandles lavere end dyr i islamiske lande. Jeg husker, da jeg så et så afskyeligt foto af en lille
kvinde i Yemen, hvis arm var blevet hamret igennem med en kranvognskæde. Hendes "forbrydelse" var,
at hun løb væk fra sin voldelige islamiske mand og blev fanget.
Afghanske kvinder bliver nødt til at bære tunge dragter, der dækker hele deres krop. De kigger ud af et
lille net. Hvis de ved et uheld eksponerer noget af deres hud, bliver de tæsket med køller af islamiske
mænd.
Islamiske kvinder skal gå en meter bag deres mænd på gaderne. Kun i krigstid bliver de tvunget til at gå
en meter foran, da der er landminder
Islamske kvinder spiser levningerne fra deres mænds (og deres gæsters) middagstallerkener. De
behandles lavere end hunde.
Det kan ikke undre, hvorfor disse mennesker er så ivrige efter at dræbe sig selv med selvmordsbomber.
Hvilket slags liv er dette? At behandle sine partnere på denne måde, under det blodtørstige monster de
kalder "Allahs" ledelse. De kommer til det punkt, hvor de bliver nødt til at sprænge sig selv i luften - hvor
er denne "Allah"?
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Satans Bud
Satan dikterede Al Jilwah'en direkte til yezidiprofeten Sheik Adi i det 12. århundrede. Al Jilwah'en er
den vigtigste doktrin i satanisme, og hver eneste bør være bekendt med dens lære. Jeg spurgte Satan,
om Al Jilwah'en var fra ham, og det bekræftede han, at den var. Han sagde også, at muslimerne
ændrede nogle af yezidiernes doktriner. Jeg lærte buddene udenad for noget tid siden, og de har altid
været til stor hjælp og trøst for mig, især når jeg har oplevet forvirring.
"ALLE MINE LÆRDOMME KAN MED LETHED ANVENDES TIL ALLE TIDER OG UNDER ALLE
FORHOLD."
"JEG BELÆRER OG LEDER DEM, DER FØLGER MINE BUD."
"JEG HERSKER OVER ALLE SKABNINGER OG OVER ALLE SAGER HOS DEM, DER ER UNDER
MIT BILLEDES BESKYTTELSE."
JEG ER ALTID TIL STEDE FOR AT HJÆLPE DEM, SOM TROR PÅ MIG OG PÅKALDER MIG I
NØDENS STUND."
"JEG TILLADER ENHVER AT ADLYDE DET, SOM HANS EGEN NATUR DIKTERER HAM; MEN
DE, SOM TRÆDER PÅ IMOD MIG, VIL BITTERLIGT FORTRYDE."
"INGEN GUD HAR RET TIL AT BLANDE SIG I MINE AFFÆRER, OG JEG HAR GJORT DET TIL
EN BYDENDE PLIGT, AT ALLE OG ENHVER SKAL AFSTÅ FRA AT TILBEDE ALLE GUDER."
"NÅR FRISTELSEN KOMMER, GIVER JEG MIN PAGT TIL DEN, SOM TROR PÅ MIG."
"JEG TILLADER IKKE VENSKABELIGT SAMVÆR MED ANDRE FOLK."
"EJ HELLER BERØVER JEG DEM, SOM ER MINE EGNE, OG SOM ADLYDER MIG, NOGET SOM
HELST, DER ER GODT FOR DEM."
"JEG VISER MIG PÅ FORSKELLIGE MÅDER FOR DEM, DER ER TROFASTE OG UNDER MIN
BEFALING."
"JEG FØRER TIL DEN RETTE VEJ UDEN EN ÅBENBARET BOG; JEG RETLEDER MINE
ELSKEDE OG UDVALGTE MED USYNLIGE MIDLER."
"TRE TING ER IMOD MIG, OG JEG HADER TRE TING."
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"DE, SOM BEVARER MINE HEMMELIGHEDER, SKAL SE OPFYLDELSEN AF MINE LØFTER."
"DET ER MIT ØNSKE, AT ALLE MINE TILHÆNGERE SKAL SAMLES I ET ENHEDENS BÅND, AT
IKKE DE, SOM ER UDENFOR, SKAL TRIUMFERE OVER DEM."
"FORKAST ALLE LÆRDOMME OG BUDSKABER FRA DEM, SOM ER UDENFOR. JEG HAR IKKE
LÆRT DISSE LÆRDOMME, EJ HELLER STAMMER DE FRA MIG."
"ÆR MIT SYMBOL OG MIT BILLEDE, THI DE MINDER JER OM MIG."
"JEG HERSKER OVER ALLE SKABNINGER OG OVER ALLE SAGER HOS DEM, DER ER UNDER
MIT BILLEDES BESKYTTELSE."

JEG ER ALTID TIL STEDE FOR AT HJÆLPE DEM, SOM TROR PÅ MIG OG PÅKALDER MIG I
NØDENS STUND."
Satan holder altid sit ord. Mange af os er godt klar over, hvordan vores liv blev rettet ud, efter vi gjorde
en forpligtelse til Satan. Han får os på rette vej, vejleder os og leder os til det, som vi behøver for at
være fokuserede og glade. Når vi dedikerer vores sjælpe til ham, er vi altid under hans beskyttelse, og
han er der altid for os. Satan har ALTID været der for mig. Der var tidspunkter, hvor jeg havde
problemer, og hvor Fader Satan kom til mig og hjalp mig, selv før jeg spurgte om hjælp.
Det er meget vigtigt at stole på Fader Satan. Han arbejder, med hver enkelt af os, på at skabe tillid. Han
er ærlig, sandfærdig og konsekvent, og han holder sit ord. Han møder os mere end på halvvejen.
"JEG TILLADER ENHVER AT ADLYDE DET, SOM HANS EGEN NATUR DIKTERER HAM; MEN
DE, SOM TRÆDER PÅ IMOD MIG, VIL BITTERLIGT FORTRYDE."
Satan ønsker, at vi alle er glade individer. Vi har alle frihed til at nyde vores fetisher, personlige smage,
præferencer og så videre. Dette er en af de mange grunde til, at vi er lykkeligere end de fleste.
"INGEN GUD HAR RET TIL AT BLANDE SIG I MINE AFFÆRER, OG JEG HAR GJORT DET TIL
EN BYDENDE PLIGT, AT ALLE OG ENHVER SKAL AFSTÅ FRA AT TILBEDE ALLE GUDER."
Dem, der tilbeder andre guder, ender med at være forvirrede og åbne for alle former for påvirkninger.
Det er vigtigt at forblive fokuseret. Som satanister, er vores Gud Satan, og der er ingen grund til at bede
til, eller påkalde andre guder. Dæmoner fungerer som beskyttere og leder os til at være stærke i Satan.
De kan også fungere som formidlere, da de arbejder tæt sammen med os, men vi tilbeder dem ikke.
"NÅR FRISTELSEN KOMMER, GIVER JEG MIN PAGT TIL DEN, SOM TROR PÅ MIG."
Fristelse kommer som regel i form af frygt. Nogle har, hovedsageligt på grund af frygt, sluttet sig til
fjenden. Fjenden tjener overhovedet intet formål i et lykkeligt liv og bør undgås for enhver pris.
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"JEG TILLADER IKKE VENSKABELIGT SAMVÆR MED ANDRE FOLK."
I forhold til samvær med udenforstående - hvor mange gange, bare i denne e-gruppe* alene, har vi læst
om eller været direkte modtagere af problemer fra kristne? De fleste kristne vil forsøge at konvertere
os, især hvis de ved, at vi er satanister. Meget få, om nogen, vil have en lev og lad leve-indstilling over
for en, de ved er satanist. De vil altså ikke lade os være. Hvad angår hard-core muslimer, så har deres
praksis været at ty til mord, når de støder på nogen, de ikke kan konvertere. Mange yezidier er blevet
myrdet i massevis af muslimer.
"EJ HELLER BERØVER JEG DEM, SOM ER MINE EGNE, OG SOM ADLYDER MIG, NOGET SOM
HELST, DER ER GODT FOR DEM."
Satan kender hver enkelt af os helt tæt på - fuldstændigt - og ved, hvad der er bedst for os. De meste af
det vi beder om, giver han os, og vi er glade. Satan er vores Skabergud, og han kan se ting, vi ikke kan.
Han kan se, om nogen eller noget er til skade for os eller vil gøre os fortræd. Det er meget vigtigt at
stole på ham. Han har alle faktaene; det har vi ikke.
"JEG VISER MIG PÅ FORSKELLIGE MÅDER FOR DEM, DER ER TROFASTE OG UNDER MIN
BEFALING."
Individualitet er meget vigtigt for Satan, og han ønsker, at hver enkelt af os vokser og udvikler vores
egen unikhed. Han vil have os til at være os selv. Vi er alle meget vigtige for ham på vores egen
specielle måde. Med Satan, kan én person opleve noget, som en anden ikke oplever og omvendt.
Samlet set, har mange af os haft mange lignende oplevelser, spirituelle hændelser og har set de samme
ting.
"JEG FØRER TIL DEN RETTE VEJ UDEN EN ÅBENBARET BOG; JEG RETLEDER MINE
ELSKEDE OG UDVALGTE MED USYNLIGE MIDLER."
Satan kommer til os. Vi behøver ikke at bruge vores liv på at gå over bunker og bunker af materiale for
at prøve at få mening ud af det i et forsøg på at finde "gud". Satan interagerer med hver enkelt af os på
sin egen måde. Han vejleder hver enkelt af os og retleder os, så vi kan have et tilfredsstillende og
givende liv.
"TRE TING ER IMOD MIG, OG JEG HADER TRE TING."
Disse tre ting er den kristne treenighed og de tre religioner; jødedommen, kristendommen og islam.
Alle disse tre religioner fordømmer og prædiker imod Satan og erstatter ham med deres falske "Gud".
Ulykke kommer i treere. Disse tre har fortalt løgn på afskyelig løgn om Satan og hans Dæmoner, som
er de Oprindelige Guder. De har dynget umådelig lidelse og elendighed over menneskeheden og
Jorden. De er vores fjende!
"DE, SOM BEVARER MINE HEMMELIGHEDER, SKAL SE OPFYLDELSEN AF MINE LØFTER."
Fordi Satan viser sig for os på forskellige måder, kan han afsløre nogle af sine hemmeligheder for os
som individer. Vi vil vide, hvad disse er. Han har gjort ting for mig og har afsløret ting for mig. Der er
visse hemmeligheder, han har betroet mig at holde for mig selv. Husk, at Satan behandler os alle som
individer. Det er meget vigtigt at holde på hans hemmeligheder. Hvis du nogensinde er i tvivl om,
hvorvidt du må afsløre noget eller ej, så spørg bare Satan, og han vil enten fortælle dig det, eller du vil
modtage et tegn fra ham.
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"DET ER MIT ØNSKE, AT ALLE MINE TILHÆNGERE SKAL SAMLES I ET ENHEDENS BÅND, AT
IKKE DE, SOM ER UDENFOR, SKAL TRIUMFERE OVER DEM."
Satan ønsker, at alle hans folk arbejder sammen og forener sig. Vi skal se bort fra vores personlige
forskelle og arbejde sammen som et team. Den kristne "Gud" og kompagni arbejder på at skabe
konflikter, splid og splittelse blandt satanister:
Markusevangeliet 3:26:
"Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet i splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men
det er ude med ham."
Sammenhold er af altafgørende betydning. "Én alene, sammen stærke". Satan godtager ikke interne
stridigheder og kampe mellem hans folk. Dem, der oplever konflikter med en satanisk bror eller søster
bør gå til Satan med dette, og han vil håndtere situationen. Dem, der kaster forbandelser over eller
smæder andre satanister vil invitere Beelzebubs vrede. Beelzebub håndterer dem, der skaber problemer
og splittelse, og konsekvenserne kan være ganske ubehagelige.
"FORKAST ALLE LÆRDOMME OG BUDSKABER FRA DEM, SOM ER UDENFOR. JEG HAR IKKE
LÆRT DISSE LÆRDOMME, EJ HELLER STAMMER DE FRA MIG."
Når det kommer til at forkaste lærdomme og budskaber fra dem, som er udenfor, så beskriver
talemåden "skrald ind, skrald ud" dette perfekt. Man behøver blot at se på de kristne, muslimer og
kompagni for at se, hvor fortabte og spirituelt ubalancerede de er. Under den kristne smiley-maske, er
der elendighed, uanset hvor meget de prøver at benægte det og lyve. De kristne, jødiske, muslimske og
andre højrehåndsreligioners læredomme består af antilivs-lære, blottet for al sand spiritualitet og fører
deres tilhængere ned ad vejen mod spirituel forringelse, løgne, tab og forvirring.
"O, I SOM HAR TROET PÅ MIG, ÆR MIT SYMBOL OG MIT BILLEDE, THI DE MINDER JER OM
MIG."
Da jeg var ny inden for satanisme, læste jeg Anton LaVeys Sataniske Bibel. På daværende tidspunkt,
havde jeg næsten ingen møbler, og jeg stilte mine bøger op mod væggen på gulvet. Jeg gjorde dette
med min Sataniske Bibel. Der var et eller andet, der ikke ville lade mig falde i søvn, og det generede
mig at min Sataniske Bibel stod på gulvet. Jeg samlede den op og stilte den på en hylde i mit skab. Jeg
købte efterfølgende adskillige reoler. Vi skal ALTID behandle hellige bøger, smykker eller andet, der
symboliserer Fader Satan, med største omhu og respekt.
Fader Satan understregede tidligt Al Jilwah'ens vigtighed for mig. Jeg lærte meget af den udenad, og
det har hjulpet mig umådeligt.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Folk i vores liv
Vi satanister er en lille gruppe, hvad antallet af os angår, men vi bliver flere og flere, for hver dag der
går, i forhold til de andre religioner. Desværre er der mennesker i vores liv, der grundigt er
indoktrinerede med kristne og andre fjendtlige lærdomme. Højtider, familiesammenkomster og andre
sammenkomster kan være svære tider for mange af os.
Kristne føler sig stærke, når de er i en gruppe af andre kristne, der kan bakke dem op, men når de
oplever en konfrontation alene, er få modige. Jeg har set disse slags mennesker give op, når de mangler
den nødvendige støtte. De er så svage og afhængige. Mere end én kristen har sagt sit job op på grund af
mig. De skaber konflikter, de ikke kan håndtere. De fleste snakker snakken, og det er det.
Jeg var ateist i over femten år. Jeg hadede kristendommen og dens lære meget mere end den
gennemsnitlige ateist. Mine "blasfemier" fik bogstaveligt talt folk til at krybe sig sammen. For flere år
siden, da jeg arbejdede tredje skift på en restaurant, kom et skvat altid ind og satte sig ved skranken. En
nat brød dette skvat ind i en samtale mellem en LaVeyansk satanisk teenager og jeg, der slet ikke kom
ham ved. Jeg satte ham på plads og forlod stedet, da min vagt var slut. Han holdt kæft. Så snart jeg var
ude af døren (min søn arbejdede der også som tjener), henvendte det kristne skvat sig til ham og
begyndte at snakke om "gud". Min søn råbte: "FUCK GUD!" Fyren blev med det samme bange.
De fleste kristne er svage, uanset om de er kollegaer, familie eller andet. Sjældent vil du se en kristen stå
alene mod flere af os. Selvfølgelig er situationen anderledes, når de er i en gruppe mod én person. Tre
kristne truede mig engang med fysisk vold, efter de antastede mig uden for et offentligt bibliotek. Jeg
fortalte dem, hvad jeg mente om deres nazaræer. Selvfølgelig fulgte en ophedet verbal udveksling, og
alle tre skralede gentagne gange op med de samme indholdsløse fraser, fuldstændig uden noget logisk
eller rationelt argument. Det eneste de kunne tilbyde var potentielt fysisk vold og intet andet. En af disse
klovne var en præst. Jeg fandt ud af dette senere, da jeg genkendte ham i en tv-reklame for hans kirke.
Jeg nægtede at trække mig, og da de indså, at konfrontationen ville føre til mere, gik de. De efterlades
gang på gang med intet at sige. De starter diskussioner, de ikke kan afslutte.
De fleste kristne sidder fast. Satan giver os styrke, som de ikke har. Jeg kigger på dem, og ser hvor svage
de fleste af dem er, og hvordan de er trænger til og er afhængige af andres anerkendelse. Denne slags
ting leder dem til kristendommen til at starte med. Satan går, af natur, alene. Der er ikke noget småligt
røvkysseri eller overholdelse af andres "forventninger" og standarder. Vi er en elitegruppe. Vi bøjer os
ikke for nogen. Vi har kraften og evnerne til at rive dem i stykker, tygge godt og grundigt på dem og
spytte dem ud, og de ved det.
Kristne siger, at de vil bede for mig. Når jeg fortæller dem, at jeg til gengæld vil bede for dem, bliver de
bekymrede. Jeg har med mine egne øjne set, hvad der er blevet af de fjolser, der har været dumme nok
til at "bede" for mig. Satan og Dæmonerne straffer dem, der chikanerer os. Ikke altid lige med det
samme - bare giv det lidt tid.
Det kan virkelig gøre underværker at huske de, som vi virkelig holder af og elsker i vores ritualer. Hvad
angår dem vi er ligeglade med; hvorfor bekymre sig om den? Hvem har brug for dem og deres smålige
tåbelighed? De eksisterer ikke engang for mit vedkommende. De er så svage, at tavsheden generer dem.
Den gør mig fredsfyldt.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Sandheden om aliens/udenjordiske
Da jeg var ny, spurgte jeg Satan under et ritual: "Hvem er du?". Jeg havde ingen anelse. Jeg troede, at han
var en slags ånd, men stemmerne i mit hoved og min interaktion med ham indikerede, at han er et rigtigt
væsen. Meget snart efter ,mindre end 24 timer, stødte jeg på the Luciferian Liberation Front. Jeg vidste, at
dette var et svar på mit spørgsmål.
Jeg har brugt flere år på at studere en bred vifte af okkulte emner. Desuden har jeg haft mange erfaringer
og har lært af andres erfaringer, både gejstlighedens og lægfolkets. Beviserne for fremmede udenjordiske
er overvældende. I de egyptiske billeder og monolitter er pyramiderne fordelt og rettet mod Orion
konstellationen, og distancen mellem pyramiderne korrelerer med afstanden mellem stjernerne i Orions
bælte.¹
Den jødiske/kristne bibel er fyldt med BLATANT UFO-aktivitet. Mange vildledte personer tror, at den
kristne "gud" er den perfekte kraft, over ethvert menneskes forståelse. Sandheden er, at den
jødiske/kristne bibel GENTAGNE GANGE beskriver et jaloux, vredt, ondskabsfuldt og hadefuldt væsen
- Jahve/Jehova. Ligegyldigheden over for lidelse indikerer ondskab og grusomhed. Det fremmede væsen
kender til de menneskelige følelser - vrede, had og jalousi - hvilket resulterer i krig, mord og folkemord,
som de fleste mennesker stræber efter at undgå. Begræbet "kærlighed" forstås ikke og mangler. For det
kristne væsen er det blot et ord, der bruges til at kontrollere og intet andet. Væsenet er, naturligvis,
fuldstændig foruden og forstår ikke konceptet "kærlighed". På den ene side, hævder væsenet, at det
"elsker" sine tilhængere. På den anden side kan denne "kærlighed" fordømme én til evig brænding og
tortur i en "sø af ild". Dette er meget udenjordisk for at sige det mildt. Det Gamle Testamentes bøger, især
Første og Anden Mosebog, er chokerende fyldt med forbrydelser mod menneskeheden, såsom
massemordende som dette væsen, helt spontant, selv udøvede mod sine egne.
Det er givet, at alle der er bekendt med UFOer og aliens ved, at grå og reptiler er blottede for følelser.
Dette er også nedskrevet i den kristne bibel, da Moses beder om at se "Guds" ansigt - den udenjordiske
svarede, at ingen kunne se ham ansigt til ansigt (Anden Mosebog 33:20-23). Tydeligvis er dette væsen
ikke menneskelignende.
Mange af os har set Satan. Satan og hans Dæmoner (samt nogle af "englene" fra den kristne bibel og
deres kohorter) er de udenjordiske, man kalder "De Nordiske". Aleister Crowleys "Illustrated Goetia" har
talrige illustratiner. Illustrationerne af "Lucifuge Rofocal" og "Vassago" viser væsener med store,
pæreformede hoveder. Lucifuge Rofocal er en af mine Beskytterdæmoner. Jeg har set ham. Han har et
stort, pæreformet hoved. Han er tydeligvis en hybrid af Grå. Han er venlig og har følelser, da en
hybridblanding er unik. Valefor er også en Grå/Nordisk hybrid. Han har det store hoved med grønlig
hudfarve. Clistheret, som er af hunkøn, har det samme. Jeg har aldrig set Vassago, men illustrationen i
bogen understøtter, hvad mange af os har set.
Nordiske ses ofte ledsaget af grå. Disse nordiske er dem, der normalt er fjendtligt indstillet over for
menneskeheden. Azazel fortalte mig, at "de er afskyelige" (de grå), da jeg spurgte ham omkring dem ved
hjælp af et Ouija-bræt.
Til de af jer som er skeptikere, foreslår jeg kraftigt at læse: "The Day After Roswell" af den amerikanske
oberst Phillip J. Corso. Forfatteren blotlægger hele historien med navne, datoer, facts og dokumenter
frigivet under "the Freedom of Information Act". Han var personligt ansvarlig for Roswell dokumenterne
under Hærens Forskning og Udvikling i Pentagon, direkte under generalløjtnant Arthur G. Trudeau, og
var aktivt involveret i planlægningen af projektet. HORIZON.
Corso forklarer virkeligheden bag "Den Kolde Krig3"8,7hvor USA og USSR ophobede atomvåben, som var

i stand til at ødelægge Jorden fem gange. Hvis begge sider brugte disse, ville resultatet være selvmord for
hele planeten. Sandheden er, at begge verdensmagter var klar over den udenjordiske trussel, hvilket i
virkeligheden er en fjendtlig én, der truer livet hos alt og alle på denne planet. Dette er grunden til, at alle
menneskelige forsøg på at etablere nogen form for betydningsfuld kontakt til disse væsener har været
mødt med vildledelse. Både USA og USSR arbejdede bag kulisserne for at udvikle forsvarsteknologi, der
ikke skulle bruges mod hinanden (som medierne fejlagtigt hævdede for at forme den offentlige mening
og bedrage masserne), men som skulle bruges som forsvar til et potentielt udenjordisk angreb. Dette var
også den vigtigste årsag til månemissionen, Apollo, i 1969. Denne mission var ikke kun for at udforske
rummet. Forsvarsministeriet (USA) var interesseret i at oprette en base på Månen, der skulle fungere som
rekognosceringspost for Jorden. Det store antal satelitter der kredser om jorden tjener samme formål.
Corso afslutter bogen med dokumenter. Han forklarer, hvordan teknologien der blev inddrevet fra det
udenjordiske rumskib, som styrtede ned i Roswell, New Mexico i Juli, 1947, blev bjerget og hemmeligt
distribueret af den amerikanske hær til forskellige civile labaratorier, hvor topforskere var ansatte. Disse
forskere anvendte reverse engineering til at udvikle det høje niveau af teknologi, vi har i dag. Denne
teknologi gjorde det muligt at bygge "stealthflyet" og andre højteknologiske militære våben, der anvendes
til at afskrække udenjordiske fra at invadere Jorden.
Pointen er, at vi havde success med at afskrække dem fysisk men ikke psykisk. Deres stærke telepatiske
indflydelse kan mærkes. Den kristne religion og dens kohorter giver disse væsener den energi, de har
brug for. Grundig undersøgelse af Roswell fartøjet og obduktionerne udført på de grå, der styrede den
Delta-formede UFO, afslørede deres parasitiske natur. Beskrivelsen af væsenet kaldet "The All" i bogen
"The Watchers", af Raymond E. Fowler, understøtter også den parasitiske natur hos disse væsener, der er
blottet for følelser, samt hvordan de trives på energien fra sjæle. Disse skabninger har eksperimenteret så
meget med genteknologi og forandring, at de ikke længere har kønsorganer, mulighed for at formere sig,
følelser eller fysisk styrke.

Undersøgelser viste, at der hverken var tænd/sluk kontakter, instrumentbrætter eller synlige kredsløb i det
udenjordiske fartøj - kun fordybninger formet som de udenjordiskes håndaftryk (som håndaftrykkene i
vådt cement i Hollywood). Det var her, de udenjordiske placerede deres hænder og blev en integreret del
af fartøjet. De navigerede fartjøjet ved hjælp af deres egen biolelektricitet, kraftfuld telepati og telekinese.
De justerbare hovedbøjler, som de placerede på deres hoveder, fungerede som tankeforstærkere.
Da officerene undersøgte disse og satte dem på deres hoveder, inducerede maskinerne levende farver,
hallucinationer og resulterede i "brændende hovedpiner". Desuden fandt de, at hovedbøjlerne stimulerede
forskellige dele af hjernen.
"The Watchers" af Raymond E. Fowler er meget afslørendem hvad angår de grås deltagelse i det kristne
fupnummer og udstiller "den ene". *Se "Jesus of Borg".
De fleste mennesker er ikke klar over satanismens højere formål. Jorden har været målet for en
sjælefarm.² Satan er "Menneskehedens Befrier".
Kristendommen og dens kohorter er et svindelnummer. Satan og hans Dæmoner er her for at hjælpe os
med at komme ud af den situation, hvor vi bliver brugt som energi-kvæg i et slagteri til udenjordisk
forbrug. De fjendtlige Nordiske søgte at følge planen, og destruere os efter mineprojektet var fuldført, da
de ikke mente, at menneskeheden havde nogen nytte. Nephillim der "tog hustruer" og underviste
menneskeheden, såsom Azazel og Set, blev forvist,3f8o8 rbandet og fordømt.

(Overstående illustration afbilder Set, der underviser et menneske i at bruge bue og pil).
Vi har at gøre med væsener, der har mere spirituel kraft, teknologi, intelligens og viden, end vi har. De
ældes ikke, som vi gør - de har videnen og teknologien til at have ændret deres DNA. Satan er over en
halv million år gammel. Man kan kun begynde at forestille sig hvilket niveau der måtte nås, når man
oplever livet, fortsat lærer og styrker sig selv i bare 1000 år - kombinér dette med ekstremt avanceret
teknologi.
For de af jer, der er skeptiske, foreslår jeg, at I læser overstående bøger, samt "Extra-Terrestrials Among
Us" af George C. Andrews. "The Day After Roswell" afslører alt fra hvidvaskningen og gul
journalistisk til den virkelige sandhed bag "Star Wars" (Strategic Defense Initiative) af Regan
Administrationen og den "Kolde Krig".
Dette var hovedsageligt en distraktion og en undskyldning. Hvorfor skulle to verdensmagter fremstille
hundredevis af atomsprænghoveder, der ville udslette hele Jorden og resultere i gensidigt selvmord?
I mange år, har disse spirituelt uvidende og vildledte new-age idioter galet op om menneskehedens
"synder", og hvordan vi er en trussel mod universet med vores atomvåben og aggression, mens alle
disse udenjordiske er så forbandet vidunderlige. De hævder, at de spejder vores militær og våben
baseret ud fra en altruistisk bekymring for alt liv i universet, da vi er blevet en trussel mod dem som
følge af vores syndige måder. FORKERT.
Disse udenjordiske har holdt vores forsvarssystemer under overvågning for at se, hvor langt vi er, og
hvor sårbare vi er over for en masseinvasion. USA og Rusland ved begge dette. Disse udenjordiske har
løbende og aggressivt handlet for at forhindre vores udforskning af rummet, jammet vores løfteraketter
og sattelitter, hvilket forårsager mekaniske problemer og har endda forhindret et par sattelitter i at blive
skudt i kredsløb. De har handlet for at jamme vores signaler med summen og anden elektronisk
forstyrrelse. Deres skydning på tværs af vores radar-detektorer skaber blips og tilskynder vores
luftvåben til at følge efter dem - de tester vores manøvredygtighed og hastigheden på vores fly. De
ønsker at vide præcis, hvor vi er teknologisk. Disse grå legede kat-og-mus og kantede endnu tættere på,
indtil der kom en respons. De har også forsøgt at afbryde verdensomspændende kommunikation og
vores forsvar gennem elektrisk og magnefelts interferens.
Deres brug af nattesyn ville have været en fordel. Forsvarsministeriet (USA) har nu disse, og mange
andre militære teknologier, som er en trussel mod dem. I tilfælde af udenjordisk angreb, planlagde USA
og Rusland, at kun halvdelen af Jorden ville blive ofret - hvis én nation blev slået ud, kunne den anden
dække.
General Douglas McArthur sagde til New York Times i 1955, at truslen kommer derudefra. "Verdens
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nationer må forenes, for den næste krig vil være interplanetarisk".

En udenjordisk base blev set på Månen af astronauten Neil Armstrong under Apollo 11's overflyvning
og landing. Mercury 7 astronauter er, som mange andre, blevet skygget af UFO'er. "De skyggede og
sporede ikke bare vores fartøjer i kredsløb; de fik dem til at summe og prøvede at skabe sådant kaos
med vores kommunikationssystemer, at NASA flere gange måtte genoverveje astronauternes sikkerhed
i Mercury og Gemini programmerne". Månelandingsprogrammet Apollo blev i sidste ende opgivet, da
der ikke var nogen måde, hvorpå astronauterne kunne beskyttes fra udenjordiske trusler.
"Det udenjordiske fartøj buzzede også aggresivt vores frontline forsvar i Østeuropa for at enten at lede
efter blind spots eller svagheder; undersøgte vores radar for at se hvor hurtigt vi reagerede". De
afslørede det aldrig offentligt, men millitære efterretningsanalytikere støttede synspunktet, at Jorden
allerede var under ét eller andet form for sonderingsangreb af flere udenjordiske kulturer, der både
testede vores evne og vilje til at forsvare os selv."
"Vores eneste succeser med at forsvare os mod dem var tilbage i 1950- og 1960'erne, hvor vi var i stand
til at få en sporende radarlås på dem. Da vi derefter låste vores targeting radarer på, blev det
udenjordiske fartøjs evne til at navigere helt uberegnelig, da signalerne, som missilerne skulle følge, på
én eller anden måde interfererede med det. Hvis vi var særligt heldige, og i stand til at forstærke signalet
før de brød væk, kunne vi faktisk skyde dem ned. Nogle gange, var vi heldige nok til at score et hit med
et missil, før UFO'en kunne nå at undvige. Dette gjorde en luftforsvarsbataljon med anti-luftskyts
missiler nær Ramstein Air Force Base i Tyskland i Maj, 1974. Fartøjet formåede at nødlande i en dal.
Det blev hentet og fløjet tilbage til Nellis Air Force Base i Nevada. Roswell styrtet var anderledes. Der
var megen spekulation om, hvorvidt det var en kombination af tordenstormen i ørkenen og vores
vedvarende sporingsradarer ved Alamogordo og den 509., der hjalp med at skyde det udenjordiske
fartøj over New Mexico ørkenen i 1947".
"New-age" fokuserer på kærlighed, kærlighed, kærlighed og trefoldslovslort og alt andet. Dette er intet
mere end en nær slægtning af kristendommen, der gør dem, der er dumme og vildledte nok til at følge
den, hjælpeløse.
Satan og hans Dæmoner forsøger at hjælpe os. De grå har enorme telepatiske evner og anordninger til at
forstærke dem. Den kristne religion samt alle andre højrehåndsreligioner er et svindelnummrer. Folk er
dumme og vildledte.
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¹The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids
by Robert Bauval and Adrian Gilbert.
² The Gods of Eden by William Bramley

Sand spiritualitet
Sand spiritualitet afhænger ikke af billioner og billioner af kroner. Den patetiske kristne "gud" og kompagni
kan prale af deres millioner af slavebundne får, men Satan har noget, de ikke har - noget de aldrig vil have.
Satans folk kommer villigt til ham. Vi har overlevet i århundreder uden de fjendtlige religioners rigdomme
og deres materialisme. En forsamling i skoven, på stranden eller i en vens hjem - Satans tilhængere er her,
fordi vi ønsker det. Vi har truffet et valg.
Vi kommer for at tilbede ud af kærlighed - IKKE tvang, indoktrinering, gruppepres eller pres fra familien. I
sidste ende har Satan vundet. Selv ritualer udført alene er af fri vilje og hengivenhed. Satan er elsket. Den
kristne "gud" er afhængig af frygt. Husk, at "man ikke kan købe kærlighed for penge". Dette er så åbenlyst,
da de fjendtlige religioner er spirituelt tomme. HIL SATAN!!

“Okkulte forbrydelser”
Her til morgen på nyhedskanalen CNN, raporterede nyhedsoplæseren, at vise dyreinternater ikke længere
tilbyder sorte katte til adoption to uger før Halloween, da flere katte er blevet fundet døde efter at have
været brugt i "sataniske" ofringer. Disse tilfælde er få, og der er meget langt mellem dem. Medierne
sensationaliserer, hvad end de har mulighed for.
Der er mange børn og teenagere derude, der leder efter Satan. På grund af undertrykkelsen af bøger,
medier og litteratur, der giver viden om ÆGTE satanisme, ser folk mod det, der er nemt og let
tilgængeligt. Anton LaVey skrev om dette i sin sidste bog: "Satan Speaks". Han klagede, med berettigelse,
over, at han fik meget lidt, om nogen, taletid, i forhold til kristne som fik gode muligheder for at tale og
uendelige mængder af tid til at udspy deres løgne. Som resultat af dette, skifter nogle mennesker (især
naive unge) holdning og tror på det, de er i stand til at se og købe.
Fejlinformationen om satanisme forfattet af tåber, der ikke besidder nogen reel viden eller information, er
yderst produktiv og bliver bevidst fremmet af fjenden. Disse kristne og new-age forfattere, og de
forfattere, der bare vil tjene nogle hurtige penge, er de, som er DIREKTE ansvarlige for okkulte
forbrydelser, og bør være de som bliver bragt til retfærdighed for løgne, uagtsomhed og bagvaskelse imod
vores religion og korruption af ungdommen.
Dem af os, der er Satan nær, ved hvor latterlige disse handlinger er. Det har slet intet at gøre med sand
satanisme. Det samme kan siges for de gamle grimoirer og deres sindssyge lære om Dæmoner. Vi ved
anderledes af ERFARING.
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Fordi medierne, udgivere og bogforretninger har undertrykt sand satanisme, er mange efterladt med de
falske lærdomme, som er let tilgængelige. Dem af os, der ønsker at give noget tilbage til Satan kan, som
jeg har sagt mange gange, oversvømme internettet. Gør det sammen. Rekruttér ungdommen - de er vores
fremtid! Børn og teenagere med viden er de ledere, der har indflydelse på resten. Vi bliver nødt til at skrue
op for lydstyrken. I alt for lang tid, har kristne og fjender af Satan haft frie tøjler til at tale på hans vegne
og representere satanisme efter deres egne forvaklede, forvrængede, syge og perverterede standarder og
har profiteret godt ved at gøre dette.
Mange bøger i "new age/okkult" sektionerne af boghandlere der fremmer løgne og misinformation er
billige og let tilgængelige. Et oplagt eksempel er "The Little Giant Encyclopedia of Spells and Magic".
For 55kr. går denne bog i detaljer om at "lave en pagt med Djævlen", og hvordan dette kræver at "drikke
blodet fra myrdede børn", menneskeofringer, læmlestelse og tortur af dyr og alle andre grimme ting.
Desværre findes bøger som disse over det hele, og det afskum som skriver og fremmer det syge skrald bør
kraftigt forbandes. Det er her, vores religion har fået dårlig omtale - FRA LØGNE! I enhver katolsk
messe, siger præsten "spis min krop; drik mit blod".
Det er her, den form for misinformation stammer.
Fjenden tager fat i dem, der mangler viden, og naturligvis får Satan skylden. Vi må sætte en stopper for
dette.
* Dyr og børn er hellige for Satan. Folk, der misbruger dyr og børn er en vederstyggelighed for ham.
Katte var hellige og højtagtede i Det Gamle Egypten, og mange Dæmoner er symboliseret ved og viser sig
i form af en kat.

Fordømte kristne!
Kristendommen er en syg, fordrejet, pervers og afskyelig religion, der holder folk fra sand spiritualitet og
menneskehedens sande Gud, Satan. Det er nok, men problemet er meget, meget større end det. Du går
ned ad gaden og passer dig selv, og et blegt væsen, med en maske fastgjort på fjæset som et kunstigt smil,
så plastiskagtig, så robotagtig og alienlignende antaster dig med det der Jesus-pis. Den smilende maske
falder straks og bliver til had og raseri, når du fortæller, at du er lykkelig med dit valg med Satan, og at du
hellere ville være død end at skifte.
Du er underlagt privatlivets fred i dit eget hjem. De fleste naboer, venner og familiemedlemmer er
hensynsfulde nok til at ringe, før de kommer forbi. Du kunne være i færd med at tage et bad, spise
aftensmad, se noget interessant i fjernsynet, have sex eller hvad som helst andet. Du arbejder, betaler
skat, husleje og så videre. Dette er DIT hjem. Du generer ikke en sjæl, og du føler dig måske endda
meget glad. Pludselig, på trods af alle de åbenlyst synlige "Ingen Hvervning", "Vil ikke forstyrres"-skilte
og alt andet sat op for at holde uønskede gæster væk, ringer dørklokken, som var der en seriøs
nødsituation. Det afbryder dig, i hvad end du laver og forstyrrer dig uden noget respekt for dit privatliv
eller hensyn for, hvad end du er i gang med på din egen bopæl. De går fra dør til dør, og sælger
nazaræeren.
Du sover, slapper af og passer IGEN dig selv. Måske forventer du endda et vigtigt opkald. Telefonen
ringer og ringer. Det er ikke en ven, nabo eller et familiemedlem. Det er en af de fæle kristne, der
telefonsælger nazaræeren. De vil utrætteligt blive ved med at ringe, indtil de får fat i dig. Du siger NEJ til
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dem. Et par måneder senere, eller endda tidligere, kommer de tilbage som lopper på en hund. Dog er de
meget værre end dyreparasitter.
Du åbner din postkasse, og her finder du mere af deres skrald. De tigger altid om donationer til at fremme
den nådesløse plage og for at tilføje penge til den multi-milliard industri af rigdom, de allerede har, og
som de bruger til at fratage dig din frihed og forfatningsmæssige rettigheder.
Du tænder for din radio eller dit fjernsyn, og her sker det igen; en eller anden pædofil, i stand til
bogstaveligt talt hvad som helst når han begår forbrydelser mod menneskeheden, beder om flere
donationer, da deres grådighed ingen grænser kender.
Du vil læse din avis. Her finder du sider og sider af helsides annoncer, som fremmer og markedsfører
nazaræeren og de overdådige, økonomisk ublu institutioner, hvor de aflaster forsamlinger af mennesker
deres penge og sjæle.
Det absolut VÆRSTE af alt dette, er hvad de gør mod vores børn. De følger dem, våger over dem,
korrumperer deres uskyld og indgyder forhindringer og psykiske problemer, hvor der ingen var før. De
bruger alle former for skræmmetaktikker til at skræmme dem med deres løgne. De arbejder på at vende
dem mod deres ikke-kristne forældre og ødelægge deres liv og får dem til at leve for deres død og smide
deres liv væk.
Skolerne er fulde af dem. Frihedskæmpere og regeringen kæmper konstant mod den kristne kirke, der
evigt er en stadig trussel mod andres liv og frihed.Når først børn er besnærede, bliver de misbrugt,
voldtaget, forulempet, psykisk ødelagt, og i nogle tilfælde endda lemlæstet og myrdet. I hvert fald, vil de
aldrig leve op til, eller anerkende deres fulde potentiale.
Kristne forsøger evigt at vriste kontrollen af retssystemet og pervertere det, som de gør med alt andet, og
bruger det som et instrument til at nægte os ALLE vores frihed og ødelægge liv. Når de tager kontrol,
(ved hjælp af alle tilgængelige midler; juridiske og illegale - det gør ingen forskel for dem) arbejder de
ihærdigt på at lemlæste, torturere, myrde og ødelægge alle, der selv bare er mistænkt for at være uening
med deres syge doktriner. Deres regeringsperiode var under "Den mørke middelalder". For at finde ud af,
om noget er godt eller ondt, skal man give det magt. Her taler den kristne religion for sig selv!
De tiltvinger sig konstant adgang, hvor de ikke er ønsket. De er kompulsive og tvangsprægede. De er
ikke en joke og vil ikke bare forsvinde eller passe sig selv. De ville glædeligt genoptage deres morderiske
metoder, hvis blot de havde muligheden.
De har arbejdet på overtid for at smæde og ødelægge alt, der nogensinde har hjulpet menneskeheden;
medicin, kommunikation, literacy, moderne bekvemmeligheder, videnskaber, der hjælper os med at
forstå verden omkring os, og hvad som helst der giver livet mere mening eller gør det behageligere.
Alligevel gør de fuldt brug af dét, som de absolut INTET har bidraget til - hvert et skridt de tager er for at
ødelægge. De gør brug af moderne bekvemmeligheder til at sprede deres ondartede virus omkring i
verden.
Der er IKKE plads til tolerance her. Dette er fucking KRIG! Hvis hver enkelt af os gør vores del, kan vi
bringe denne ondsindede insitution ned. Det er ikke umuligt. De har brugt terrorangrebene til deres
fordel, ligesom alle mulige andre grimme ting. Vi er nødt til at begynde at kæmpe tilbage PÅ EN
LOVLIG MÅDE. Lad ikke dit raseri nå til dig på et skidt tidspunkt - brug det istedet konstruktivt. Du kan
ikke slippe væk fra dem i fænglset. Folk rationaliserer, finder på undskyldninger og fokuserer på den lille
procentdel af kristne, der er høflige og passer sig selv. Det er dét, der holder dem kørende. Der er mange,
som mangler uddannelse vedrørende verdenshistorien, INKVISITIONEN og kirkens kontrol af liv og
regering i (den mørke) middelalderen. Disse mennesker ved næstet intet om sandheden. De tror på det, de
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får at vide og er for umotiverede eller dovne til at undersøge tingene selv. Viden er alt, hvilket er grunden
til, at kristne går efter analfabeter og de uvidende.
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Tidligere livs-amnesi;
Hvordan det påvirker dette liv
Mange ting er skæbnesvangre i forhold til at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, med de
forkerte mennesker, igen på det forkerte tidspunkt, ulykker, sygdomme og det med at misse noget med en
dag eller et minut.
Alt dette er resultatet af manglende viden. Reinkarnation er et faktum. Når vi træder ind i et nyt liv, tager
vi os selv med os. Dette omfatter tidligere personlige forhindringer, tidligere tilstande, fejlagtig tro, sorg,
smerte osv. Når vi træder ind i en ny eksistens, gør vi det under amnesi.
Der er oplysninger tilgængelige vedrørende visse eksperimenter. Mange af disse er blevet holdt tilbage
fra offentligheden på grund af deres grusomme karakter - at studere virkningerne af kunstigt induceret
amnesi på både dyr og menneskelige testpersoner, og hvordan det direkte påvirker hjernens
tilbagekoblingskredsløb. Med selvbevidsthed, kan man udøve kontrol, men på den anden side bliver man
ude af i stand til at fjerne problematiske programmeringer i ens sind, hvis tilbagekoblingskredsløbet er
blokeret på grund af amnesi.
Den russiske psykolog, Ivan Pavlov, gennemførte en række forsøg på hunde. De fleste af os er bekendt
med teorien om konditionering. Der bliver undervist i dette inden for begynderpsykologi. Hundene fik
mad, efter der blev ringet med en klokke. Klokken fik, efter flere gange, hundene til at savle (de
forventede mad), uanset om maden blev serveret eller ej. Lyden forårsagede sult hos hundene. To
seperate stimuli, der anvendes inden for få sekunder efter hinanden vil skabe en ufrivillig reaktion i
hjernen.
Mange af hans eksperimenter gik langt ud over kontitionering. Han var i stand til at frembringe
nervesammenbrud hos hunde og andre dyr, igen, ved association. De sultne dyr forsøgte at få fat i maden,
og han anvendte smertefulde elektriske stød, ekstremt høje lyde, eksplosioner af brændende varme eller
andre stimuli, der skabte en "overlevelses versus frygt/smerte" situation. Dette skabte neuroser og psykisk
sygdom hos dyrene på samme måde, som den kristne kirke har ødelagt den psykiske sundhed hos
milliarder af mennesker ved at håndhæve afholdenhed fra samleje og at nægte andre normale og naturlige
behov. Seksualitet er lig med livskraften; afholdenhed skaber neuroticisme. De fjendtlige guder ved alt
om det menneskelige sind, og hvordan man ødelægger det.
En anden russisk videnskabsmand, Alexander Luria, fortsatte Pavlovs eksperimenter, men denne gang på
mennesker (CIA gør også dette, selvom meget er blevet skjult for offentligheden). Luria fandt ud af, at
mennesker - værende i stand til at huske - kunne modstå programmeringen og genoprette deres sind
gennem rationel tænkning og anvendelse af vilje. Luria (sammen med CIA i de senere år) inducerede
amnesi hos sine forsøgspersoner ved hjælp af elektrochokterapi og stoffremkaldte trancetilstande, hvor
99,9% af menneskeheden kan blive hypnotiseret og omprogrammeret.
Elektrochockterapi (EST) er blevet anvendt til at behandle og kontrollere psykisk sygdom. EST
forårsager retrograd amnesi. Erindringer bliver ødelagt i henhold til støddenes intensitet og hyppighed.
Med højt niveau af EST, er man ikke i stand til at huske sit navn, identitet eller fortid. Personen bliver
ekstremt mut, nægter at tale og er ekstremt fokuseret i nuet. Filmen "Gøgereden" (One Flew Over the
Cuckoo's Nest) fra 1975 er et godt eksempel på effekterne ved EST, især i slutningen hvor karakteren,
spillet af Jack Nicholson, blev støddet og fik uoprettelige hjerneskader, uden nogen erindring om sin
identitet eller fortid.
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Foruroligende tanker og falske erindringer kan implanteres i forsøgspersonernes hjerner af operatøren,
hvis denne regresserer ind i den tidlige barndom. Sindet bliver i denne fase forsvarsløst og hjælpeløst.
Operatøreren opfattes og påtager sig rollen som en forælderfigur. Et godt eksempel på dette er, da falske
erindringer blev implanteret i personen i bogen "Michelle Remembers" af en kristen psykiater.
At inducere neuroticisme kræver, som regel men ikke altid, at operatøren regresserer personen og
implanterer falske erindringer såsom voltægt af barnet begået af en forælder. Hundrede procent af
gangene skal amnesi suggesteres til personen, så personen ikke vil have nogen erindring om sessionen
eller implanterede suggestioner. Forkastelige falske erindringer, frygt og alle former for psykiske
problemer kan implanteres i personens sind med suggestion, såsom mordet på en elsket, irrationel frygt,
skam og skyld.
Amnesi forhindrer personen i at forstå sine hæmninger, og hvordan personen håndterer disse.
Underbevidstheden holder personen tilbage og handler på den. Personen er uvidende om dem, udover at
have mærkelige, irrationelle følelser, uforklarlige neuroser og unormal adfærd. Uanset hvad, er
problemerne der stadigvæk og påvirker personens fremtidige opførsel. Dette er, hvad der sker, når vi
oplever amnesi i forhold til tidligere liv. Vi har flere oplevelser end vi ved, der svæver rundt i vores
underbevidsthed og påvirker os i dette liv. Vi forstår ikke, hvorfor dårlige ting sker, og vi er, i mange
tilfælde, magtesløse og kan ikke forebygge eller stoppe dem.
Filmen "Hannibal" er et eksempel på, hvad der kan gøres ved en person i en stoffremkaldt trancetilstand. I
filmen, tilbød Hannibal Lecter en popper til Mason Verger (amylnitrit) og suggesterede til ham at pille sit
ansigt af. I dette fiktive tilfælde var der ingen amnesi.
Vi kan begynde virkelig at kende os selv og tage bedre kontrol over vores liv ved at gå ind i vores
tidligere liv gennem selvhypnose - at lære og at forstå så meget om dem som muligt. Vi bør alle tage os
tid til at gå i vores egen trancetilstand og udforske vores eget sind, barndomsminder og tidligere liv. På
grund af forbandelsen "amnesi" og mangel på viden, er der såkaldt "karma". Karma kan kun overvindes
og besejres med viden. Viden er nøglen til alt. At vide alt om os selv, tidligere liv og så videre vil sætte os
fri.
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Satanisk healing
En forfatter skrev om sin interaktion med engle. Han bad dem om hjælp til at heale sig selv. Englene gav
ham ingen viden eller information ud over at fortælle ham, at hans problem var "følelsesmæssigt".
Sandheden er, at de fleste fysiske lidelser ikke er følelsesmæssige men derimod ernæringsmæssige. Satan
selv fortalte mig, hvad jeg burde tage, for et par problemer jeg havde. Problemerne er nu helt under
kontrol. Satan og hans Dæmoner er meget åbne og hjælpsomme, når det kommer til at give os
information og viden. Jeg har et andet problem, som han vil have, at jeg skal heale selv; han fortalte mig
hvordan, og min Dæmon gav mig gode råd.
De fleste mennesker, der går til engle, får ikke andet ud af det, end at de føler skyld og begynder at
undervurdere sig selv.
Englen fortæller som regel personen, at de på en vis måde er ansvarlige for deres situation, og at de har
brug for at være "elskende", eller at "de ikke bør have noget had eller vrede". Benægtelse af ens følelser
er bestemt ikke godt for følelsesmæssig, fysisk eller psykisk sundhed. Ved at undertrykke vores såkaldte
grundlæggende følelser, gør vi faktisk os selv syge. Et andet kendetegn ved engle er, at de nægter at dele
noget som helst brugbar information.
Takket være Fader Satan, er to store problemer jeg havde nu væk. Hvad han fortalte mig, kunne jeg på
ingen måde have vidst selv.
HIL SATAN!!
VEDRØRENDE HULLER I AURAEN
Ved at praktisere power meditation hver dag, vil du styrke din aura, og dette vil til gengæld give den den
nødvendige kraft til at manifestere dine instruerede tanker og ønsker i virkeligheden. En kraftig aura vil
også resultere i stærk immunitet og helbredelse af forskellige fysiske problemer.
Sand satanisme handler om at vokse og udvikle sig. I begyndelsen hjælper Satan og hans Dæmoner os i
gang. Målet med satanisme er, at vi styrker os selv. Dette svarer til et barn, der vokser op og bliver
uafhængigt af sine forældre og har styrken, videnen og selvtilliden til at handle på vegne af sig selv som
en sund og velafbalanceret voksen. Ideelt set, bør man blive stærk, selvsikker, uafhængig og tage kontrol
over sit eget liv, skæbne og retning.
Fjenden ønsker at holde os uvidende og bundne. Et godt eksempel er en forfatter, der ophøjede og roste
engle, der kom ind i ham for at hjælpe med at heale hans kunder, der var ramt af sygdomme og skader.
Han pralede af, hvordan både ham og kunden kunne føle englenes hænder og deres "vidunderlige
helbredende evner".
Først og fremmest, hvad gør dette VIRKELIG? Det gør både udøveren og kunden til afhænige krøblinger.
Ingen viden gives. Intet højere niveau af personlig kraft nås, så de fremover kan gøre dette alene for dem
selv.
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I VIRKELIGHEDEN FORDØMMER DET DEM BEGGE TIL EN TILVÆRELSE, HVOR DE ER
AFHÆNGIGE AF EKSTERNE VÆSENER - AT VÆRE I KLØERNE PÅ NOGET UDEN FOR DEM
BEGGE, SOM HAR DEN TOTALE KONTROL, OG SOM BRUGER DERES ENERGIER, I FORM
AF ROS, TIL NOGET, DE KUNNE HAVE GJORT SELV, HVIS DE HAVDE VIDENEN OG KUNNE
ANVENDE DENNE. Nazaræeren var berømt for dette. Samfundet og alt andet kollapsede som følge
heraf.
Grunden til, at jeg har fokuseret så meget på power meditationer er, at de er nødvendige for opbyggelsen
af ens energifelt og spirituelle evner. Uden kraften bag den instruerede energi, vil intet manifestere.
Mange problemer skyldes huller og lækager i auraens felt. Disse kan skyldes barndomstraumer, enten
fysisk eller følelsesmæssig hvor man på en eller anden måde var et offer, eller endda som voksen; fra
kirugiske indgreb eller ulykker. Huller i auraen kan åbne døren for uønskede væsener, sygdomme og
helbredsproblemer.
Hieroglyfferne og udskæringerne i mange af de egyptiske templer og pyramider er der for at fortælle os
noget. Den klassiske position med armene krydsede over brystet er til af en grund - for at beskytte
hjertechakraet.
Hjertechakraet er der, hvor mennesker er mest FØLELSESMÆSSIGT sårbare.
Mennesket trives på kærlighed og accept. Et spædbarn berøvet af kærlighed vil ofte ikke trives, og hvis
det gør, vil de fleste blive mærket for livet: mentalt, følelsesmæssigt og endda fysisk. Kærlighed er en
væsentlig del af os.
Den vildledte "New Age"-bevægelses fokus på "ubetinget kærlighed" (dette findes ikke i virkeligheden,
uanset hvor meget de lyver og rationaliserer over for sig selv) er MEGET farlig og åbner dem, der følger
dette råd, og gør dem til lette ofre for alle former for væsener. Sådan fungerer den nazaræenske parasit,
der næsten altid afbildes med åbne arme, hvilket udsætter hjertechakraet og opmuntrer til overgreb.
Kærlighed kommer fra hjertechakraet. Psykiske vampyrer lever, i de fleste tilfælde, af kærlighed.
Hjertechakraet udnyttes. Nogle gange, er der visse familiemedlemmer, der er krænkende og andre som vi
ved er dårlige for os, men som vi alligevel tillader at misbruge eller manipulere os på grund af en
ukontrollabel følelsesmæssig sårbarhed, vi har over for dem.
Man er åben og sårbar og lader dem komme ind. De sætter sig fast, slutter sig til og kontrollerer. Vi har
åbnet vores hjerter for dem på en måde. Nazaræeren og andre uønskede væsener skaffer sig adgang på
samme måde. Et lille barn, der bliver taget med i kirke og i søndagsskole bliver konstant tvunget til at
"elske Jesus".
Vi får at vide, at "Gud er kærlighed". De samme løgne vedrører nazaræeren. Dette åbner den MEST
sårbare del af mennesket, så det kan blive kontrolleret af disse uønskede og skadelige væsener.
Kærlighedsenergien udnyttes, og disse skadelige væsener udnytter den som en parasit, der bruger sin vært
og suger alt livet ud af den. indtil den dør. Som I alle kan se, anskaffer disse væsener sig kontrol af og
arbejder gennem mange af disse "New Age"-mennesker.
En svag aura med huller gør en sårbar over for alle mulige ting. Husk, at negative væsener lever af
FRYGT og andre menneskelige følelser. Dette er en anden årsag til, at de kristne doktriner maksimerer
følelsen af frygt ved at indoktrinere deres tilhængere med evig "helvedesild" og fordømmelse. Dette gør
det endnu lettere for disse parasitter at hæfte sig fast sig til disse menneskers auraer og bruges deres
energi. Alt dette udgør en ond cirkel.
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For at forsegle huller i auraen, må man først have et stærkt energifelt. Når man er kompetent inden for
power meditation, kan man oftest fornemme, hvor i auraen hullerne er. Ved at lede energien til hullerne
og udvide auraen i og omkring hullernes områder gentagne gange, vil hullerne med tiden forsegles.
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Slangens Broderskab
Det Gamle Egyptens lærdomme
Pyramiderne tjente mange formål. Ét formål var
initiering og ceremonielle ritualer, både for
mennesker og Gudernes magiske værker. Mange
hieroglyffer skildrer Guderne, mens de stemmer
deres chakraer med et stang-lignende instrument.
Satan gav disse energicentre til menneskeheden.
De er kendt som livsånden, blæst ind i os af Gud
(Fader Satan).
Der er syv primære chakraer, og mange andre
som er mindre. Krogen og plejlen var værktøjer
til at stemme de syv primære chakraer, som
findes langs rygsøjlen. Et vægmaleri, på en mur
ved Abu Simbel, skildrer Horus, der holder en
stang ved bagsiden af Osiris' hoved, ved det
punkt hvor døren til det ottende chakra findes
(ovenover det syvende kronechakra).
Krogen flyttes op og ned ad stangen for at
stemme chakraet. Osiris står med en erektion.
Seksuel energi er et altafgørende komponent i
opstandelses- og udødelighedsritualet. Kundalini
er seksuel; livskraften. Seksuel energi er
livskraftens energi og har kraften til at skabe liv
med et andet menneske. Den seksuelle energi
løber op og ned langs rygsøjlen under
stemningsprocessen. Den egyptiske Ankh
symboliserer evigt liv og er forbundet til
åndedrættet. Ankhen forbindes også med seksuel
energi.
En af de vigtigste læresætninger var overvindelsen af frygt. Først når man overvinder al personlig frygt,
kan højere niveauer tilgås. Frygt er den primære følelse, der forhindrer én i at gøre spirituelle fremskridt.
Frygt skal overvindes her på jorden. For at nå dette mål, byggede egypterne specielle templer langs Nilen der er 12 af disse. Sammen med Den Store Pyramide udgør dette 13. 1+3=4. Alle vers i den kristne bibel,
der refererer til Satan og hans Dæmoner kommer ud som 13, hvis man bruge matematikken på en bestemt
måde. 4 var Satans oprindelige tal.
Templet i Kom Ombo representerer det andet chakra, og er dedikeret til polaritet/dualitet; grundlaget for
seksualitet. To Guder er forbundet med dette tempel - Krokodilleguden Sobek og Horus. De gamle
egyptere skabte situationer i disse templer, der skulle presse de indviede forbi deres frygt for at blive
stærke og kompetente i at opleve det ukendte. Der var et vandhul fuld af krokodiller. De indviede skulle,
med kun ét åndedrag, dykke under vand, uden at vide hvad de skulle forvente. Testen bestod i at dukke op
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af vandet et andet sted, end hvor de dykkede i. De indviede vidste ikke, at krokodillerne lige var blevet
fodret og var mætte. De måtte forblive rolige og i kontrol for at navigere rundt i vandet.¹
Sarkofagen i kongens kammer blev anvendt til adepter som en del af deres endelige prøver. Pyramiderne
blev bygget præcist langs kraftfulde jordenergi-linjer kendt som "ley-linjer" og blev brugt af Guderne i
deres rituelle værker. Under Den Store Pyramide findes Armentis Haller, Jordens livmoder. Adepten ville
ligge i sarkofagen i den korrekte position, så en kraftig stråle ramte det tredje øje. Adepten ville derefter
begynde en bestemt form for meditation, og oplevelsen var så ekstatisk og euforisk at nogle aldrig vendte
tilbage. En del af indledningen var træning af de studerende til at huske at vende tilbage til deres kroppe
efter oplevelsen. Den endelige indvielse blev også afholdt i kongens kammer. Denne 4-5 minutter lange
ceremoni fandt sted i midten af rummet. En Ankh blev tegnet på den indviedes tredje øje.²
Satan skabte Slangens Broderskab, for at mennesker skulle være i stand til at udvikle sig til højere niveauer
af spiritualitet. Guderne var lærerne. De fleste er de nu kendt som Dæmonerne. Nogle af Guderne, såsom
Thoth og Isis, undslap at blive stemplet som Dæmoner. Isis er virkelig Astaroth, men få ved dette. De hjalp
og underviste menneskeheden.
Referencer:
¹ "The Gods of Eden" af William Bramley 1990 side 53-54
² "The Ancient Secret of the Flower of Life" af Drunvalo Melchizedek Volume 2, side 262-268
(Denne bog er virkelig en højrehåndsreligionsbog og er "New Age"-agtig, men indeholder meget nyttig
information om det Gamle Egypten.).
Understøttende referencer:
"The Illustrated Egyptian Book of the Dead : a new translation with commentary" af Ramses Seleem, 2001

Kristen tankekontrol
En teknik, som kristne har brugt i århundreder, er tankekontrol. De, der deltager i kristne gudstjenester
eller messer underkaster sig til at blive programmeret. Man begynder naturligt at kede sig, dagdrømme
tankeløst eller endda falde i søvn. Det er på dette tidspunkt, man er mest udsat for, at ens underbevidsthed
bliver programmeret.
Dette er endnu værre i tilfælde af små børn og endda babyer, hvis sind er åbne og modtagelige. I
kolonitiden varede kirkemesserne og gudstjenesterne dagen lang. Kirketjeneren havde en lang stålstang
med en kugle på spidsen, som han brugte til at slå folk i hovedet for at irettesætte dem, hvis de begyndte
at falde i søvn. Kirkegang var obligatorisk - udeblivelse resulterede i offentlig ydmygelse såsom at blive
sat i gabestok i et bestemt stykke tid.
Alt dette er en sammensværgelse. De kristne kirkemesser og gudstjenester har til formål at være kedelige
for at fremkalde en passiv og modtagelig sindstilstand, hvor man kan programmeres uden at vide det. De,
som styrer det kristne program ved alt om sindet, og hvordan man programmerer befolkningen. De er
intet mere end en flok af de værste forbrydere. Alt dette sker bevidst for at skabe en slavetilstand.
Slavetilstanden er formålet med kristendommen.
Kristne, der går rundt med kunstige smil, som var de i trance, er dem der hele tiden underkaster sig for
denne indoktrinering. Mere og mere kirkegang forvandler dem til trænede robotter. Dette er grunden til,
at mange der er i færd med at bryde væk fra kristendommen har det hårdt, oplever forvirring og nogle
gange frygt. Folk er uvidende om, at de faktisk bliver hypnotiserede.
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At studere sandheden vil med tiden resultere i deprogrammering af ens sind. Frygten, tvivlen og
forvirringen vil i sidste ende vige for fornuft.

Kristen “bøn”
Jeg er sikker på, de fleste af jer har hørt de seneste nyheder om fundet af Elizabeth Smart fra Utah, USA,
som blev bortført for flere måneder siden. Den kristne familie fablede op om "Herren" og citerede
bibelske skrifter foran pressen efter pigens tilbagevenden.
Pointen er, at der var mange mennesker, der, non-stop, bedte for pigen i de sidste par måneder. Selv de
største idioter, som i flere måneder anvender "bøn" (hvilket resulterer i spirituel energi), vil opnå noget
som en gruppe. Derefter priser de "Herren". De er slet ikke klar over, at det var deres egen indsats, der
resulterede i success.
Når vi går til Satan, gør vi det en på én, og han hører os. Vi behøver ikke massevis af mennesker og
spirituel energi for at modtage hjælp, når vi har brug for det, eller for at modtage svar. Ej heller behøver
vi at vente flere måneder eller endda år på at blive hørt og anerkendt.
Overstående er indlysende. Det tog flere måneder med "bøn" (anvendt spirituel energi) for disse
mennesker at nå deres mål. I de fleste tilfælde udføres kristne bønner forgæves. Det er indlysende, at der
kan forekomme success, når en stor gruppe mennesker anvender deres sinds energi til et bestemt mål.

Familiære
En familiær er et dyr, som er en gave fra Satan til en af hans disciple. Dette dyr danner et ekstremt tæt og
kærligt bånd til ejeren. Dyret er forskelligt fra andre dyr, idet dyret er beboet af en Dæmon. Båndet er
som regel så tæt, at dyret vil være sygt, hvis ejeren er syg. Hunde, katte, fugle, gnavere og krybdyr kan
være familiærer. En heks kan have adskillige familiærer. Man vil finde ud af, at hjælpsomme Dæmoner
sikrer deres velbefindende, og at de har det godt. Disse dyr er gaver fra Fader Satan og bør behandles
meget godt. Det siges, at hekse passede godt på deres familiærer.
Familiærer er yderst beskyttende. Som makkere kan de hjælpe, når det kommer til magi. Hekse, der ikke
har familiærer kan sende et psykisk kald ud for at tiltrække det rigtige dyr. Familiærer er kendte for at
være følsomme over for spirituel kraft og er gode partnere til at rejse spirituel kraft, at kaste besværgelser,
scrying, åndekontakt og andet magisk arbejde. De tjener også som en spirituel radar, da de synligt
reagerer på tilstedeværelsen af enhver uvelkommen eller negativ energi. En ypperstepræsts hund knurrede
ondskabsfuldt med hårene strittende, da den opgagede en engels tilstedeværelse og advarede sin ejer om
det.
Beskyttelsen går begge veje. Ejeren vil også være spirituelt beskyttende over for hans/hendes familiær.
Båndet her er så stærkt som båndet mellem forælder og barn. I modsætning til alle de fjendtlige påstande
og skrækhistorier, holder Satan dyr i høj henseende, og ønsker at sit folk behandler dem med stor respekt.
I Al Jilwah'en fastslår han: "Dyrene på jorden, fuglene i himlen og fiskene i vandet er alle i mine hænders
magt".
En af årsagerne til den grasserende spredning af pest i Europa i det 14. århundrede (Den sorte død) var, at
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den kristne kirke erklærede, at katte var af Djævlen, og folk dræbte dem derfor i massevis. Dette fik
rottebestanden til at eksplodere i et alarmerende tempo, og lopper, der var almindeligt hos rotter, spredte
pesten.

Vigtige punkter
Jeg modtog i dag en personlig e-mail, hvilket bragte adskillige emner på bane, og jeg føler, at disse bør
være deles med alle.
Grundet lovpligtig og tvungen kristendom i mange hjem i Europa, USA og i mange andre lande verden
over, kommer de fleste af os fra en kristen baggrund.
Husk, at du begynder et nyt liv, når du gør en forpligtelse til Satan. Fortiden er død. Dvæl ikke ved dine
tidligere erfaringer med tidligere lærdomme og religioner. Glem dem. Satan accepterer dig. Han forstår.
Nogle mennesker føler, at Satan er vred på dem, fordi de kommer fra en kristen eller endda en
fundementalistisk baggrund, eller var involveret i aktiviteter der bespottede og blaspfemerede Satan. Det
vigtigste punkt her er, at vi med Satan indser fortidens fejl og kommer til ham af vores egen fri vilje - fri
fra tvang. Vi forsager vores fortid, den fjendtlige gud og alt relateret til ham. Vi fornyer vores liv gennem
Satan. Fortiden er død - PUNKTUM.
Et anden punkt er, at folk forventer drastiske ændringer umiddelbart efter deres dedikationsritual. Dette
sker som regel ikke. Da jeg udførte mit for adskillige år siden, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle forvente.
Jeg forventede intet. Jeg havde intet at gå ud fra og ingen støtte eller vejledning overhovedet. Inden for to
måneder velsignede Fader Satan mig med noget rart, som jeg ikke forventede. Vær tålmodig. Vi er alle
individer, og han belønner os på forskellige måder. De fleste af disse belønninger vil være diskrete til at
starte med, men som tiden går, vil du se, hvor meget dit liv virkelig er blevet forbedret. De, som ingen
forventninger har, og simpelthen bare fortsætter med deres liv, vil blive positivt overraskede.
Vi bliver alle syge eller oplever problemer af og til. Alle har en Saturn, så at sige. Fader Satan passer på
os og giver os styrke til at klare os gennem hårde tider. Jo længere man er med Satan, desto stærkere
bliver man.
Jeg vil også gerne kommentere utålmodighed. Mange, især teenagere, er meget hårde mod sig selv og for
selvkristiske. At blive adept sker ikke natten over eller over et par måneder. Forbedring kan ses, når man
øver sig, men at arbejde med et Ouija-bræt, divination af fremtiden eller åndekommunikation tager tid.
Det har taget mig over 25 år at mestre astrologi og nogle andre discipliner, selvom jeg var ateist i mange
år og mindre end motiveret. Vær tålmodig med dig selv.
Til slut: planeterne er virkelige dårlige med hensyn til diverse verdensanliggender. Jeg opfordrer stærkt
alle til at styrke sig selv NU, VENT IKKE! Din aura vil beskytte dig. Husk, at vi ikke er de, der er
foruden. Vent ikke med dette og gem det ikke til senere. Udfør opvågningsøvelserne og styrk din aura og
chakraer. Når dette udføreres hver dag, vil det bygge på dagen forinden, og du vil blive stærkere. Dette
kan redde din røv, når andre pludselig befinder sig i dødelige omstændigheder. Mit formål er ikke at gå
ind i politik, men jeg kan fortælle, at transitterende planeter og de beskeder som de af os, der er meget tæt
på Satan har fået bestemt er ildevarslende.
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Tålmodighed
En af de første ting nye personer inden for satanisme ønsker at vide er, hvem deres Beskytterdæmon(inde)
er. Dette er en god ting, men jeg vil anbefale folk at lære Satan at kende først. Med tiden vil du møde din
Dæmon(inde), når du er klar. Det tager tid at etablere et forhold. Dette går begge veje. Din Dæmon(inde)
vil komme til at kende dig, og du vil komme til at kende ham/hende. Dette kan tage flere år. Det er en
yderst givende oplevelse, hvor du kan lære at udvikle dig spirituelt. Efter et stykke tid, vil et meget stærkt
bånd blive knyttet mellem jer. Dette er noget, der opbygges, og bliver stærkere som tiden går
Jeg har lært det meste direkte fra Fader Satan og mine Dæmoner. Dæmoner er endda gået ind i mig og har
hjulpet mig med en psykisk læsning for sjov. Det tager tid, men båndet vi har til vores Dæmon(inde) er et
af de stærkeste, vi nogensinde vil kende til. Husk, at ærlighed er det vigtigste, og hvad vi lægger ind i
forholdet, er på mange måder det vi får ud af det.
Bare giv slip og lad Satan. For har brug for at slappe af og lade tingene udfolde sig, hvilket de vil. Oftest
vil vi blive glædeligt overrasket.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

Kundskabens træ, æblet og slangen
Edwards Kellys "Vision of The Round House"¹ tilfører yderligere troværdighed til teksterne skrevet af
lærde, der støtter konceptet om, at menneskeheden blev skabt af udenjordiske ved hjælp af genteknologi.
Dr. John Dee og Edward Kelly kan på ingen måde have haft viden om dette i det 16. århundrede. Bogen
"Vision of the Round House" er identisk; menneskeheden blev skabt af udenjordiske, der havde brug for
slavearbejdere i minerne.
Ved at tage ægget fra et cro-magnonmenneske/primat og bruge kunstig insemination med en sædcelle fra
en Nephillim, blev vi skabt.
Ham kendt som Satan konstruerede og skabte os. Hans intention var at give os viden og få os til at være
som Guderne, men han blev forhindret i dette og forbandet af nogle af de andre guder. Vi udviklede os
ikke naturligt, i modsætning til dyr, der samlet set har bedre helbred og immunitet. Satan ønskede at føre
os til perfektion, men nogle af de andre guder ville have os destrueret, efter missionen var overstået, og da
vi var ved at blive et problem, forsøgte de at lade os drukne i syndfloden.
I menneskets tidlige udvikling, går fostret ind i en besemt fase. Denne fase ligner, under et mikroskop, et
æble. Denne fase er kendt som "Torus-fasen". Formen kaldes en "Morula". Hver eneste form for liv går
gennem denne fase. Dette er "æblet", der blev skrevet om i Edens Have. Det er her, Satan gik imod de
andre guder og gav os mere avanceret genetik. "Guds åndedræt" er sjælen. Chakraerne er de spirituelle
energicentre, der aktiveres ved at trække vejret på bestemte måder for at gøre det muligt for
kundalinislangen at stige op ad rygsøjlen. Når kundalinislangen stiger op, opnås oplysning/Guddommen.
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Livets Træ er af ældgammel egyptisk oprindelse. Det er faktisk et mønster over den menneskelige sjæl.
Det sluttes til Livets Blomst, som er blevet indgraveret i mange vægge i egyptiske templer samt
pyramiderne.
Blomsten er en regulær model over alt levende:

Tåber hævder, at Satan er en "kristen opfindelse". Alle de Gamle Guder blev stemplet som Djævle og
Dæmoner for at ødelægge deres forhold til mennesker. Disse Guder har været til stede gennem hele den
menneskelige races historie, og har forsøgt at give os viden og hjælpe os, når det har været nødvendigt.
Byer blev ødelagt, biblioteker og andre steder, hvor bøger blev opbevaret, blev brændt og ødelagt.
Enhver kultur, såsom Filistrene, der tilbed andre guder, blev bekriget, og massemord af befolkningen
fulgte snart efter. Filistrene tilbad Beelzebub. Han var Gud af de Filistrinensiske byer Ekron og Zebulon
(Baal [Herre] Zebulon). Der er kun få (eller ingen) resterende spor af sandheden om disse Guder. Den
kristne kirke har opfundet en fiktiv fortid og religionshistorie til at erstatte den viden, der blev destrueret.
De Gamle Guder forblev Djævle og Dæmoner - kun for at overleve. Den jødiske/kristne "Gud" ønsker, at
menneskeheden tilintetgøres. Dette kan ses, hvis man kigger nærmere på Inkvisitionen, og deres "anti-livs"
lærdomme, og når det kommer til afholden fra samleje for at stoppe vores avlen og også deres overflod af
forbrydelser mod menneskeheden. Efter Jehovas anvisninger, gik Moses amok med krig og slagtning af
uskyldige mennesker, da han steg ned fra bjerget. Hændelsen i Fatima hvor den jomfruelige tæve afslørede
den udenjordiske foragt for menneskeheden, i håb om, at vi vil sprænge os selv til atomer med atomvåben,
er kun et af mange tusinde eksempler.
Med åbningen af vagttårnene, er menneskeheden blev oversvømmet med viden i de sidste hundrede år, der
slet ikke passer med resten af historien. Vi har ikke haft tid til at tilpasse os. Engle meddelte oplysningerne
til Dr. John Dee og Edward Kelly. Deres eneste hensigt med dette var, at denne viden skulle hjælpe med at
ødelægge menneskeheden inden for et kort tidsrum. Hundrede år er intet for Guderne. Med ankomsten af
den fjendtlige "Gud" Jehova, er menneskeheden blevet undertrykt med en kunstig form for tid, hvilket
strider imod måden, hvorpå universet faktisk fungerer.
Med denne kunstige tid, har fjenden programmeret skæbnesvangre hændelser til at ske. Disse er til skade
for menneskeheden. Det faktum, at de var engle, er skildret ved deres arrogance og nedladende holdning
over for de to mænd. Dæmoner er meget venlige og forstående, når de behandles med respekt. Jeg har
aldrig oplevet arrogante Dæmoner.
De fleste mennesker studerer enten fysisk videnskab eller okkult viden. Få mennesker studerer begge. Folk
ville drage fordel af at studere begge, for i sidste ende hører det sammen.
Fransis Crick, Nobelpristager for opdagelsen af DNA og hans hypotese om Panspermi.
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Sandheden om “besættelse”
Dette er et åbent brev til offentligheden, primært kristne. For virkelig at kende sandheden, skal du stifte
bekendtskab med begge sider, uden fordomme. De kristne kirker har i århundreder overarbejdet for at
holde menneskeheden forfærdet over og så langt væk fra "Djævlen" som muligt. Sandheden er, at disse
kirker har en masse at skjule, og dette indebærer, hvor din sjæl vil ende. Sandheden er, at disse kirker har
misbrugt okkult kraft i århundreder, og at dette er grundlaget for deres magt og rigdom. Det afhænger af
din spirituelle uvidenhed. På grund af århundreders systematisk ødelæggelse af viden, har de kristne kirker
haft friheden til at diktere, hvad Satan og satanisme egentlig handler om.

Filmen "Eksorcisten" er en af den katolske kirkes
andre skræmmetaktikker, og den påståede sande
historie bag den er et rædselsvækkende eksempel
på kristent rituelt misbrug, hvilket er alarmerende
udbredt, men ligesom den nylige afsløring af
pædofiliskandaler, er disse blevet undertrykt af
medierne på grund af den rigdom, magt og kontrol,
de kristne kirker har. De foretrukne ofre er børn og
unge. Det hævdes, at offerets (pigens) knæ bristede
"pga. de 600 knæfald som hun så fanatisk udførte
under den daglige eksorcisme". Det katolske
"knæfald" blev stjålet fra de ældgamle egyptere:
Dette fremgår på hieroglyffer. Sandheden er, at alt i
den kristne religion er blevet stjålet og forvansket
fra religioner, der, med hundredevis til tusindvis af
år, kom forud for den.
Jeg er en Ypperstpræstinde af Satan, og jeg er den kendt som "Satan" meget nær. Jeg kender Satan og
hans Dæmoner som sande væsener. Jeg ved tilfældigvis også, at Satan er vores sande Skabergud, og jeg
kan bevise dette, hvis man tager sig tid til at læse og studere materialet, som der er linket til i bunden af
denne artikel.
Påstande om "besættelse" er altid rettet mod Satan. Ved nærmere undersøgelse og beviser fra de af os, der
Satan nær, og har været Satanister i mange år, kan vi med sikkerhed oplyse om, at Ham som de kristne
kirker kalder "Djævlen" overhovedet ikke har noget at gøre med "besættelse". Det bliver faktisk meget
tydeligt, hvem der egentlig står bag det hele, hvis man tænker med hovedet klart og anvender lidt logik.
Endevidere var denne film sprængfyldt med subliminale budskaber for at skræmme folk.
Lad os se nærmere på nogle væsentlige punkter i filmen:
Årsagen til besættelsen i filmen var, at "Gud" ville gøre menneskeheden opmærksom på, at vi har en
spirituel side. Ok, på hvilken måde gør DET menneskeheden opmærksom på dette? Alt i den kristne
religion stinker af negativitet: frygt, rædsel, fysisk lemlæstelse, uvidenhed, kannibalisme (Jesus er det
levende blodoffer), og det lammede menneske efterlades hjælpeløst og uvidende og får at vide, at det "må
lide".
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Som professionel astrolog, vil jeg også gerne tilføje - efter at have studeret planeternes positioner i den nu
afdøde unge kvindes horoskop - at hun havde ekstremt høj risiko for psykisk sygdom og irrationel frygt
med en meget prominent Neptun, en Saturn/Neptun konjunktion, en nøjagtig Venus/Neptun konjunktion
og andre astrologiske faktorer, der bidrog. Anneliese Michel havde ikke en stabil personlighed, og givet
hendes livslange og intense indoktrinering med katolicismen er det ikke overraskende, at disse problemer
kom til overfladen.
For dem af jer, der ikke er bekendt med spirituel satanisme, viser Satan os, at vi har en spirituel side
gennem power meditation og viden i en positiv forstand. Dette er sand spiritualitet. Spiritualiteten i
kristendommen er falsk. Kristendommen, primært den katolske kirke, har været et værktøj til at fjerne al
spirituel viden fra den brede befolkning og erstatte det med praksis og legender, der er blevet stjålet,
forvansket og vanhelligeget, og som eksisterede flere hundrede til tusinder af år forud den. Dette er en
kendsgerning, og med tilstrækkelig forskning er det blevet bevist. Målet er, og har altid været, at holde
spirituel viden i hænderne på nogle få der, lige nu har en vis magt over verden.
(Se kildeangivelse nederst i denne artikel).
Dem af os, der er Satan nær, og nægter at tilbede de falske guder fra Koranen og Bibelen, frygter intet. Vi
har også den spirituelle viden og bemyndigelse til at håndtere spirituelle angreb og til at forstå, hvor de
kommer fra.
Satan, der er menneskehedens Sande Skabergud, giver os kraft, selvtillid og styrke til at være resistente
over for sådanne ting. De udenjordiske, der repræsenterer den falske "Gud", står passivt og sadistisk til og
ser på den rædselsslagne og forpinte menneskehed, som de hader - uskyldige mennesker. Disse væsener
kan ikke skjule deres sande karakter fra dem af os, der kan se igennem deres falske. Alt hvad de er og gør
er grimt og negativt. "Jomfru Maria" viste sig for pigen i filmen og opfordrede hende sadistisk til at lide.
Hvis vi i et øjeblik tænker logisk over denne såkaldte "besættelse" - hvad skulle formålet være med såkalt
"Dæmonisk besættelse"? Hvad udretter det? Hvad kan dette på nogen måde udrette for Satan og hans
Dæmoner? Denne slags ting har efterladt folk så rædselsslagne for Satan, at få nogensinde har været i
stand til at kende ham uden fordomme.
På den anden side, er det tydeligt og klart, hvad dette udretter for den kristne kirke. Denne slags ting
spreder rædsel, og den slags rædsel er baseret på spirituel uvidenhed og hjælpeløshed hos størstedelen af
menneskeheden. Den katolske kirke massemyrdede og torturerede millioner af uskyldige mennesker
(som havde spirituel viden) til døden, og brændte og ødelagde hundredvis af biblioteker fuldstændigt.
Noget af dette er blevet henlagt i Vatikanets bibliotek, hvoraf visse dele kun er tilgængelige for de
øverste præster.
1. Halvhjertede kristne, og andre, der ikke regelmæssigt praktiserer, bliver med jævne mellemrum
skræmt tilbage i kirke. Dette giver kirkerne mere materiel rigdom og magt, og, frem for alt, den
spirituelle energi de har brug for til at kanalisere ind i deres mål om at slavebinde verden.
2. Til skade for alle, bliver spirituel kraft holdt i hænderne op nogle få. Jesuitterne der styrer
Vatikanet er, ukendt for den gennemsnitlige kristne, fuldt ud i stand til at skade et andet menneske
spirituelt, især deres egne fromme katolikker, som følger troen (sympatisk magi). Denne orden er
professionel, når det kommer til sort magi, og den gennemsnitlige person er hjælpeløs imod det.
Alt dette kan ses på alt den rigdom og magt, de har. Protestanter nyder at pege fingre af den
katolske kirke, men de nægter at se på deres egen protestantiske kirke, som er ligeså skyldig og
slave af de samme løgne i Bibelen; en bog bestående af forvansket materiale stjålet fra religioner
verden over, der kom langt forud den, og som, efter nærmere undersøgelse, er et svindelnummer
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gennemsyret med okkult kraft med et meget skummelt mål, for dem der tror på den. Dette er et
meget klassisk tilfælde af sympatisk magi, hvor en forbindelse skal skabes på et eller andet
niveau. Forbindelsen til de oprindelige religioner findes i alle menneskers racemæssige
hukommelse. Satan, der er vores sande Skabergud, modsiger ikke sig selv.
3. De galer og råber hele tiden op om, hvordan "Djævlen bedrager og er 'Løgnenes Herre'". For at
noget som helst svindelnummer kan lykkes, skal offeret/ofrene være uvidende på et vist plan.
Spirituel viden kommer fra Satan. Kristne præster kan ikke give svar eller løsninger på de mange
problemer, der plager menneskeheden. I modsætning hertil, har spirituelle satanister evnen til at
helbrede dem selv og deres kære. De har evnen til at astralprojicere deres sjæl efter behag (dette
gør det muligt at navigere på det astrale og være fortrolig med det, så man ikke er fortabt og
hjælpeløs i tilfælde af død). De har evnerne til at opnå livets fornødenheder og bekvemmeligheder
gennem power meditation. De har evnerne til at se spirituelle problemer og til at helbrede disse
hos dem selv og andre. Satan har givet os viden om sjælens anatomi, så vi kan vedligeholde den
samt holde den sund, så problemer som overstående aldrig forekommer.
4. Disse evner er gaver fra Satan, som er vores sande Skaber og Gud. Der er intet spirituelt/åndeligt
over de kristne kirker. Kristne lider under en kraftfuld besværgelse af katastrofale proportioner,
som slavebinder dem. Dem, der ikke vågner op, vil gå deres egen fordømmelse i møde på grund
af manglende viden.
Det er trist, at de valgte Belial og beskyldte ham for sådanne ting i den film. Belial har gjort meget for at
hjælpe dem, der er under hans beskyttelse og har vejledt dem til at udvikles spirituelt. Belial ville aldrig
tillade en af hans disciple at lide unødigt, og når en dedikeret satanist har spirituelle problemer (ja, vi
bliver angrebet af de samme engle, som står bag disse besættelser, for hvilke Dæmoner får skylden), vil
andre Dæmoner og til tider endda Satan selv komme til hjælp og sørge for, at intet ondt sker ham/hende.
Afslutningsvis, var Dæmonerne bundet i århundreder. Anneliese Michel (det rigtige navn for "Emily
Rose") var angiveligt "besat" i 1968. Jeg kan forsikre jer om, at Dæmonerne, herunder Belial, var bundet,
og at det var ikke for lang tid siden, at de blev frigivet. Jeg ved dette, fordi jeg selv var involveret i at
frigive dem. Først nu er de i stand til at komme frem og forsvare sig selv, og afsløre sandheden til dem,
der vil lytte.
Læs videre og lær sandheden før det er for sent.
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Sandheden om "bibelsk profeti"
Jeg har modtaget adskillige e-mails fra en kristen prædikant og et par andre, der manglede viden; mest
fra kristne der bruger forudsigelser i den bibelske bog, "Johannes' åbenbaring", som en undskyldning
for at holde sig til kristendommen (igen bruges frygt brugt ad nauseum). Jeg offentligjorde en artikel
for noget tid siden angående Jehovas Vidner, og hvordan de har forudsagt, at "armageddon" ville
forekomme inden for det kommende år, de næste fem år eller de næste ti år.
Når dette modbevises, er det selvfølgelig "Djævelens" skyld, eller også finder de på en anden tåbelig
undskyldning. Det bliver virkelig til en ynkelig joke.
Sandheden er, at vi er i de sidste dage af Fiskenes tidsalder, og der vil ske drastiske ændringer. Præcis
hvad disse ændringer vil være, er stadig åbent. Vandbæerens tidsalder vil ikke være over os før
midten af det næste århundrede.
Angående disse profetier: der har altid været jordskælv, sult, pest osv. Kun i det sidste århundrede, har
videnskaber som geologi, kemi og fysik avanceret til det punkt, hvor omfanget og centrum for
jordskælv, intensitenen af tornadoer og beregninger af andre naturkatastrofer kan udføres. Med
massemediernes kapacitet, er det nu muligt at indberette disse hændelser på verdensplan inden for få
minutter.
For tusind år siden ville et kæmpe jordskælv kun blive registreret lokalt og ville ikke have blevet
rapporteret til hele verden, da der ingen medier var til at rapportere det. Naturligvis var der intet tv,
aviser eller radioer på daværende tidspunkter.
Der er mange argumenter vedrørende den formodne "ende" eller "dommedag". I Al Jilwah'en
fortæller Satan os, at den jødisk/kristne bibel er et produkt af input fra de "andre guder". Dette ses let,
da hele bogen består af myter, legender og karakterer stjålet fra andre religioner rundt om i verden,
der gik forud for jøde- og kristendommen med hundrede til tusinder af år.
De fleste af disse profetier blev skrevet af en grund og én grund alene - for at skabe frygt hos den
uvidende menneskehed og derved, gennem frygt, slavebinde og håndhæve lydighed hos mennesker.
Bibelske profetier er ikke baseret på clairvoyance på vegne af disse guder men derimod på
information. På grund af adskillige hundrede år under kristen kontrol, er menneskeheden blevet
frataget ældgammel viden og forbliver uvidende ofre for disse truende fremtidsprognoser.
Lad mig forklare. Ja, der har været tegn på himlen, såsom storsekstilen, der aldrig før er blevet set i
nedskreven historie. Storsekstilen er en seks-takket stjerne. Dens oprindelse er den hinduistiske
"Vishnu's Stjerne".
Den hebraiske "Davidsstjerne" blev stjålet fra denne. Vishnu's Stjerne går forud for for
"Davidsstjernen" med flere tusinder af år. Når man har nok viden, kan man gøre forudsigelser, der har
en meget høj sandsynlighed for at forekomme. Dette adskiller sig ikke fra, når en læge laver en
prognose, eller når en meterolog forudsiger en orkans bane, fordi de kan se den på satellitbilleder, og
hvor den er på vej hen.
Begge eksempler er resultaterne af, at have tilstrækkelig viden, data og erfaring.
Det samme kan siges om Guderne. Væsener der har en levetid på tusinder og endda millioner af år
(som Fader Satan og hans Dæmoner) og er udødelige har naturligvis set meget. Meget mere end noget
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menneske, når man tænker på deres avancerede teknologi, levetid, viden og intelligens. De har set,
hvordan planeterne har indjusteret sig på bestemte måder, og hvordan solsystemerne som dette skete i
blev påvirket i flere tusinder af år efter.
For eksempel: en tæt tres-graders planetarisk indjustering (et stellium) kom forud for pesten i det 14.
århundrede. Denne indjustering opstod et år før udbruddet af den første store pest i 1348. Denne
samme type indjustering forekom også i 1982, og med denne kom AIDS også på banen. Begge har
taget et væld af liv.

Guderne kortlagde ley-linjerne, da de levede på Jorden. Dette blev gjort for præcist at forudsige
omfanget af fremtidige jordskælv og andre naturkatastrofer og deres præcise beliggenhed. Guderne
var langt mere avancerede, end vores nutidige seismologer er. Oplysningerne fra jordnettet gav også
nok viden til præcis forudsigelse af polernes vendinger og andre potentielt katastrofiske hændelser.
Disse forudsigelser var ikke baseret på clairvoyance men derimod på viden og ekstremt avanceret
teknologi.
Christopher Columbus havde viden om en forestående måneformørkelse, og vidste hvilken dato den
ville forekomme. Han blev taget til fange af infødte på en caribisk ø og blev løsladt ved at hævde, at
han kunne få månen til at forsvinde. Dette skræmte de indfødte, der intet vidste om formørkelser, og
da de var vidner til månens forsvinden, lod de ham straks gå. Husk: manglende viden = frygt! Frygt =
samarbejde, lydighed, eventuel undertrykkelse og slavegørelse.
Et insekt, der kun lever i to-tre måneder om sommeren, vil aldrig kende til vinteren, men vinteren
forekommer alligevel. Vi ved dette af erfaring, da vi har levet gennem mange, mange vintre. Meget
kan gøres for at manipulere den udvidende. Tag sandheden og bland den med løgne, og du vil få den
uvidende til at tro på løgnene også. Fjenden har gjort dette.
Så næste gang du står foran en skræmt og slavebunden kristen, som galer og skriger op om, hvordan
apokalyptiske forudsigelser vil forekomme, så vær klar over, hvordan og hvorfor rygter om disse blev
skabt. Husk, at kristne er ofre for disse løgne på grund af manglende viden eller ren og skær dumhed.
Med nok data og erfaring er præcise forudsigelser ikke svære at foretage. Tilføj løgnene om Satan, og
de løber i armene på nazaræeren ud af frygt.
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Falske “guder”
Mange mennesker, der kalder sig "satanister" (og dette synspunkt er især udbredt i Church Of Satan)
mener, at de allerede er "guder". Nogle mennesker går endda så vidt, at de hævder, at menneskeheden er
"gud".
Nå, "Gud", hvorfor befinder menneskeheden sig så i sådant et rod? Kender du din fremtid helt præcist?
Hvad vil der ske i morgen eller et år fra nu? Kan du præcist forudsige fremtiden for dine kære? Har du
kraften til ALENE at bestemme over din egen skæbne? Kan du heale dig selv? Kan du stoppe dig selv fra
at ældes eller at føle smerte? Kan du flytte eller levitere fysiske objekter, eller dig selv for den sags
skyld?
Takket være Fader Satan, har vi alle, i os selv, evnen til at opnå Guddommelighed, men hvor mange
mennesker ved VIRKELIG hvordan? Ekstrem disciplin og dedikation er påkrævet, hver dag.
Desværre går menneskeheden glip af dette. De fleste mennesker (takket være kristendommen og andre
højrehåndsreligioner) er ved udgangspunktet. Kun få besidder nok reel viden og magt til selv at
bestemme over deres egne skæbner. Når en beslutning træffes, eller en handling foretages, har man ingen
reel kontrol over udfaldet eller resultatet. Vi kan ofte bestemme vores egne handlinger men ikke resultatet
af dem. Vi er også prisgivet andres handlinger og reaktioner; regeringer, naturen, vores fysiske kroppe og
så videre.
De fleste mennesker har ikke styrket deres tredje øje, kronechakra og andre spirituelle centre til at kunne
se og opleve den astrale verden, og de væsener der bor deri. Der er meget, vi ikke oplever gennem vores
fem sanser, som direkte påvirker vores liv og verden omkring os.
Som professionel astrolog, clairvoyant og tarotkortlæser i over 25 år, er jeg YDERST bekendt med
"skæbnen". En ateist tager en meget ensom vej. Dette gjorde jeg i 15 år. Selvom jeg forsøgte at træne mit
sind og prøvede at påvirke ting selv, var resultaterne altid mindre imponerende, end jeg havde forventet.
Skæbnen greb altid ind på en eller anden måde.
En af mine venner, som også interesserede sig for det okkulte, og jeg snakkede en dag; "hvorfor er det, at
tingene nogle gange fungerer og andre gange ikke?". Ingen forklaring, "vi ved det ikke". Han var også
ateist. Livet var meningsløst og uforudsigeligt. Tomhed og depression forfulgte os altid, så at sige. Jeg
kæmpede tilbage og sårede nogle af mine fjender med ren og skær viljestyrke og tankekontrol alene, men
det gjorde intet for at forbedre mit liv, bortset fra at glæde mig en smule ved at vide, at de fik det, de
fortjente.
Jeg ved ikke, hvor mange gange vi hører ordet "kraft". Der er mange forskellige "kræfter". Lys er en
kraft, der består af bittesmå partikler kaldet fotoner. Så har vi røntgenstråler, gammastråler, infrarøde
stråler osv.
Jordskælv, vulkaner og en tornadoer genererer enorme mængder af "kraft". Så er der "livskraften" bioelektricitet; dette er også en "kraft". Disse "kræfter" tænker ikke, har ikke følelser og tager ikke selv
beslutninger. En "kraft" er upersonlig. Ingen "kraft" er et seperat levende væsen med ræsonnement,
følelser, kapacitet til at tage beslutninger, og ej heller agerer den på forskellige måder ud fra egne
bevidste beslutninger. Enhver idiot med extrasensorisk evne ved, at Satan og Dæmonerne ikke er
"kræfter" men virkelige væsener.
Her sidder jeg igen lamslået. For to dage siden kom min ældste søn til mig, syg af bekymring. Han
mistede uberettiget sig job for over to måneder siden. Chefen der fyrede ham betaler virkelig for dette tak Fader Satan! Han er i stor gæld og tjener kun halvdelen af sin tidligere løn. Det var tidligt om
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morgenen efter kl. 07:00 (vi arbejder begge treholdsskift). Jeg var selvfølgelig sygeligt bekymret strømafbrydelser osv. Jeg kom ned på mine knæ, foran alteret jeg har lavet til Fader Satan; jeg var stadig i
mit hverdagstøj. Jeg bad ham om hjælp og fortalte, at jeg stolede på, at han ville ordne det på sin egen
måde. Min søn har nu flere tusinde i hånden, hvilket er mere end nok til at betale alle regningerne fuldt ud
- alle pengene opnået lovligt og ingen tilbagebetaling forventet.
Den første religiøse bog jeg læste var "Satans Bibel". Jeg gjorde dette, fordi jeg var ekstremt oprevet over
nogle kristnes opførsel. Hvordan kommer jeg væk fra disse helt ubetænksomme og chikanerende
idioter?? Jeg var stadig ateist. En nat på internettet, da jeg besøgte en satanisk hjemmeside, læste jeg:
"Tænd et lys, og spørg om satanisme er for dig". Jeg var ateist, så jeg tændte ikke et lys. Jeg sagde det i
mit hoved. Ting begyndte at ændre sig på en god måde. Over dette tidsrum, har Satan arbejdet med at
etablere et stærkt, tillidsfuldt forhold med mig. Satan er ikke bare "en kraft". Han er et meget medfølende,
omsorgsfuldt, kærligt og elskværdigt væsen over for dem, der er dedikerede til ham.
Satan har vist mig kærlighed. Han er den eneste, jeg fuldstændigt kan stole på og have tillid til. Jeg har
set hans mirakler. Han beroligede mig, da jeg var ked af det og trøstede mig. Jeg har følt hans smukke
kærlighed. Jeg kom hjem helt nedkølet en formiddag. Det var ikke noget nyt. Som regel, når jeg går i
seng, varmer jeg gradvist op. Han placerede en varm aura omkring mig, fra hoved til tå, da jeg skulle
sove, og jeg følte hans varme og kærlighed. Jeg har haft så mange erfaringer, for talrige til at nævne her.
Satan er et ordret væsen; han er IKKE en "kraft". Der er meget højtudviklede væsener i dette univers, og
for os er de kendt som "Guder".
Under ledelsen af Jahve/Jehova, er viden om de originale Guder og metoder for menneskeheden til at
opnå ligestilling med Guderne, blevet ødelagt. Mange ældgamle biblioteker, millioner af skriftruller,
tabletter og bøger blev brændt.
Den kristne kirke har overarbejdet på at undertrykke sandheden gennem intens indoktrinering, og ved at
ty til tortur og massemord når missionering og tvang ikke lykkedes. Menneskeheden er meget langt fra
Guddommen. Disse religioner har forhindret os i at udvikle os selv i forhold til vores sinds evner og
kræfter.
De fleste udenjordiske er meget dygtige til dette og har os i skudlinjen.
Meget få mennesker har evnen til at manipulere og håndtere deres omgivelser ved kun at bruge sindets
kræfter. Den menneskelige race har en væsentlig ulempe, der gør os hjælpeløse mod andre væsener, der
er højt udviklede og meget dygtige inden for brugen af deres hjerner.

Disse færdigheder og evner kan kun opnås gennem vejledning fra Satan og hans Dæmoner, som er de
oprindelige guder. Vi har alle en lang vej at gå.
Hvad der virkelig gør mig oprevet er, hvordan mange af vores egne folk behandler vores Gud, Satan.
Vi har den stærkeste, smukkeste, kærligste, mest generøse og omsorgsfulde Gud, der er.
Kristne bygger smukke kirker, katedraler, synger smukke salmer. Muslimer bøjer sig for "Allah" fem
gange om dagen. Buddhister konstruerer smukke kunstfærdige templer, tilbeder og brænder røgelse.
Hvad gør disse "guder"? Den kristne "gud" skider på alle sine tilhængere, det samme gør hr. "Allah".
Buddha gør ingenting.
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Når det kommer til Fader Satan, hævder mange inkompetente mennesker, at "Åh, han er bare en kraft".
Vi har meget få taksigelsesritualer og meget lidt tilbedelse. Det er altid bare "mig, mig mig! Jeg vil have
dette! Jeg vil have den!" Folk modtager ting, som de beder Satan om, og de stopper aldrig op og siger tak.
De stiller, på tåbelig vis, krav og afsiger kommandoer. Disse belæringer kommer fra de gamle
jødisk/kristent forfattede grimoirer, der har eksisteret i århundreder og fortaler for misbrug og ekstrem
respektløs behandling af Satan og hans Dæmoner.
Nogle fjolser går endda så vidt, at de forsøger at "fremtrylle" Lucifer. Nogle meget uvidende, næsten
totalt ubetydelige personer, forsøger, at tilkalde ham for at ordne et ødelagt kærlighedsliv. Denne
ekstreme respektløshed har stået på i århundreder.
I en video af et Anton LaVey-ritual, gnider en kvinde et religiøst symbol op ad sin kønsdel. Enhver, der
kalder sig selv satanist, bør være langt ude over seksuelle hæmninger.
Gem orgierne til bagefter.
Satan viste sig for en journalist i 1960 og erklærede, at han ikke brød sig om den måde, hvorpå han blev
tilbedt.
Han nævnte bl.a. "galninge i mørke kældre". Han erklærede, at han allerede havde vundet kampen om
Jorden. Der er ting, der skal ændre sig, i forhold til den måde hvorpå folk forholder sig til ham. Han og
Dæmonerne har været udsat for en så fornærmende og respektløs behandling, der har stået på i
århundreder. "Åh, han er bare en kraft".
Hvad angår personer der mener, "at de allerede guder" og intet gør for at styrke sig selv - prøv at udføre
magi som ateist, helt alene. Jeg finder det så hyklerisk, hvordan såkaldte "satanister", som nægter at
anerkende Satan som et reelt væsen, tilkalder ham og Helvedes Kronede Prinser i deres ritualer.
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Sandheden om Satans magt
Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt kristne påstande om, at nazaræeren eller hans engle har
fordrevet Satan fra et område, eller at de har "uddrevet Dæmoner". Min egen holdning til dette er, at disse
"dæmoner" ikke rigtig er "Dæmoner", men engle som udgiver sig for at være dét, som kristne tror, at
"Dæmoner" er. Hvorfor? Fordi, at dette får Satan til at se ud som om, han er under nazaræerens kontrol,
og i mange tilfælde skræmmer dette dem, der mangler viden.
Frygt bruges til at kontrollere.
Jeg så filmen "Eksorcisten". For dem af jer, der ikke er bekendte med denne film, vedrører plottet en 12årig pige, som bliver besat af den mesopotamiske Dæmon, "Pazuzu". Denne film toppede hitlisterne i
årevis og blev betegnet som den mest skræmmende film for offentligheden på daværende tidspunkt. Der
har været få faktiske beretninger vedrørende tilfælde af "besættelse". Nogle af disse omfattede ofre som
"opkastede objekter" og udførte andre meningsløse handlinger.
Alle ved, at sjæle er vigtige for Satan; menneskeheden er hans skabelse. Når vi dedikerer vores sjæle til
Satan, bliver vi en del af en massiv hvirvel af energi, som vi får adgang til, og som vi kan tage fra for at
udføre vores ønsker og mål. Denne ekstra energi som vi bringer er ikke kun til fordel for menneskeheden
men også Fader Satan og de Oprindelige Guder og giver alle involverede mere kraft (de kristne kirker har
udnyttet sjæle og deres energi i århundreder).
Nu hvor vi ved, at sjæle er vigtige for Satan, hvorfor skulle han eller hans Dæmoner så gøre noget for at
skræmme folk væk eller få folk til at undgå ham for enhver pris?
Når man ser analytisk på dette, kan man se sandheden, da der er et motiv bag næsten alt. Det eneste motiv
her, er det grådige væsen Jehova og slæng, der skræmmer uvidende mennesker tilbage til hans
energibank af sjæle.
Selvfølgelig får Satan og hans Dæmoner skylden som sædvanlig. Fordi, at det, for kristne, er forbudt at
praktisere enhver form for magi eller at blive vidende inden for det okkulte, ender det med, at Jehova og
slæng har en fuld forsyning af energi, helt for dem selv, til at bruge som de ønsker.
De personer, der bruger de traditionelle metoder til at hidkalde ånder (som angivet i de populære
grimoirer) og som bruger Jehova og hans engles navne, kan på ingen måde præcis vide, hvem eller hvad
de kontakter!
Alle jeg nogensinde har hørt fra, der gik direkte gennem Satan for, på respektfuld vis, at påkalde en
Dæmon har alle haft positive oplevelser. Det ved jeg, at jeg har.
Tilhængerne af den kristne gud og hans modbydelige nazaræer galer konstant op om, at dette væsen har
magt over Satan. I virkeligheden er dette ikke sandt.
Da jeg var ny inden for satanisme (dette var inden jeg udførte mit dedikationsritual), oplevede jeg stor
forvirring.
Jeg var meget oprevet en nat, og BEFALEDE den rådne hellige ånd Jehova at forlade min krop for evigt I
SATANS/LUCIFERS navn. Jeg følte en svag voldsramt energi forlade mig gennem mine fødder.
Bagefter følte jeg en stærk fornemmelse af fred, og meget af den forvirring og uro, jeg oplevede, var væk.
Da jeg var tolv år gammel, kom Satan til mig i en katolsk kirke, mens en vigtig kristen nadver blev
udført. Den kristne "Gud" var magtesløs overfor ham og kunne ikke stoppe ham. På den anden side, vil
jeg vædde med aldrig at se kristne væsener besøge en Sort Messe.
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For et par år siden, indviede jeg, i en bypark kl. 04:00 om morgenen, en veninde, da hun ikke havde
privatliv nok til at gøre det hjemme hos sig selv. Da vi kørte derover, var hun bange og tøvende over at
skulle dedikere sin sjæl til Fader Satan. Efter jeg havde læst bønnerne, fortalte hun mig, at hun så et tåget
hvidt genfærd, hvilket var en fjendtlig ånd. Nogle Dæmoner kom straks til stede og jog ånden væk. Jeg
kan tilføje, at disse Dæmoner var i den nedre ende af Dæmonernes hierarki. Dette var de gargoilagtige
Dæmoner med røde øjne og gummiagtige vinger. Disse Dæmoner er som regel budbringere og
beskyttere. Jeg så dem hurtigt rydde vejen, ud af respekt, da Azazel nærmede sig det område, de var i.
Det var nemt for dem at få fjendens ånd af vejen, og bagefter havde min veninde det meget bedre.
Da Satan nærmede sig nazaræeren i ørkenen, nærmede han sig IKKE SOM EN LIGEVÆRDIG MEN
SOM EN OVERLEGEN.
Vi tilbeder ikke en ligeværdig eller et ringere væsen. Satans tilbud til nazaræeren indikerer åbenlyst, at
han havde meget mere magt end det nazaræeske fjols. Han talte ned til nazaræeren. De fleste kristne er
bange for Satan. Satanister kan frit blasfemere og bespotte den modbydelige Jehova, hans værdiløse
"helligånd" og hans pædofile søn*, men få kristne vil aktivt indbyde Satans vrede. Mange er endda bange
for os - så meget for deres tro på en fej og inkompetent "Gud".
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich

*Vi mener, at nazaræeren er en fiktiv karakter, der blev skabt fra forskellige myter og legender, som, med
hundredevis til tusindvis af år, kom forud for kristendommen. Det eneste formål med dette væsen er at
skabe en distraktion. Uvidende tilhængere narres til at tro, at "Jesus frelser", hvor vi i virkeligheden
frelser vores sjæle selv. Mennesket har kræfter, der kan helbrede og udføre mange andre spirituelle
bedrifter, som kaldes "mirakler". Nazaræeren har i århundreder været blevet brugt til at fratage al spirituel
kraft og viden fra menneskeheden. Dette har placeret menneskeheden, som en helhed, i hænderne på
avancerede fjendtlige væsener til ondskabsfuldt at blive udnyttet og forfulgt. En svag sjæl oplever ikke
blot fysisk sygdom, men er også en spirituel "brik" i hænderne på fjenden (det kristne væsen og slæng).

415

Lucifers nye æon
Vi er på vej ind i en ny æon - Vandbærerens tidsalder.
Vandbæreren er det ellevte stjernetegn i zodiakken.
Dette er "Satans Æon". Her er nogle af tegnene:
• 1999, vendt om, er 1666 (én-666). 666x3=1998.
• 2000, i numerologi er tallet 2 • 11, (1+1=2) To og elleve er Lucifers vigtigste tal.
• År 2000 var Dragens År, (Dragen er et af de ældste af Satans symboler) hvilket markerede det
21. århundredes begyndelse.
• 666 - 6 x 6 x 6 = 216.
• 2160 år er den omtrentlige tid, det tager for forårspunktet at rejse baglæns fra den ene
konstellation til den anden. Vandbæreren, menneskehedens tegn, repræsenterer den nye
kommende tidsalder.
Ea/Enki, også kendt som Satan, symboliseres ved Vandbæreren.
Guderne lagde stor vægt på planeternes bevægelse, stjerner og konstellationer. De efterlod billeder i
sten, som set bl.a. i den egyptiske Sfinks, der blev bygget under Løvens tidsalder for 10.500 år siden;
Skarabæen, der repræsenterer det ældgamle egyptiske tegn for og Krebsens tidsalder. Rækkerne af
vædderhoveder, der repræsenterer Vædderens tidsalder, og de monolitiske skulpturer af tvillingerne som
tegn på stjernetegnet Tvillingerne, ses på talrige steder over hele Egypten og Mellemøsten.
I 1962 flugtede planeterne sig ind på linje: Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn var
alle i Vandbærerens tegn og indvarslede edb-alderen, som fremkom 28 år senere efter Saturn cyklussen.
Teknologien har udviklet sig og er blevet fremmet i et hidtil uset tempo i det seneste århundrede.
Det lykkedes i 1963 ateisten, Dr. Madalyn Murray O'Hair, at fjerne den kristne bibel og obligatorisk bøn
fra de offentlige skoler i USA.
Anton LaVey etablerede, på Beltanes Aften, d. 30. april 1966, den første offentligt kendte "Church of
Satan".
I slutningen af 1960'erne, begyndte den katolske kirke (som er den oprindelige kristne kirke og rygraden
i kristendommen) at smuldre. Katolske nonner og præster begyndte efterhånden at smide deres
messedragter. I dag, er det at bære formelle messedragter (især i USA) meget sjældent set. Den katolske
gejstlighed er svundet ind til det punkt, hvor lægfolket overtager de pligter, som de katolske nonner og
præster tidligere havde ansvaret for. De resterende præster, hvoraf de fleste er aldrende, bliver afsløret
og bragt til ansvar for seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og andre modbydelige forbrydelser, der
har fundet sted i århundreder. De resulterende retssager og skandaler ødelægger den katolske kirke.
Protestanterne har også deres andel af forbrydelser mod menneskeheden. Vi er nu i en alder for
information og kommunikation, hvilket vil resultere i, at mange af disse kristne sekter bliver afsløret
sammen med den katolske kirke.

416

1970'ernes band "Black Sabbath" banede vejen for heavy metal og death/black metal. Metalscenen
blasfemerer og bespotter åbenlyst den kristne "Gud", og sataniske tekster er meget populære, især blandt
de unge.
I 1990'erne blev tusindvis af kristne kirker brændt på verdensplan. De kristne kirker er hastigt ved at
miste deres troværdighed og omdømme. Som resultat af dette, er mange mennesker fortabte og leder
efter svar. Den kristne religion blev bygget på mord, løgne, uretfærdighed og forfærdelige forbrydelser
mod menneskeheden, og den ser nu konsekvenserne af dette i øjnene.
I Al-Jilwah'en siger Satan, at de udenforstående "ikke kender fremtidens forhold. Derfor forvilder de sig
ofte." Vi nærmer os enden på Fiskenes tidsalder. Det er blevet skrevet, at sandheden vil komme ud i
sidste ende, og at mange vil slutte sig til i sidste øjeblik, men at det vil være for sent.
Jahve/Jehova, den VIRKELIGE "Løgnenes Prins", går all in, for "han" har haft den
jødisk/kristne/muslimske religion i århundreder. Bibelfjolser får en brat opvågnen.
.
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Meditationer
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Hvad du bør vide
Satanisme og kundalinislangen
Bioelektricitet - hvad det er, og hvad det gør:
Bioelektricitet er også kendt som livskraften, chi, prana, auraen, ånden, heksekraften osv. Der er
mange forskellige navne for denne energi.
Vores kroppe kører på bioelektricitet. Tanker er elektriske impulser i hjernen. Hjernen kører på
bioelektricitet. Når der opstår ubalancer i denne elektricitet, får man anfald.
Mængden af bioelektricitet en person har bestemmer graden af deres fysiske, psykiske, psykologiske
og spirituelle helbred. Folk, der er syge eller deprimerede har mindre mængder af bioelektricitet.
Depression i sig selv er et symptom på for lidt bioelektricitet.
Bioelektricitet øger vores energi, vores immunitet over for sygdom, vores karisma, giver et positivt
livssyn og styrker vores tankekraft. Med øget bioelektricitet bliver vores tanker (elektriske impulser)
stærkere, og vi bliver mere og mere i stand til at få dem til at manifestere sig i virkeligheden.
Nogle eksempler på bioelektricitet:
• Buddhistiske munke, der sad ubevægelige på gaden (demonstranter), blev gennemvædet
med benzin, hvorefter de blev antændt. De fortsatte med at sidde stille og brænde ihjel.
• Kampkunstnere, der slår gennem beton med deres næver, knivhånd, "karate-hug" og
udholder store, knusende og dødbringende stød, uskadt.
• Dim Mak: den dødelige kampkunst, hvor man påfører lette og specifikke stød mod chi (en
variation af bioelektricitet) meridianer (akkupressurpunkter med bioelektrisk strøm af
energi) på bestemte tidspunkter for at forårsage forsinket dødsfald, nogle gange op til fem
måneder senere.
• Når sindet, gennem frygt, panik, eller når man er i en liv og død situation, gør en person i
stand til at løfte ekstremt tunge objekter som f.eks. bagenden af en bil, hvilket, under
normale omstændigheder, ville være umuligt.
• Telekinese- Evnen til at flytte ting med sindet
• Pyrokinese- Evnen til at sætte ild til ting med sindet.
• Elektrokinese- Evnen til at styre genstande, såsom computere, der kører på elektricitet.
• Levitation- Visse kampkunstnerne og yogamestre har evnen til at levitere (svæve) i luften.
Styrken af ens bioelektricitet er grundlaget for al magisk succes. Gamle besværgelser med mærkelige
ingredienser har lidt eller intet at gøre med et vellykket magisk værk. Successen afhænger af sindes og
auraens (det bioelektriske felts) styrke. Med den rette fokus og dirigering af energien, vil disse påvirke
ens omgivelser samt andre personer.
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De, der er kendt som Guderne (meget kraftfulde og avancerede udenjordiske, der har genetisk
modificeret deres DNA, så de ikke ældes) har meget af denne energi. Lucifer er kendt som "den
skinnende". Mange af disse Guder, kendt som "Dæmoner", er strålende med denne energi.
Hieroglyfferne på væggene i de egyptiske templer, grave og inde i pyramiderne forklarer, hvor vigtig
denne energi er for at blive en Gud.
Det er svært og kræver konsekvent hårdt arbejde og engagement at nå Guddommen. Det er afgørende at
beherske og mestre sit sind. Ånden er en del af det fysiske selv, så længe man er i livet. Ja, mange af os
kan astralprojektere (forlade vores kroppe, når vi vil), MEN det fysiske selv virker ved at styrke sjælen,
så længe vi er i live. Min erfaring med de døde er, at de ikke udvikler deres kræfter længere, udover det
de havde, da de var i live. En ånd forbliver en ånd, indtil den reinkarnerer fysisk. Kun gennem sjælens
styrke (kraftfuld bioelektricitet) vil man opnå Guddommen.
Kundalini og chakraerne:
Kundalini er den højeste form for yoga. Det er en gudeting. Alle grundsætningerne i yoga, buddhisme,
hinduisme osv., samt de vestlige religioner, prædiker hjælpeløshed, instruerer én i hvordan man er et
totalt offer og forsøger at sørge for, at resultaterne der opnås fra disse discipliner (hvis der opnås nogen)
holdes under streng kontrol. Hellige skrifter (hiero betyder "hellig" og glyf betyder "symbol") efterladt
til os i Egypten (et af de oprindelige centre for sand satanisme) er instruktioner til at blive en gud.
Målet med de populære religioner, både østlige og vestlige, er at holde menneskeheden slavebunden,
magtesløs og uden kraft. Disse religioner bruger frygt som et redskab. "Karma" dit og "karma" dat.
Satanisme prædiker ikke hjælpeløshed. Satan er umådelig intelligent, frygtløs, utrolig stærk og trodsig.
Han gør oprør mod begrænsninger af frihed.
Chakraerne
Der er syv chakraer placeret langs rygsøjlen, som er de mest kraftfulde. Disse er de "syv segl", som der
skrives om i den kristne bibelbog "Johannes' Åbenbaring". Disse er "de syv Ildfakler, der brænder foran
Guds trone". De er er nævnt som "segl" fordi de fjendtlige udenjordiske forseglede dem i
menneskeheden for at forhindre vores erhvervelse af guddommelig kraft og viden. Vi har været afskåret
fra spiritualitet og den astrale verden. For tusinder år siden var vi som Guderne, indtil Jorden blev
angrebet, og der var "krig i himlen". Vores chakraers forseglinger har fået den menneskelige race til at
degenerere. Ubalancer i denne energi og blokeringer, samt huller i auraen, forårsager stof- og
alkoholmisbrug, depression, manglende bekymring for andres følelser og andre former for liv,
misbrugelig og krænkende adfærd og mange andre ting, der plager menneskeheden.
Kundalini
SLANGEN AF ILD er symbolet for kundalini. Den ligger i dvale, oprullet i bunden af rygsøjlen under
Muladhara chakraet. Målet er at få slangen (kraftcenteret for energi) til at stige op fra bunden af
rygsøjlen gennem alle syv chakraer og ud gennem kronechakraet på toppen af hovedet. For at gøre dette
sikkert, skal alle syv chakraer være helt åbne og ublokerede.
For at kunne håndtere store mængder bioelektricitet på en sikker måde, skal ens krop være stærk, og alle
syv chakraer skal være helt åbne.
Kundalini er livskraften og er af meget seksuel karakter. Dette er årsagen til, at den kristne kirke og
andre højrehåndsreligioner forbyder onani og alle former for sex. Sex er den kreative kraft; det er brugen
af ens livskraft til at skabe et andet menneske. Når man er trænet og adept, kan brugen af denne kraft
anvendes til mange andre formål.
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Hatha (fysisk) yoga kan være en stor hjælp i at stimulere og åbne chakraerne og er meget anbefalet.
Vores livskraft flyder lettere ved at øge vores fysiske smidighed. Man behøver blot at se på gammel
alders stivhed, og det dårlige helbred der følger med for at se, at alderdom kommer forud for døden.
Der er mange forskellige metoder, som kan bruges til at vække denne kraft. Nogle af disse omfatter:
• Vibration - dette er meget kraftfuldt. Lydens kraft kan smadre glas, svække stål samt
cementkonstruktioner. Vibrationer får chakraerne til at åbne og stimulerer kundalinien ved
bunden af rygsøjlen.
• Kontrolleret vejrtrækning (pranyama) - Forskellige metoder med kontrolleret vejrtrækning for
de enkelte chakraer. Vi er alle klar over, hvor vigtigt åndedrættet er for livskraften. Den
egyptiske Gud Thoth har mange gange sagt "Livet er i Åndedrættet".
• Visualisering og koncentration. Ved at visualisere og fokusere vores sind på hvert chakra, kan
vi åbne, lukke og kontrollere dem.
• Tilpasning og omlægning af bioelektriciteten bør ideelt set ske langsomt og gradvist. Ens
fysiske og spirituelle selv er vant til at operere på en vis spænding af bioelektricitet.
Øget bioelektricitet:
• Kan medføre intens eufori og lyksalighed.
Styrker og intensiverer auraen.
• Giver en følelse af lethed og af at flyde og gløde. Det hjælper også med astralprojektion (hvor
man får ens sjæl til at forlade sin krop og vende sikkert tilbage).
• Åbner ens sind for åndekontakt og telepatisk kommunikation. Vil gøre det muligt at modstå
sygdom og give kraften til at heale en selv.
• Beskytter immunforsvaret.
• Giver kraften der skal til for at udføre magi; sand magi uden rekvisitter - tomhændet. Dette er
kendetegnet ved den sande adept. Det er unødvendigt med ceremoni.
• BEGRÆNSNINGER ER IKKE EN DEL AF SATANISME.
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Transformation gennem meditation:
Slangen af Ild
Der er visse ting, som jeg føler, jeg bør nævne om power meditationer. Desværre forekommer der
sjældent nogen former for seriøs transformation i livet uden smerte. Folk der vil have kraft - såkaldt
overnaturligt kraft - vil finde at de, i de fleste tilfælde, bliver nødt til at gå gennem smerte for at opnå
dette.
Vores kroppe og sind er vant til at køre på en vis mængde livskraft. Når vi begynder at foretage seriøse
ændringer med denne livskraft, kan visse ubehagelige bivirkninger forekomme. Dette er individuelt.
Livskraften er, som enhver form for elektricitet, VARM.
BRÆNDENDE VARM. Der er forskellige fysiske reaktioner på den ekstreme varme i kroppen. Nogle af
dem er ganske ubehagelige. Betændelser, udbrud, brændende fornemmelser osv. er de mest almindelige.
Viden er alt - viden om det, der kan forventes er at forstå. En Ypperstepræst havde et smykke af metal,
som han altid går med. Dette smykke blev så varmt, at det brændte en mærke ind i hans hud.
Disse slags ting går over, selvom det kan tage alt fra et par uger til et par år. Når det fysiske selv tilpasser
sig, er sjælen blevet fuldstændig transformeret.
Dette er ikke anderledes end øgning af fysisk masse og styrke gennem vægtløftning/styrketræning. Jeg
kan huske, da jeg først begyndte at styrketræne - der var tidspunkter, hvor jeg var så øm, at jeg ikke
engang kunne komme ud af sengen, fordi jeg var så øm. Det tog et par år, men knogledensiteten og
styrken/massen jeg har er permanent.
Husk, at det er det samme med meditation. I modsætning til fysisk træning, er der ingen vej tilbage, når
først du når et vist punkt. Man kan kun bevæge sig fremad. Det kan være katastrofalt at stoppe i nogle
tilfælde. Det kan godt være, man lysner op, men dette vil ikke gøre særlig meget, da et vist punkt allerede
er blevet krydset.
****Meget få, hvis overhovedet nogen, artikler eller materiale indeholder kontraindikationer vedrørende
bivirkningerne ved avanceret meditation.
1. Folk der er epileptikere eller har haft anfald bør tage det EKSTREMT langsomt, eller overhovedet
ikke tage det. Du øger elektriciteten i kroppen og hjernen - nok sagt?
Selv hos normale personer, kan fysiske tilpasninger til den øgede elektricitet forårsage milde
anfald.
2. Alle bør ALTID sørge for, at luften de ånder ind under meditation er ren. Dyb vejrtrækning er
ikke anderledes end aerob træning, såsom løb/jogging og vil påvirke lungerne og systemet på
tilsvarende måde. Kold luft kan forårsage lungebetændelse, og indånding af forurenet luft kan
give lungeproblemer. Husk dette.
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TEGN PÅ AT KUNDALINIEN SKAL TIL AT STIGE OP:
1. SPONTANE FYSISKE/ELEKTRISKE ENERGISUG KAN GIVE SPJÆT, RYK, RYSTEN,
ENERGIBØLGER OG ENDDA KRAMPER.
2. ØGET SENSORISK BEVIDSTHED - VARME, KULDE, LYDE, STÆRKE SMAGE, LUGTE,
ØGET FØLELSE AF KROPPEN ELLER MANGEL PÅ SAMME, AT FØLE EN STÆRK
BRÆNDENDE AURA, FORSTYRRENDE TANKER (DETTE ER ÅRSAGEN TIL, AT
TOMRUMSMEDITATION ER NØDVENDIG - FOR AT BANDLYSE DISSE TANKER - OG
DET SAMME ER ET STÆRKT SIND).
3. SØVNLØSHED. EN KVINDE SOV IKKE I FEM MÅNEDER.
4. PÅ DEN POSITIVE SIDE - ØGET FORSTÅELSE, MEGET LETTERE KOMMUNIKATION
MED DÆMONER, OG DEN SJETTE SANS ER I HØJ GRAD STYRKET OG ØGET.
FØLELSER AF EKSTREM LYKSALIGHED, FRED.
5. DE EKSTERNE OMGIVELSER HAR INGEN EFFEKT - HVIS FOLK BLIVER SURE ELLER
ER OPPE AT KØRE, FORBLIVER MAN ROLIG.
Dette er kundaliniens opvågen. Meget vil afhænge af den enkelte. Ens helbred og eventuel tidligere
meditation. Jo stærkere man er i hvert henseende, desto mindre problemer.
KUNDALINI/BIOELEKTRICITET ER VARM SOM FLYDENDE BLY. EN VARM FØLELSE I
BUNDEN AF HALEBENET. NOGLE AF OS HAR FØLT NOGET "TRÆKKE OPAD" - NOGLE
GANGE EN SNURRENDE FORNEMMELSE. DETTE INDIKERER, AT DIN KUNDALINI ER
BLEVET AKTIVERET.
ALLE CHAKRAERNE SKAL VÆRE FULDSTÆNDIG ÅBNE OG UBLOKEREDE. SLANGEN AF
ILD VIL STIGE OP OG BORE SIG IGENNEM HVERT CHAKRA. FOR NOGLE MENNESKER, ER
DETTE SÅ VARMT SOM GLØDENDE JERN. MAN SKAL FORBLIVE FOKUSERET OG
DIRIGERE ENERGIEN UD AD KRONECHAKRAET.
KUNDALINIEN VIL SOMMETIDER KNITRE, BRØLE OG LYSE OP MED BLÆNDENDE HVIDT
LYS, NÅR DEN RAMMER DET SJETTE CHAKRA. DETTE KAN VÆRE LYSERE END NOGET,
DU NOGENSINDE HAR OPLEVET ELLER SET FØR I DIT LIV. DET ER HER, AT ROLIG OG
KOMPLET KONTROL KOMMER IND I BILLEDET.
Kundalini er individuelt for alle. Ikke alle oplever de præcis samme ting.
Her er nogle informative links. Gopi Krishna skrev udførligt om emnet. Han siges at have lidt meget
under transformationen, men da dette var overstået, oplevede han ekstrem lyksalighed udover alt, han
kendte til, indtil den dag han døde. LINK
Endnu et meget informativt LINK
Thoth skrev, at den største forhindring for sand spiritualitet er FRYGT. Det er her, de stærke overlever,
og de svage forgår. Man kan ikke have nogen frygt. Fader og din Beskytterdæmon vil vejlede dig. De vil
også presse dig, når det er nødvendigt. Folk snakker om, hvordan de vil have "overnaturlig" evne og kraft
- dette er måden, men intet i dette liv kommer uden smerte.
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Mange snakker snakken og tror fejlagtigt, at de "allerede er en Gud". For de fleste er dette bare en
legende i deres eget sind.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Den vækkede kundalinis virkninger
på sindet
Kundalini samt chakraernes energi er bioelektricitet. Vores hjerner kører på bioelektricitet. Dette kan ses
hos folk, der oplever anfald. Tanker er elektriske impulser. Når vi omlægger vores bioelektricitet,
stimulerer vi områder af vores sind, der har været og som regel er inaktive. Kundalini kan rode op i
gammel frygt, ubehagelige tanker og alle slags ting, der er blevet begravet i vores sind.
Tomrumsmeditation samt evnen til at bandlyse tanker med viljens kraft er en klar hjælp, da negative
tanker ikke tjener noget reelt formål, og det at skabe en forbindelse til dem er spild af tid, medmindre det
er af en reel grund, såsom hvis man ønsker at stoppe op og håndtere dem. Dette er blot et stadie og vil gå
over med tiden. Ignorer alle negative tanker, hvis de kommer til overfladen, og så vil de gå væk.
Som vi kan se, styrker vi vores chakraer ved at fokusere vores opmærksomhed på dem. Gennem
opmærksomhed og fokus, tilfører vi kraft til ting ved at vende vores opmærksomhed mod noget. Når vi
fuldstændigt ignorerer eventuelle negative tanker eller spirituelle forstyrrelser, vil de visne væk.
Folk, der har haft en tendens til anfald skal være ekstra forsigtige med kundalinistimulation. Oplevelser er
ofte meget individuelle, og hvad én person oplever, vil en anden muligvis ikke opleve. Husk gå langsomt
frem, når du arbejder på din sjæl. Dæmoner vil ofte være der til at hjælpe og vejlede. Mindre er altid bedre
med disse øvelser, især når man er ny til meditation. Dog bør man fortsætte frygtløst, uanset erfaringer.
Dem, der er svage (som regel folk fra højrehåndsreligionerne, som praktiserer yoga og ikke har udviklet
sig) bliver nervøse og bange, når de løber ind i problemer. Husk, at frygt ikke er en del af satanisme.
E-grupperne og forummet er til for at dele erfaringer og få hjælp når nødvendigt
For mere information:
Satanisme og kundalinislangen
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Den fjerde dimension
Den fjerde dimension er det, vi oplever, når vi astralprojekterer, går ind i en portal til en anden tid eller
oplever ændrede tilstande.
Hvis nogen brækker en arm, bliver armen lagt i gips. Når gipsen fjernes, er armen visnet, svundet ind
og har brug for rehabilitering for at bevare sin tidligere grad af bevægelse og styrke.
Meditation åbner en del af vores sind, som der er lukket ned for. Århundreder med kristen religiøs
kontrol har gjort de fleste af os uvidende om den fjerde dimension, både spirituelt set og
videnskabeligt. Som mennesker, kan vi kun se en lille del af det elektromagnetiske spektrum. Insekter
kan se ultraviolet lys. Visse dyr kan fornemme mange ting, som et menneske ikke kan. Bare fordi man
ikke kan se eller høre noget, betyder det ikke, at det ikke eksisterer, som med ultraviolet lys,
røntgenstråler, gammastråler og andre former for energi.
Når vi åbner vores sind, tager det tid for os at justere. Jeg har været synsk hele livet. Selvom jeg var en
ateist, havde jeg altid en anden sans, selvom jeg tunede væk fra åndeverdenen. Da jeg kom til Satan,
blev det såkaldt overnaturlige øget 100% i mit liv. Det som er en typisk dag for mange ville skræmme
den gennemsnitlige person fuldstændigt. Folk havde svært nok ved at være omkring mig på arbejdet,
da de begyndte at "se" ting (intet spirituelt, bare fjender blive straffet osv.). For mig, var dette bare
endnu en typisk dag. På et tidspunkt fløj en flaske med renseværkse som stod et stykke væk fra mig
ned fra hylden, og selvom låget havde været skruet på, var den åben, og det stod ud med rensevæske.
Fyren der arbejdede med mig (han vidste, jeg var en satanist) blev hylet ud af den.
Det at høre stemmer og se ting er det mest almindelige, når man åbner sit sind. Dette går over med
tiden og kommer under kontrol. Det er som at træne. Først er man øm, og så begynder det at give
mening.
Når man udfører meditationer i en given periode (man bør meditere hver dag), vil du opleve seriøs
kraft. Du vil ikke længere have brug for rekvisitter, besværgelser eller ritualer for at opnå det, du
ønsker. Jeg læste på et tidspunkt noget, som et medlem fra CoS skrev, hvor LaVey rådede folk til at
bruge rekvisitter for at "forstærke" følelser og energi. Dette er totalt unødvendigt for dem af os, som
udfører disse meditationer. Dine hensigter behøver ikke at blive forstærket. Faktisk vil du finde, at dine
følelser og personlige krafter skal kontrolleres og faktisk nedtones. Hvis du udfører meditationerne
konsekvent, vil du se, hvad jeg mener.
De som mangler kraften har brug for rekvisitter som en slags krykke. Disse personer er hjælpeløse, når
noget sker på gaden, da de er nødt til at have fysiske objekter for at udføre et værk eller ritual.
Hvis man er adept, vil det ofte være nok bare at kigge ind i øjnene på en person. Det er her, at
intensiteten skal styres og tones ned, medmindre man seriøst er krænket eller truet på en måde. Du vil
kunne mærke din egen intensitet og kraft og også føle andres reaktioner på dem.
Videnskaben har ikke nået langt nok til at forklare den fjerde dimension. Det er her, vi interagerer
astralt, og hvor vores Dæmoner befinder sig, når de kommer til os. Jeg var forvirret over den fjerde
dimension. Azazel kom til mig og lagde sig ved siden af mig. Jeg spurgte ham, og han fortalte mig, at
hans bevidsthed var ved siden af mig, selvom han fysisk var et andet sted..
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Vedrørende møder med uønskede væsener
Når vi åbner os selv til det astrale, kan der være tidspunkter, hvor vi oplever ubudne gæster. Folk som er
påvirkelige, følelsesladede og alt for følsomme kan opleve disse problemer mere end gennemsnittet.
Et stærkt sind og evnen til at bandlyse tanker er vigtigt. Vi bør alle have evnen til at forsvare os selv
spirituelt, hvis det bliver nødvendigt. Sommetider kan stærke uønskede møder og påvirkninger komme fra
andre mennesker. Kristne bønner og tankeforme som bliver rettet mod os kan gøre os utilpasse, forvirre os
(især de som er nye) og få os spirituelt ud af balance. En kæmpe del af det med at forsvare sig selv
spirituelt ligger i at vide, hvor de uønskede påvirkninger kommer fra.
Ånder kan være ubudne gæster. I modsætning til andre religioner, udsætter satanisme os for mange
forskellige oplevelser, så vi kan blive stærke, vidende, uafhængige og selvsikre med vores egne evner.
Udenforstående som ikke har nogen erfaring med det astrale er fuldstændig prisgivet eventuelle væsener,
som de støder på, grundet manglende viden, forberedelse og erfaring.
Når man har at gøre med åndeverdenen, er det ALTID ekstremt vigtigt at have et stærkt sind, være i stand
til at bandlyse uønskede tanker efter behag samt at have kontrol over sine følelser. Enhver svaghed kan
udnyttes af et uønsket væsen med mere kraft. Evnen til at afskære nogen fuldstændig med ens sind er det
første skridt inden for spirituelt selvforsvar. Uønskede væsener lever af frygt, samt at vi giver dem
opmærksomhed. Det er vigtigt at fokusere vores sind på noget andet og fuldstændig ignorere uønskede
eller generende væsener. Næsten alle forsvinder igen uden en stabil forsyning af spirituel energi.
Tomrumsmeditation bør udføres hver eneste dag. Dette kan gøres hvor som helst, når som helst. Bare tøm
dit hoved for alle tanker og koncentrer dig om at være i nuet. Letpåvirkelige mennesker som lever i deres
egne fantasiverdener samt drømmere har højest risiko for spirituel indtrængen plus den manglende evne til
effektivt at håndtere det. Dette gælder også for folk, der misbruger sindsændrende stoffer.
Når en forbindelse er blevet etableret, er det en form for sugerør for den ubudne gæst, hvorfra denne kan
suge spirituel energi ud af offeret. Forbindelsen skabes, hvor man er svagest. Dette kan være frygt,
ensomhed, manglende viden eller ethvert andet område, hvor man er usikker. Jeg taler om UØNSKEDE
indtrængere, og IKKE Dæmoner eller væsener med hvem vi har et sundt spirituelt forhold. Måden hvorpå
man håndterer et uvelkomment væsen er fuldstændig at afskære det og sulte det for enhver form for
spirituel energi. Årsagen til dette er, at alle spirituelle forhold trives på interaktion og følelser.
Desuden vil ånden visne væk, hvis du lader som om, at den ikke eksisterer og blankt afviser at svare den
på alle måder. Dette kan tage dage eller uger, men det mest effektive våben mod åndeligt indtrængende er
at være fuldkommen ligeglad. De vil i sidste ende tage afsted igen.
Andre effektive metoder til spirituelt selvforsvar er at grounde sig selv. Bliv fysisk: forkæl dig selv fysisk,
se noget sjovt og muntert i fjernsynet og slå bare dine tanker væk fra magi og det okkulte for en stund. Det
er også godt at mødes med venner - hvad som helst, der får dig til at fokusere på den fysiske verden og
glemme det astrale. Når vores sind er optaget og fokuseret på noget interessant, vil selv den mest ihærdige
ånd have svært ved at nå igennem til en. Undgå højrehjernede aktiviteter, såsom at lytte til musik, kunst,
video/computerspil og dagdrømmeri.
Det er meget vigtigt at være meget dygtig til at kontrollere ens tanker og sind, hvis man nogensinde
invokerer ånder som et medie og lader dem tale gennem en. Du kontrollerer ånden - du bestemmer, ikke
ånden. Når jeg er færdig med at invokere en ånd og lade den tale gennem mig til andre, slukker jeg for den
fuldstændigt.
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I løbet af de sidste mange år, er jeg ofte blevet angrebet af engle, fordi jeg er direkte involveret i spirituel
krigsførsel. Jeg oplevede noget af en prøvelse under befrielsen af Dæmonerne, da dette tog adskillige
måneder, og englene chikanerede mig sommetider utrætteligt. De angreb mig, selv fysisk, og slog på mine
ben midt om natten. Da det begyndte at blive rigtig slemt, kaldte jeg på min Beskytterdæmon, som var
blevet befriet, og så jog ham dem væk. Jeg talte aldrig med nogen af dem på trods af deres trusler. Til tider
var der også nogle af dem, som forsøgte at bestikke mig. Jeg svarede kun "I spilder jeres tid". Det var det
eneste, jeg nogensinde sagde til dem.
Da vi begyndte at befri Dæmonerne, var der nogle få, som var ekstremt desperate og forsøgte at bestikke
mig til at befri dem straks. Energidrænet var intenst, da vi forbandt vores sjæle til Dæmonernes og
overførte vores livskraft ved chakraerne. Jeg fortalte dem, at jeg kun tager ordrer fra Satan, og de ville
blive nødt til at gå gennem ham, med hensyn til rækkefølgen han ønskede dem befriet. Jeg forblev bare
ekstremt fokuseret. De andre som arbejdede med mig på dette projekt oplevede meget af det samme.
Til slut, har en af vores Ypperstepræster haft oplevelser med grå udenjordiske. Han fortalte, at energien og
sindekraften som disse røvhuller har er uhyrlig, og at de er på krigsstien. Han overlevede dem, fordi han er
yderst adept. Husk, at hvis noget nogensinde kommer uden for din kontrol, så kald på Satan selv eller din
Beskytterdæmon. Den ovenstående situation er sjælden. Dem af os, der er den største trussel mod fjenden
bliver oftest angrebet af dem.
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Tallet syv
Der bliver lagt vægt på tallet syv i gamle spirituelle tekster samt tekster om enochiansk magi. Tallet syv
har at gøre med sjækens syv primære chakraer; sjælens kraftcentre. Man kan ikke leve uden disse syv
chakraer. Dyr har også syv store chakraer langs deres rygsøjle. Dette er årsagen til, at der lægges så
meget vægt på tallet syv i mange gamle spirituelle tekster og også de falske og forvanskede skrifter fra
den jødiske/kristne bibel.
På grund af århundreder med uvidenhed, som følge af ødelæggelsen af spirituel viden, ved de fleste
mennesker intet om disse ekstremt vigtige punkter i sjælen. Fjenden har arbejdet på at forsegle dem. Når
chakraerne er lukkede, bruger man kun en meget lille procentdel af ens hjerne og tankekraft. De fleste
mennesker opererer kun med 5% af deres samlede kapacitet. Dette har holdt menneskeheden tilbage i
tusinder af år. Når chakraerne ikke er fuldt åbne og ikke fungerer korrekt, kan slangen ikke stige op.
Slangen har altid været synonymt med visdom.
De syv chakraer svarer til det synlige lysspektrum. Sjælen har brug for lys og består af lys. Videnskab og
sand spiritualitet arbejder sammen og supplerer hinanden. Dette er grunden til, at den kristne kirke altid
har arbejdet på at ødelæge videnskab og videnskabelig viden, på enhver måde den kan. Dette har ikke
kun holdt menneskeheden tilbage inden for teknologi, men også spirituelt.
Næsten alt spirituelt fokuserer på hævningen af slangen. Tallet syv, de "144.000" (hvilke er sjælens
nadier), opnåelse af visdom og viden, "livets træ" (hvilket er et kort over den menneskelige sjæl, hvor
stammen symboliserer rygsøjlen, grenene symboliserer livskraftens kanaler, hvori livskraften cirkulerer
rundt, og bladene samt frugter som er mad for den udviklede sjæl); alle disse vedrører opnåelsen af både
fysisk og spirituel perfektion og udødelighed.
Fjenden arbejder utrætteligt på at holde menneskeheden forbandet. Det er ikke en hemmelighed, hvor
meget "Jesus" HADER os alle. Gennem en mangel på viden, uvidenhed, forsømmelse af sjælen og at
overholde løgnene og den forvanskede spirituelle viden, som er alle er blevet tvangsfodret med, er
menneskeheden fordømt til døden og til at gentage de samme fejl igen og igen i al evighed. Man kan ikke
tage den viden, man har lært med sig, når man reinkarnerer. Når man bliver født, glemmer man alt. Satan
viser os vejen ud af al denne unødvendige og sadistiske lidelse.
Selvom "Jesus" og "Jehova" begge er fiktivt opfundede arketyper, er de menneskehadende udenjordiske
bag dem virkelige. Nazaræeren blev opfundet for at holde menneskeheden spirituelt slavebunden og
fordømt. De vildledte tilhængere af det afskyelige doktrin kaldet kristendommen forsømmer fuldstændigt
deres sjæle i stedet for at arbejde på at udvikle dem. I stedet fokuserer de på, at "Jesus frelser", hvilket er
en total løgn. Sjælen du frelser er din egen. "Jesus" er intet mere end et bedrag og en vildledning, som
fungerer ved at forhindre menneskeheden i at gøre fremskridt på nogen måde. Alt i kristendommen og
dens kohorte Islam er designet til at holde tilhængerene uvidende om spirituel viden, så de aldrig
nogensinde kan opnå udødelighed eller nogen form for spirituel kraft, der ellers ville gøre dem i stand til
at bestemme over deres egne skæbner. De forbliver fordømt som slaver og lider fra livstid til livstid. Når
ens sjæl er åbnet og styrket, kan man forudse ens handlingers konsekvenser, hvordan handlingerne vil
påvirke andre osv. Kristne, og andre, der klæber sig til svindelnummeret om nazaræeren, forbliver
uvidende, og gennem denne uvidenhed begår de endeløst ugerninger og værre mod andre. Sandheden er,
at "JESUS" HADER DIG!
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Der bliver lagt vægt på tallet syv i gamle spirituelle tekster samt tekster om enochiansk magi. Tallet syv
har at gøre med sjælens syv primære chakraer; sjælens kraftcentre. Man kan ikke leve uden disse syv
chakraer. Dyr har også syv store chakraer langs deres rygsøjle. Dette er årsagen til, at der lægges så
meget vægt på tallet syv i mange gamle spirituelle tekster og også de falske og forvanskede skrifter fra
den jødiske/kristne bibel.
På grund af århundreder med uvidenhed, som følge af ødelæggelsen af spirituel viden, ved de fleste
mennesker intet om disse ekstremt vigtige punkter i sjælen. Fjenden har arbejdet på at forsegle dem. Når
chakraerne er lukkede, bruger man kun en meget lille procentdel af ens hjerne og tankekraft. De fleste
mennesker opererer kun med 5% af deres samlede kapacitet. Dette har holdt menneskeheden tilbage i
tusinder af år. Når chakraerne ikke er fuldt åbne og ikke fungerer korrekt, kan slangen ikke stige op.
Slangen har altid været synonymt med visdom.
De syv chakraer svarer til det synlige lysspektrum. Sjælen har brug for lys og består af lys. Videnskab og
sand spiritualitet arbejder sammen og supplerer hinanden. Dette er grunden til, at den kristne kirke altid
har arbejdet på at ødelæge videnskab og videnskabelig viden, på enhver måde den kan. Dette har ikke
kun holdt menneskeheden tilbage inden for teknologi, men også spirituelt.
Næsten alt spirituelt fokuserer på hævningen af slangen. Tallet syv, de "144.000" (hvilke er sjælens
nadier), opnåelse af visdom og viden, "livets træ" (hvilket er et kort over den menneskelige sjæl, hvor
stammen symboliserer rygsøjlen, grenene symboliserer livskraftens kanaler, hvori livskraften cirkulerer
rundt, og bladene samt frugter som er mad for den udviklede sjæl); alle disse vedrører opnåelsen af både
fysisk og spirituel perfektion og udødelighed.
Fjenden arbejder utrætteligt på at holde menneskeheden forbandet. Det er ikke en hemmelighed, hvor
meget "Jesus" HADER os alle. Gennem en mangel på viden, uvidenhed, forsømmelse af sjælen og at
overholde løgnene og den forvanskede spirituelle viden, som er alle er blevet tvangsfodret med, er
menneskeheden fordømt til døden og til at gentage de samme fejl igen og igen i al evighed. Man kan ikke
tage den viden, man har lært med sig, når man reinkarnerer. Når man bliver født, glemmer man alt. Satan
viser os vejen ud af al denne unødvendige og sadistiske lidelse.
Selvom "Jesus" og "Jehova" begge er fiktivt opfundede arketyper, er de menneskehadende udenjordiske
bag dem virkelige. Nazaræeren blev opfundet for at holde menneskeheden spirituelt slavebunden og
fordømt. De vildledte tilhængere af det afskyelige doktrin kaldet kristendommen forsømmer fuldstændigt
deres sjæle i stedet for at arbejde på at udvikle dem. I stedet fokuserer de på, at "Jesus frelser", hvilket er
en total løgn. Sjælen du frelser er din egen. "Jesus" er intet mere end et bedrag og en vildledning, som
fungerer ved at forhindre menneskeheden i at gøre fremskridt på nogen måde. Alt i kristendommen og
dens kohorte Islam er designet til at holde tilhængerene uvidende om spirituel viden, så de aldrig
nogensinde kan opnå udødelighed eller nogen form for spirituel kraft, der ellers ville gøre dem i stand til
at bestemme over deres egne skæbner. De forbliver fordømt som slaver og lider fra livstid til livstid. Når
ens sjæl er åbnet og styrket, kan man forudse ens handlingers konsekvenser, hvordan handlingerne vil
påvirke andre osv. Kristne, og andre, der klæber sig til svindelnummeret om nazaræeren, forbliver
uvidende, og gennem denne uvidenhed begår de endeløst ugerninger og værre mod andre. Sandheden er,
at "JESUS" HADER DIG!
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Vedrørende yogas falske spirituelle
lærdomme
Egoet er selvet. "Som ovenfor, så nedenfor". Vi er nødt til at arbejde som en enhed for at komme videre.
Yoga er et ord på sproget sanskrit, der betyder "forening". I mit arbejde som et medie har jeg invokeret
mange afdøde menneskers ånder. På det astrale stagnerer afdøde sjæle og udvikler eller ændrer sig ikke.
Man har brug for et fysisk selv for at udvikle sjælen.
Grundet højrehåndslæren har mange udøvere af de østlige discipliner kun lidt viden om, hvordan de kan
bruge deres kræfter. Lærdommene omhandlende uselviskhed, opofrelse, askese, fornægtelse, ignorering af
det fysiske selv samt kyskhed (afholdenhed fra seksuelle relationer) er med henblik på at forhindre
menneskeheden i at få adgang til sindets kræfter.
Man har brug for et fysisk selv for at udvikle sjælen. Beherskelse af det fysiske selv er en anden sag. En
adept bør være i stand til at transcendere smerte. Beherskelse af det fysiske selv og
ignorering/forsømmelse af det fysiske selv er to meget forskellige ting. Når man forsømmer det fysiske
selv, skaber man splittelse. Yoga er i dette tilfælde ikke længere et koncept. Det samme gælder ego og
lyst.
Vi bør ikke lade vores lyster dominere vores liv, men uden lyst bliver selve livet meningsløst. Vores
ønsker og lyster er hvad, der gør os unikke individer, og giver os de personligheder vi har. Uden lyst,
stagnerer vi og har intet. Lyst motiverer os, og vores ego er vores selv. Ved at benægte disse væsentlige
dele af os selv, opbryder vi foreningen. Udøvelsen af yoga, eller nogen andre discipliner, ville overhovedet
ikke begynde uden lyst. Vi har intet uden lyst. Stærk lyst samt et stærkt sind og vilje gør magiske værker
succesfulde. Når livskraften er stærk, er der en stor trang til at leve. Manglende lyst er død. Når vi ikke
længere har lyster, stopper vi med at leve.
De fleste af os vil være enige om, at når vi møder og forener os med Satan, bringer han os sammen
spirituelt. Vi har en følelse af helhed, som vi ikke havde før. De populære lærdomme om yoga er her kun
for at afholde os fra kræfter, ligesom alle kristendommens og andre relaterede religioners lærdomme.
IGNORER DEM. Brug kun de fysiske teknikker.
Der er forskellige stadier, som man går igennem under aktiveringen af chakraerne og kundalinien. Nogle
af disse stadier er en mangel på sexlyst og begær. Dette skyldes, at kundalinien er seksuel, og når vi
begynder med power meditation, bliver denne energi dirigeret ind i forskellige dele af sjælen. Folk har
også rapporteret, at have haft meget mere intense orgasmer, når kundalinien stimuleres. Orgasmer er
meget mere intense og tilfredsstillende med mere bioelektricitet. Sex bør, hvis muligt, være et supplement
til kundaliniopvågnen. Kundalini er livskraften og er af meget seksuel karakter. Der findes vægmalerier i
pyramiderne og templer i Egypten. Disse vægmalerier er af Guderne, som tuner deres chakraer. De
mandlige Guder vises altid med en fuld erektion, når de undergår denne proces.
Livskraften og seksualdriften er det samme. Ved århundreder og atter århundreder med prædikenen af
løgnene om selvfornægtelse, har disse lærdomme holdt menneskeheden slavebunden, både fysisk og
spirituelt. Når livskraften er stærk, oplever man ikke depression, apati, tomhed eller håbløshed.

431

Mere om filosofien bag modern yoga
Som satanister, er vi alle klar over, at godt og ondt er blevet omvendt af fjenden. Kristendommens (og
dens relaterede religioners) lærdomme er chockerende fulde af spirituelt overgreb og selvmorderisk
rådgivning for at skabe lette ofre.
De fleste ofre er uvidende om sandheden. Viden er kraft. De fleste østlige lærdomme har ét eneste
formål - at slavebinde. De fleste med viden om sindets kraft og dets værker i løbet af de sidste mange
århundreder har perverteret og misbrugt spiritualitet for at bevare og holde på magten.
Når vi tilgår ændrede sindstilstande med vores sind, gennem meditation eller endda ufrivilligt, samt når
vi lægger os til at sove, bliver vores hjernebølger langdommere. I denne tilstand kan vi få adgang til det
astrale, og vi bliver meget åbne for suggestioner (hypnose).
Dem som er udenforstående og overholder yogas, wiccas og andre metafysiske discipliners lærdomme
om adfærdsmæsig formning åbner sig selv op for den værste form for offergørelse. De konditionerer
deres sind til at være modtageligt, mere end den gennemsnitlige persons. Med dokrinerne som fortaler
for ødelæggelse af egoet, mangel på lyst, afvisning af materialisme og det fysiske selv, og overholdelse
af usunde love om kost, venter disse mennesker bare på at blive gjort til slaver og programmeret af
fjenden.
Når man ikke er jordnær, venter man bare på at blive kontrolleret, manipuleret og gjort til en slave.
Subliminale beskeder, massetankekontrol fra medierne og andre påvirkninger manipulerer let et klart
offer. Afvisning af det materielle efterlader alle pengene og den materielle rigdom i hænderne på et par
få, uden at disse skal løfte en finger. Menneskerne som tror, og gør som de får besked på, dummer sig.
Reinkarnationslæren er blevet perverteret og forvansket for at gøre livet meningsløst med blind lydighed
og selvnægtelse (mens magthaverne bliver rigere) - beskeden lyder på ikke at kæmpe tilbage og bare at
være den perfekte slave. Mange nutildags går op i og er interesserede i yogas discipliner. Enhver, der er
bekendt med videnskaben omhandlende kriminel hypnose ved, at at verdensmagternes særlige
agentaturer har kendskab og er dygtige til tankekontrol. De skaber en hær af tankeløse robotter uden
nogen former for lyst og fuldstændig under deres kontrol. Disse mennesker åbner deres sind for alle
former for påvirkninger og suggestioner, arbejder på at eliminere deres personligheder og alt andet, som
gør dem menneskelige. De ved intet om, hvordan de kan bruges deres kræfter til at opnå ting og bruger
dem kun som et redskab til at ødelægge sig selv, da de ikke dirigerer deres kræfter.
Kun gennem Satan kan vi opnå den nødvendige viden til fuldt ud at gøre brug af vores kræfter. Vi må
forblive jordnære og groundede, mens vi arbejder på at styrke os selv. Ved at styrke os selv som en
spirituel-fysisk enhed samt vores vilje, individualitet, lyster, ego, personlighed, vil vi opnå fordelene
ved øvelserne, mens andre vildledes.
Der sælges tonsvis af bøger, og der finder tusindvis af hjemmesider, som næsten alle fremmer
misbrugen af spiritualitet, og gør dem, der tankeløst tror på disse forvanskede lærdomme, til deres egne
ofre. Slutproduktet er den tankeløse, robotslave, som er en tabt sjæl.
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Yoga betyder "forening" og dens oprindelse er satanisk. Det spirituelle kan ikke eksistere uden det
fysiske og omvendt. Det, som fjenden underviser i, er ikke yoga. Man er intet uden lyst og vilje. Yoga
er en trussel mod fjenden, da det udstyrer udøverne med spirituel og fysik kraft. Fordi det ikke kan
undertrykkes fuldstændigt, arbejder fjenden på at kontrollere det med falske lærdomme for dem, der
udøver. For dem, som ikke udøver, er der kratfulde subliminale beskeder til at skræmme de uvidende
væk.
Et åbenlyst eksempel på dette er filmen ―Eksorcisten‖.
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Mere vigtig information om meditation
Som I alle ved, er jeg imod benægtelse af enhver form for viden. Meditationerne jeg har lagt op er
EKSTREMT kraftfulde, især når de udføres konsekvent og kombineres.
DU SKAL HAVE ALLE DINE CHAKRAER ÅBNE, DA DISSE MEDITATIONER KAN
STIMULERE KUNDALINIEN I BUNDEN AF RYGSØJLEN OG FÅ DEN TIL AT STIGE OP.
Tegn, som kan gøre dig opmærksom på, at din kundalini skal til at stige:
1.
2.
3.
4.

En varm følelse i bunden af dit haleben eller røv.
En snurrende, trækkende fornemmelse i dette område - som om noget bilver trukket opad.
En stærk følelse af energi som gør dig opmærksom på dette område.
Du får lyst til at rokke frem og tilbage, eller du gør dette ufrivilligt.

DU SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ DETTE BÅDE FYSISK OG MENTALT. HVIS DU OPLEVER
NOGET AF DET OVENSTÅENDE, OG FØLER AT DU IKKE ER KLAR, SÅ TAG DETTE
SERIØST. ALT DU SKAL GØRE ER AT UNDLADE AT MEDITERE I ET PAR DAGE, ELLER
ENDNU BEDRE SØRGE FOR, AT HVERT ENESTE AF DINE CHAKRAER ER FULDSTÆNDIGT
OG VIDT ÅBENT.
DU SKAL VÆRE STÆRK BÅDE FYSISK OG MENTALT. HVIS DIN KUNDALINI BEGYNDER
AT STIGE OP, KAN DEN BOGSTAVELIGT TALT VÆRE SÅ VARM SOM FLYDENDE BLY OP
AD RYGSØJLEN. DU MÅ IKKE TABE KONCENTRATIONEN PÅ DETTE TIDSPUNKT, MEN
DERIMOD FOKUSERE PÅ AT LEDE ENERGIEN UD AD DIT KRONECHAKRA, HVILKET VIL
FUNGERE SOM EN UDFLUFTNINGSÅBNING.
NÅR DEN RAMMER DET TREDJE ØJE, KAN DEN BLINKE SOM LYN OG BRØLE.
ET STÆRKT SIND I KONTROL ER ALT HER.
Advarselstegn på chakrablokering:
1. Ekstrem varme under meditation i området omkring et chakra. Dette indikerer blokering.
2. Smerte i ovennævnte.
Disse meditationer, især den egyptiske meditation når den kombineres med et par andre, er meget
kraftfulde til tidligt at hæve kundalinien.
Dette vil øge din livskraft 100% eller mere, og en stærk fysisk krop er nødvendig for at kunne håndtere
dette. Folk, der har en baggrund inden for styrketræning eller atletik er bedre i stand til at håndtere denne
energi.
Frem for alt, hvis dette sker, uanset din nuværende fysiske form, vil din krop tilpasse sig, men dette kan
være meget ubehageligt og kan tage op til et år. Beherskelse af alle følelser er afgørende.
Der må IKKE være nogen frygt. Når man udfører spirituelt arbejde, må man ALDRIG gøre plads til
frygt. FRYGT = FIASKO. Dem som er nye og ikke kan kontrollere frygt kan erstatte det med latter.
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Sindet
Fysikken bag sjælen
Der findes en subatomar partikel, opdaget i 1959, kaldet en "neutrino". På grund af denne partikels
meget lille størrelse og undvigende adfærd, er den svær for forskere at studere. De manglende 9/10 af
universet menes at bestå af neutrinoer og neutrinolignende partikler. Selvom neutrinoer har masse, går
de lige igennem fysisk materie. Det er blevet anslået, at en neutrino fra Solen højest sandsynligt ville
kunne trænge igennem et stykke bly på størrelse med afstanden fra Jorden til den nærmeste stjerne
uden at kollidere med noget.
Den seneste udvikling inden for fysik, astronomi og neurologi har givet et uventet gennembrud i
forståelsen af spirituelle og paranormale fænomener. Atomerne i vores fysiske kroppe indeholder
meget finere og hurtigere vibrerende neutrinoer og neutrinolignende partikler. Disse finere og
hurtigere vibrerende partikler sammensætter sjælens substans, der er forbundet med vores fysiske
krop med en magnetisk snor, som går i stykker i det øjeblik, man dør. Sjælen bryder løs fra kroppen,
når kroppen ikke længere kan fungere som et hjem for den.
Når man dedikerer sig selv til at konsekvent power meditationsprogram, vil ens chakraer vibrere
hurtigere. Dette kræver øvelse, forberedelse og parathed, men gennem de højere hastigheder, der
nærmer sig lysets hastighed, er man i stand til at få adgang til andre dimensioner efter behag.
Menneskeheden befinder sig på nuværende tidspunkt i en lavere dimension. Dette har meget at gøre
med vores Jord og dens position i rummet. I højere dimensioner er farver, former, lyde og tanker mere
livlige. Man kan se gennem vægge og have en følelse af allestedsnærvær. Telepati er ekstremt
forbedret, og andre sanser bliver meget stærkere, og mere åbne end de fleste mennesker nogensinde
har oplevet.
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Hjernebølger
Der er fire hovedtyper af hjernebølger: Beta, Alfa, Theta og Delta.
Betabølger karakteriserer den bevidste, vågne tilstand ved 14 cyklusser per sekund og op. Det bevidste
sind tager ikke særligt godt imod suggestion. Ræsonnement, logik, tænkning og at skride til handling ud
fra hvad det allerede ved, er hvad det bevidste sind gør. Højere cyklusser af betabølger anvendes i
ritualer, hvor der er behov for et stort energiinput, såsom med hævn. Et godt eksempel er opbygningen af
kraftkeglen. Jo mere ophidset man bliver, desto højere bliver cyklusserne per sekund i hjernen.
Alfatilstanden opererer ved en lavere cyklus, et niveau der lyder 7-14 per sekund. Dette er
trancetilstanden, hvor kroppen ikke længere kan mærkes, og hvor lyde kan være smertefulde. Dette er
rækkevidden for meditation og søvn. Dyb meditation er nede i thetatilstanden.
I alfatilstanden er man åben for suggestion, da der er dæmpet for det bevidste, logiske sind. Den bevidste
forsvarsbarriere er nede. Hypnose finder sted på dette niveau. Når vi er i alfatilstanden, kan vi
programmere vores eget og andres sind. Jo dybere du går ned i alfatilstanden, desto tættere kommer du
på theta.
Vi kan påvirke andre, når de sover eller er i alfatilstanden. Dette er en af grundene til, at de fleste
magikere foretrækker at udføre deres magi om natten, hvor de fleste personer sover.
Man vil programmere en persons sind, ved at tale til personen mens han eller hun sover. Dette kan selv
gøres på afstand med intens koncentration og visualiering af individet og ved at dirigere tanker ind i
personens hoved. Dette skal i visse tilfælde gentages flere gange. Styrken af dit sind og aura vil
bestemme din succes. Sørg for, at tankerne du placerer i personens hoved er kommandoer, som hvis du
beder nogen om at gøre noget, du vil have dem til. Vær rolig, men fast og vedholdende. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt at dit sinds styrke, men med tiden vil resultaterne blive virkeliggjort.
Spirituelle oplevelser kan finde sted i alfatilstanden. Både dagdrømmeri og søvndrømmeri sker i
alfatilstanden.
Thetatilstanden er 4-7 cyklusser per sekund. Det er det underbevidste, og er hvor alle vores
følelsesmæssige oplevelser registreres. Thetatilstanden åbner døren til at kunne synke endnu dybere ind i
den psykiske/astrale verden. Selv om det er muligt at have spirituelle oplevelser i alfatilstanden,
forekommer de mest dybdegående oplevelser i thetatilstanden. På dette niveau er man i stand til at opleve
astral rejse og psykisk kommunikation, opnå oplysning og træde ind i andre dimensioner; det er her, man
kan tilgå tidligere liv.
Hjernebølgeaktivitet i deltatilstanden svinger mellem 0-4 cyklusser per sekund. Dette er total
bevidstløshed, koma.
Vi kan få vores ønsker til at manifestere i virkeligheden, hvis vi i alfatilstanden visualiserer dem, som om
de faktisk finder sted, især hvis affirmationer også bruges. I teorien er det sagt, at det underbevidste sind
tror på det, som det får fortalt i denne tilstand. Affirmationer skal altid være i nutid. Det underbevidste
sind forstår ikke ordet "vil", da det er i udefineret fremtid. "Vil" sker aldrig. Sørg for at formuleringen er
lige præcis, som du ønsker den og dobbelcheck alle aspekter af den, for ellers kan noget uventet og
skæbnebestemt få tingene til at gå galt.
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Hensigtsmæssig formulering er meget vigtigt og skal planlægges omhyggeligt. En kvinde ønskede at
vinde en konkurrence. Hun sagde gentagne gange til sig selv, at hun ville være den bedste og gik
igennem alle de mentale øvelser. Det viste sig, at hun var den bedste, men hun tabte konkurrencen på
grund af de partiske dommere.
Jo mere intense dine visualiseriner er, desto stærkere vil dit sinds og tankers output være til at tiltrække
det, du ønsker.
Det er som regel nødvendigt at være god til at falde ind i alfatilstanden, før man let kan komme i
thetatilstanden efter behag.
Dette kan opnås gennem selvhypnose.
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Okkult kraft i hjernen

Pinealkirtlen er den del af hjernen, der styrker det kendt som "den sjette sans" og andre paranormale
evner. Det er også centret for lyksalighed. Pinealkirtlen virker ikke hos den gennemsnitlige person. En
død pinealkirtel svarer til en afskåret rygsøjle, hvor hjernen ikke kan sende beskeder og derved bevæge
kropsdelene under området, der er blevet brudt. Den eneste forskel er, at dette påvirker sjælen.
Gennem århundrederne har menneskeheden degenereret spirituelt og er blevet underudviklet på dette
punkt. Dette er på grund af kristendommen og dens "søsterreligioner". Målet med den kristne kirke har
altid været at holde menneskeheden foruden viden og kraft. Hver gang en kristen kirke tog kontrol over et
område, blev de gamle optegnelser fjernet og/eller ødelagt. Kirken erstattede derefter den viden, der blev
fjernet med løgne og en fiktiv historie. Dette er grunden til, at den menneskelige race er, hvor den er
spirituelt den dag i dag. Depression, sygdom, elendighed, hjælpeløshed og uvidenhed er resultatet af tabet
af denne viden. Den gennemsnitlige person bruger kun 5-10% af sin samlede sindekraft. Dette svarer til
en legemsdel, der er blevet immobiliseret i gips og er stiv og vissen, men bare værre. Menneskeheden er
blevet nægtet adgang til spirituelle kræfter gennem manglende brug af samme som en del af
generationsskiftet, og har derfor mistet dem.
For at aktivere pinealkirtlen, skal power meditationer udføres regelmæssigt. Det tager tid at styrke denne
kirtel, så man kan aktivere og bruge den.
Pinealkirtlen arbejder sammen med hypofysen. Begge disse kirtler stimuleres gennem meditationen til
åbning af kronechakraet.
Pinealkirtlen og hypofysen tilpasser og sænker de bioleketriske strømmes frekvens. De er transformerne
for spirituel energi. Spirituel energi kommer ind gennem de højere chakraer og ned gennem
kronechakraet, hvor det går ind i pinealkirtlen i hjernen.
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Når det går ind i hjernen, bliver vibrationernes hastighed sænket. En aktiv pinealkirtel fungerer som en
transformer, der yderligere sænker energiens hastighed til en lavere frekvens. Energien går derefter ind i
hjernens hypothalamus-område og ind i hypofysen. Hypofysen transformerer yderligere energien til en
endnu lavere frekvens, således at den kan optages og læses af hjernen. Menneskeheden opererer, som en
helhed, på en lavere frekvens. Power meditation og rotering af chakraerne sætter hastigheden af denne
vibration op til et højere niveau, hvor vi er spirituelt åbne og bevidste. En højere vibration beskytter os
også mod sygdom og negativ energi.
Hjernebjælken udveksler information mellem begge hjernehalvdele. De fleste mennesker bruger ikke
højre side af hjernen, da vi lever os i en venstre-hjernet verden. Tomrumsmeditation forstummer den
venstre side af hjernen, der styrer tænkning og logik, og åbner os op til den højre side, hvilket er den
intuitive/psykiske side.
Lys er afgørende for sjælen. Så meget negativitet er blevet forbundet med lys på grund af new agebevægelsens og højrehåndsreligionernes misbrug af det. Lys er forbundet med lyn, hvilket er symbolsk for
skabelse og et af Satans meget gamle symboler; lynet. Vi kan rejse på lys og bruge lys til vores egne
formål.
I modsætning til andre religioner, arbejder satanisme og videnskab sammen. Vi erfarer, ser og forstår.
Satan forklarer ting.
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Klarhørelse (psykisk hørelse)
Klarhørelse er en betegnelse for psykisk hørelse. Med den øgede følsomhed der kommer fra et konsekvent
power meditationsprogram, kan man åbne sit sind til at kunne høre lyde fra det astrale. I de tidlige stadier
af åbningen af ens sind, kan astrale lyde høres inde i hovedet, ligesom med tanker. Når man skrider frem,
vil man kunne høre lydene uden for hovedet, hvor lydende er meget mere kraftfulde.
I begyndelsen var de ting, jeg hørte uden for mit hoved noget nonsens og havde ingen værdi. Disse lyde
opstod, da jeg åbnede mit kronechakra. Ligesom alt andet, tager klarhørelse tid. Det kræver meditationer
til at åbne de psykiske ører og store chakraer for at kunne få adgang til denne dimension af astral lyd.
Når man gør fremskridt, kan man høre himmelsk musik. Dette er meget smukt. Fader Satan besøgte
musikeren Giuseppe Tartini i en drøm. Han hørte Fader spille den smukkeste violinmusik og kaldte det
"ubeskriveligt smukt". Han vågnede og forsøgte at nedskrive, hvad han kunne huske, men han kunne
aldrig duplikere musikkens skønhed. Han kaldte stykket "Il Trillo Del Diavolo" (Djævlens Trille).
Alle frekvenser af energi har deres egne lyde. Hele universet kører på vibration. En af de mest interessante
oplevelser med klarhørelse er at høre kosmossets lyde.
Jo mere spirituelt åben man bliver, jo mere sandsynligt er det, at man støder på forskellige lyde. Alt fra
klokker der ringer, summen (dette er bioelektriciteten - i det gamle Egypten var bien et helligt insekt;
Tutankhamons bagerste hovedklæde (kisten) har en bibrod fastgjort i guld), fløjtelyde, havets brusen og
andet. Visse lyde kan være irriterende, men disse symptomer vil blegne, når ens system vænner sig til det
øgede niveau af livskraften.
De syv ører relaterer sig til de syv chakraer. Ved at fokusere på dem under meditation og åbne dem, vil
man opnå evnen til at have klarhørelse. For at åbne dem, visualiser en stjerne åbne sig ved hvert af dem og
skinne kraftigt. Øg derefter diameteren og lysstyrken. Ved at åbne disse energipunkter, vil man gøre det
muligt for sit sind at høre fra det astrale, og samtidig åbne kanaler hvori healende energi kan cirkulere.
Dette kan være nyttigt for personer, der har problemer med dårligt syn, hørelse, hovedpiner og andre
problemer. Det er meget kraftfuldt og effektivt til at kunne modtage meddelser fra det astrale at meditere
på de psykiske øjne og ører.
Hvis du nogensinde hører noget, du ikke kan lide, så husk bare at slukke for det som en radio og lade være
med at koncentrere dig om det.
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Omstrejfende tankeformer og meditation
Det bedst kendte eksempel på en tankeform er det "hjemsøgte" hus. For at et bestemt sted skal kunne have
energi i eller omkring det, skal en meget følelsesladet begivenhed have fundet sted der, som regel en
voldsom død eller et mord. Frygten, vreden og de destruktive følelser er så kraftfulde, at de efterlader en
essens, som de fleste mennesker (selv den gennemsnitlige person) kan fornemme. Der er ingen større
energiafladning end som den ved et dødsfald, og hvis døden var voldelig, kan hele området stinke af denne
dødsenergi i århundreder.
Tankeformer skaber en masse af energi. De er resultatet af intense følelser og tanker. Deres levetid
bestemmes af, hvor meget energi der er lagt i dem. Ved løbende at dvæle ved noget i et stykke tid giver
tanken/følelsen energi, der tager form på egen hånd. Alle individer er forskellige i forhold til styrken af
deres auraer og tanker. Nogle personer er født med et naturligt stærkt sind og aura fra tidligere liv. De
fleste personer har tankeformer knyttet til deres aura. Resultaterne af dagdrømmeri, fantasier, vrede, had,
lyster osv. danner permanente tankeformer, når der dvæles ved dem. Tankeformer kan enten være positive
eller negative. Uanset hvad, kan de forstyrre en persons tankeprocesser.
Når vi mediterer, øger vi vores energi. Tankeformerne vi har lever af denne energi. Power meditation er en
slags udrensning. Vi kan koncentrere os om at fjerne disse, på samme måde som vi kan gøre det med
andre, der har knyttet sig til vores sjæl. Det vil give klarere tanker og fred i sindet at fjerne disse. Det er en
healende proces.
Hvordan man løsriver uønskede personer/væsener fra sin aura
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Hypnose
Om hypnose
Vi har alle en højre og venstre del af hjernen. Den venstre side af hjernen er vores bevidste sind, som vi bruger hver
dag til at træffe bevidste beslutninger og bruger til at anvende logik. Dette er den aktive, maskuline side af hjernen.
Den passive side er den højre side af hjernen. Dette er den modtagelige, feminine side. Den højre side af hjernen er
meget påvirkelig.
For at få adgang til den passive højre side, må der dæmpes for den aktive venstre side. Dette svarer til at slukke for
elektriciteten i et hjem eller en bygning med henblik på at få adgang til ledningerne. Hvis der ikke er slukket for
elektriciteten, vil man få stød og af denne grund ikke kunne få adgang til nogen ledninger. Sindet fungerer på samme
måde.
Jo mere afdæmpet den aktive venstre side er, jo dybere trancen er, desto mere modtagelig er den passive højre side.
For effektivt at kunne hypnotisere sig selv, skal man være i en dyb trance. For at hypnotisere en anden person, skal
man få denne person i en trance - jo dybere, desto bedre.
For at hypnotisere nogen, skal operatøren fastsætte en slags rapport. Personer der er meget modtagelige,
letpåvirkelige og godtroende er de bedste og letteste at hypnotisere. Personer der er nervøse, kyniske og utilpasse
med at blive hypnotiserede er svære at arbejde med. CIA og andre uetiske fagfolk anvender barbiturater til at få
modstandsdygtige personer i disse tilstande. De bruger lige præcis nok til, at sindet stadig er modtageligt for
suggestioner. Hvis for meget bruges, vil sessionen være forgæves.
Succesen af sessionen afhænger af, hvor indstillet sindet er i forhold til suggestionerne. Kroniske og langvarige
problemer, dybtliggende hæmninger og mentale blokeringer kræver mange sessioner at overvinde. Suggestionerne
og affirmationerne skal gentages og gentages for at vælte væggene i sindet.
Med hypnose, er operatøren i kontrol. Omfanget af denne kontrol med en professionel svarer til, at personen lægger
sit liv i operatørens hænder, da operatøren kan befale personen at gøre hvad som helst. Der har været talrige
beretninger om psykiatere, der får deres patienter i disse tilstande og så har sex med dem. Patienten blev under
sessionen fortalt, at han/hun ikke ville kunne huske noget efter at have vågnet op igen. Dette er et almindeligt
eksempel. Når du tillader en anden person at hypnotisere dig, lægger du bogstaveligt talt hele dit liv i deres hænder,
og med hver session kommer du mere og mere under denne persons kontrol.
For at forhindre andre personer i at hypnotisere dig, er du nødt til at programmere dit sind til aldrig at kunne blive
hypnotiseret af en anden person. Dette skaber en blokering. Hypnotisører har været kendt for at placere deres egne
blokeringer i deres patienters hoveder. Nogle har placeret flere. Det mest almindelige er, at patienten oplever
fuldstændig hukommelsestab om sessionen. Andre blokeringer brugt af uetiske hypnotisører omfatter personen, der
derefter kun kan hypnotiseres af den givne operatør og ingen andre. Disse involverede retssager, hvor operatøren
brugte personen med hukommelsestabet til at begå forbrydelser. Det menneskelige sind kan programmeres til at
opleve hukommelsestab om enhver situation.
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Om at bestemme dybden af en trance
Den lette trancetilstand:
• Personen er fysisk afslappet.
• Personens øjenlåg kan bevæge sig.
• Lyde kan være smertefulde.
Let til middel trancetilstand:
• Personens lemmer føles tunge.
• Personens vejrtrækning bliver langsommere og dybere.
• Intens følelse af dyb afslapning (personen har ikke lyst til at bevæge sig, tale eller tænke).
• Personen føler sig afskåret fra sine omgivelser.
Middel trancetilstand:
• Personen er bevidst om trancen men kan ikke beskrive det.
• Suggestiv tilstand. Operatøren fortæller eksempelvis personen, at der kravler en myre på
personens arm, og personen kan faktisk mærke den kravle, selvom der ikke er noget. Et andet
eksempel er, hvor operatøren fortæller, at der er røg i rummet, og hvor personen lugter det,
selvom der faktisk ikke er røg i rummet.
• Katalepsi: en tilstand karakteriseret ved manglende respons på ekstern stimuli og ved
muskelstivhed, så lemmerne forbliver, hvor de er, uanset deres position.
Dyb eller søvngængeragtig trancetilstand:
• Personen kan åbne øjnene uden at påvirke trancen.
• Fast stirren og pupiludvidelse når øjnene åbnes.
• Total amnesi.
• Systemiseret posthypnotisk amnesi.
• Ukontrollerede øjenbevægelser.
• En følelse af lethed, at flyde, svinge eller falde.
• Personen oplever en forvrængning af lyd.
• Personen kan kontrollere sine ufrivillige kropsfunktioner, såsom puls og blodtryk.
• Tabte erindringer kan vende tilbage.
• Aldersregression.
• Synshallucinationer.
• Hørelseshallucinationer.
• Total anæstesi.
Metoder til at teste dybden af trancen:
Operatøren skal bestemme dybden af trancen for at kunne forblive i kontrol over sessionen. Dette gøres
ved at teste personens modtagelighed for operatørens suggestioner. Den mest almindelige metode er,
hvor operatøren fortæller personen, at han/hun ikke kan flytte sin arm. For eksempel:
"Din arm sidder fast til stolen, du kan ikke løfte den, og når jeg tæller til fem, vil jeg have dig til at
forsøge at løfte den. Hvis du har samarbejdet, vil din arm sidde mere og mere fast til stolen, jo mere du
prøver at løfte den".
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Operatøren tæller derefter til fem og siger efter hvert tal: "Din arm sidder fast til stolen".
Når operatøren når til fem, og hvis personen ikke kan løfte sin arm, er personen i en trance. Hvis
personen kan bevæge sin arm, har personen ikke accepteret suggestionen. Operatøren bliver i dette
tilfælde nødt til at starte helt forfra og forklare personen, at operatøren ikke kan gøre noget uden
personens samarbejde. Det er altid vigtigt at sikre personens tillid.
Den næste fase er, hvor operatøren gør trancen endnu dybere og igen checker for at se, hvor dybt
personen er nået. Operatøren fortæller personen, at operatøren vil tryge bagsiden af personens hånd, og
at personen vil blive mere og mere følelsesløs i den hånd. Efter et par minutter med strygning af hånden
og talen, klemmer operatøren derefter bagsiden af personens hånd og gør så det samme med bagsiden
af den anden hånd, der ikke er blevet strøget, og spørger så personen om han/hun kan mærke en forskel.
Hvis personen svarer, at der er en forskel, er denne fase af trancen opnået; hvis ikke, forklarer
operatøren, at der skal mere arbejde til for at gøre trancen dybere. Der vil være behov for flere sessioner
for at få personen dybere og dybere ned.
Det næste trin er, hvor operatøren tester et endnu dybere stadie. Hvis personen er nået til dette stadie,
vil personen være hukommelsessvækket. Operatøren beder personen om at forestille sig, at personen
står foran en tavle med et stykke hvidt kridt, og beder så personen om at skrive tre ord på tavlen. Først
"træ", så "græs" og til sidst "sky" - "Løft din arm når du er færdig med at skrive de tre ord". Når
personen har signaleret, at personen er færdig med at skrive ordene, fortæller operatøren derefter
personen, at der er en viskesvamp på kanten af tavlen og siger: "Jeg vil have dig til at tage svampen og
slette ordene "træ" og "græs", så der kun står "sky" tilbage på tavlen. Mens du sletter ordene, vil jeg
også have dig til at slette dem fra dit sind, så alt du nu kan tænke på ordet "sky". Du går længere ned i
en dybere og dybere søvn. Du er i en meget dyb og dejlig søvn, og alt du kan tænke på et ordet "sky".
Fortæl mig nu hvilke tre ord du skrev på tavlen?". Hvis personen er i stand til at huske de tre ord, så er
personen endnu ikke nået til den amnesiske del af trancen. Hvis ikke, så er personen nået til dette stadie
af den dybe trance. Operatøren bør derefter sige: "Når jeg tæller til tre, vil du være i stand til at huske
de tre ord og gentage dem for mig". Personen bør derefter være i stand til at huske ordene og gentage
dem.
For at kunne få personen i denne fase af dyb trance næste gang operatøren udfører hypnosen, bør
operatøren sige følgende til personen inden opvækningen: "Når jeg fra nu af får dig i en trance, vil du
være i en lige så dyb trance, som du er i nu, når jeg har talt til ti."
Operatøren får derefter personen ud af trancen: "Jeg tæller nu til fem. Når jeg når til fem, vil du være
helt vågen og føle dig frisk og godt tilpas".
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Selvhypnose
For selvhypnose skal du få dig selv i en dyb trance.
Det følgende er et uddrag fra "A Treatise on Astral Projection" af Robert Bruce:
"Hvordan man kommer i en trancetilstand
Slap af, og berolig dit sind ved at være opmærksom på din vejrtrækning. Forestil dig, at du klatrer ned
ad en stige i mørket. Visualiser ikke stigen: bare forestil dig, at du kan mærke dig selv gøre det. Når du
ånder ud, så føl dig selv træde et trin eller to ned ad stigen. Føl dig selv stå stille på stigen når du ånder
ind.
Der er brug for en mental falde-effekt inde i dit sind. Dette ændrer niveauet af hjernebølgeaktivitet fra
det vågne niveau (Beta) til søvnniveauet (Alfa) eller niveauet for dyb søvn (Theta). Du vil komme i en
trance, når din hjernebølgeaktivitet når Alfa.
Bliv ved med at gøre dette så længe det tager. Tiden det tager at gå i en trance vil variere, afhængigt af
din erfaring med dyb afslapning og mental ro.
Bemærk: Stop den mentale falde-øvelse når du kan mærke en tunghedsfornemmelse. Hvis du ikke kan
lide stigen, så forestil dig at du er i en elevator, og mærk hvordan du falder nedad, når du ånder ud, og
står stille når du ånder ind. Du kan også forestille dig, at du er en fjer, og svæver nedad mens du ånder
ud, og står stille i luften når du ånder ind. Du har brug for en mental falde-effekt for at sænke niveauet
af hjernebølgeaktivitet. Denne mentale falde-effekt får dig ned i en dyb trancetilstand, når den
kombineres med dyb afslappelse og mental ro. Du kan bruge hvilket som helst scenarie, du er bekendt
med til at få denne dybere fornemmelse.
Sådan føles en trance: alt bliver roligere, og det føles som om, at man er i et meget større sted. Der er
en meget svag summende fornemmelse i ens krop. Alt føles anderledes. Det er lidt som at tage en
papkasse over hovedet i mørket - man kan mærke, at atmosfæren forandres. Det er som om, at alt bliver
sløret eller lidt uklart. Skarpe lyde er smertefulde, når man er i trance.
Dyb trance
Niveauet af trancen du opnår afhænger i høj grad af din afslapning, koncentrationsevne og viljestyrke.
For at gå i en dybere trance, altså theta-niveau og videre derfra, er du nødt til at koncentrere dig meget
mere og i meget længere tid på den mentale falde-effekt vha. bevidsthed om vejrtrækningen. Det første
tranceniveau, dvs. når du bliver meget tung, er dyb nok til projektion. Jeg fraråder på det kraftigste at
tvinge dig selv dybere ned end en let trance, indtil du har masser af erfaring med trancetilstanden.
Hvordan ved du, om du er på vej ned i en dyb trance? Der er fire meget mærkbare symptomer:
1. En ubehagelig følselse af kulde, der ikke får dig til at gyse, kombineret med et vedvarende tab
af kropsvarme.
2. Mentalt, vil du have det meget mærkeligt, og alt vil føles ekstremt laaaaangsomt. Dine
tankeprocesser vil bremse ned, som hvis du havde fået en stærk smertestillende indsprøjtning.
3. Du vil føle dig adskilt fra din krop, dvs. en stærk svævende fornemmelse, og alt vil føles langt
væk.
4. Total fysisk lammelse.
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Bemærk: Disse fire ting, KOMBINERET, tilkendegiver, at du er på vej i en dyb trance. Man må ikke
forveksle den dybe trance med den milde, svævende fornemmelse, man nogle gange får med en let
trance, altså når astrallegemet løsnes. Eller det lille tab af kropsvarme ved at sidde stille i lang tid og
den milde lammelse, altså tungheden. Følelsen af en dyb trance er ganske ubehagelig og ikke til at tage
fejl af.
Det er meget svært at få sig selv i en dyb trancetilstand, da der er brug for højtudvikledt afslapning,
koncentration og færdigheder med trancetilstande plus masser og masser af viljestyrke og mental
energi. Du vil ikke komme i en dyb trance ved et uheld. Hvis du er bekymret for at komme for langt
ned, så husk dette: du KAN til enhver tid ALTID få dig selv ud af trancen. Koncentrer dig
FULDSTÆNDIGT om at bevæge dine fingre eller tæer. Når du kan bevæge en finger eller tå, så knyt
hænderne sammen, bevæg dine arme, ryst tid hoved. Genopliv med andre ord din krop og kom op og
gå lidt rundt i et par minutter.
Udvidelse af energikroppen
På et tidspunkt efter at have kommet i trancetilstanden vil du føle en mild lammelse. Dette vil snart
blive ledsaget af en dybere og dybere vibration og summende følelse over det hele. Du vil muligvis
også føle dig enorm og hævet over det hele. Lammelsen, vibrationerne og den enorme fornemmelse er
symptomer på, at energikroppen udvider sig, og at astrallegemet løsner sig. Dette er en del af den
normale søvnproces. Energikroppen udvider sig og åbner op for at kunne akkumulere og lagre energi.
Mens dette sker, glider astrallegemet fri, lidt ud over den fysiske krop."
(SLUTNING AF UDDRAG)
Nogle personer bruger en båndoptager og lytter til talen. Ulempen ved dette er, at lyde kan gøre meget
ondt i en dyb trancetilstand og ryste op i nervesystemet. Alle er forskellige, og man skal eksperimentere
for at finde frem til de bedste metoder for én selv. Hvad der virker for nogle, virker ikke for andre.
I denne tilstand kan du regressere tilbage til et tidligere liv ved at gå gennem en dør eller en "portal" i
dit sind.
I den dybe trancetilstand er det her, du skal gentage affirmationer for dig selv for at programmere dit
sind. Selvhypnose minder meget om at hypnotisere andre, med den undtagelse, at du siger
affirmationerne til dig selv. Det kan, igen, være nødvendigt med adskillige sessioner.
Bring langsomt og gradvist dig selv ud af trancen, som du ville gøre, hvis du var ved at vende tilbage
fra det astrale.
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Hypnose af andre
Det er vigtigt at læse alle artiklerne i hypnosesektionen, så du ved, hvad du gør, inden du hypnotiserer
en anden person. For effektivt at hypnotisere en anden person, skal denne person være fuldstændig og
dybt afslappet. Personen skal sidde behageligt i en tilbagelænet position. Hvis personen ligger ned, vil
han/hun være tilbøjelig til at falde i søvn.
Du er nødt til at forblive rolig og i kontrol på alle tidspunkter.
Begynd ved at tale personen gennem en fuldstændig afslapning af kroppen. Start ved fødderne og få
personen til at spænde op i dem og derefter slappe helt af i dem; fortsæt med anklerne, leggene, knæene
osv. og fortsæt opad til personens ansigt og hoved.
Når personen er fuldstændig afslappet, så bed personen om at tænke tilbage på en lykkelig begivenhed,
der fandt sted i personens fortid. Spørg ind til denne begivenhed, hvor den fandt sted, hvem der var der,
hvordan personen havde det, hvad der var i rummet/området, hvor begivenheden fandt sted osv. Dette
gøres for at aktivere den intuitive højre side af personens hjerne og hukommelsens underbevidste sind.
Når du er færdig med ovenstående, så fortæl personen at du vil tælle baglæns. Personen vil blive mere
og mere afslappet med hvert tal:
• ―Ti; du bliver mere og mere afslappet end før.‖
• ―Ni; du glider dybere og dybere ned og ind i total afslapning.‖
• ―Otte; din krop er fuldstændig afslappet; du kan næsten ikke føle din krop.
• ―Syv; du er fuldstændig afslappet og føler dig meget fredsfyldt"
• ―Seks; du bliver mere og mere afslappet, hver gang du ånder ud.‖
• ―Fem; vi går hele vejen ned i det dybeste niveau af afslapning.‖
• ―Fire; slap af… tre, to, en
På dette tidspunkt skal du bestemme dybden af trancen. Hvis personen er ny til hypnose, er der ofte behov for
flere sessioner, før personen er i stand til at komme i en dyb trance. For at gøre trancen dybere:
• ―Ti; du bliver mere og mere afslappet end før.‖
• ―Ni; du glider dybere og dybere ned‖
• ―Otte; din krop et fuldstændig og totalt afslappet
• ―Syv; du slapper mere og mere af med hver udånding.‖
• ―Seks; vi går videre ned til endnu dybere afslapning.‖
• ――Fem, fire; slap af…tre, to, en."
Her skal du igen bestemme dybden af trancen. Hvis personen er ny til hypnose, er der ofte behov for
flere sessioner, før personen er i stand til at gå i dyb trance. Gentag trinene direkte over dette afsnit, hvis
personen stadig ikke er nået det ønskede niveau af trancen.
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Der er her, du skal programmere personens sind. Sig korte og ligefremme sætninger, der vedrører et
bestemt område eller problem. Arbejd kun på ét problem per session, og sørg for at problemet er løst, før
du går videre til et andet. Alle sætninger skal være i nutid. "Vil" kommer aldrig, og sindet forstår ikke
fremtid.
For regression til tidligere liv:
Få personen i en dyb trance og sig:
"Jeg tæller baglens fra 10 til 1."
"Med hvert tal vil du komme i en dybere og dybere tilstand af afslapning."
"Når jeg når til ét, vil du stå foran en dør."
Tæl langsomt baglæns.
"Du står foran en lukket dør. Jeg tæller baglæns fra 10 til 1, og når jeg når til ét, vil jeg have dig til at
dreje dørhåndtaget og åbne døren - 3, 2, 1."
Spørg nu personen om han/hun har åbnet døren. Hvis ikke, så er personen ikke dybt nok nede. Få enten
personen dybere ned eller ud af trancen for at afslutte sessionen.
Hvis personen har åbnet døren, så sig:
"Jeg vil nu have dig til at gå gennem døren. Du er nu i et tidligere liv." "Se dig omkring - hvad ser du?".
"Hvad dato er det?" "Hvem er du?"
Fortsæt med at tale personen igennem oplevelsen.
Når du er klar til at få personen ud af trancen, så sig: "Jeg tæller fra 1 til 5. Når jeg når til fem, vil du
åbne dine øjne, være helt vågen, klar i hovedet og godt tilpas. 1...2...3...4...5. Åbn dine øjne."
Hvis du ønsker at slette personens hukommelsen, så personen ikke kan huske noget fra sessionen, skal
du sørge for at sige dette til personen i slutningen af sessionen: "Når du vågner, vil du ikke kunne huske
noget overhovedet fra denne hypnosesession. Det sidste du kan huske er, at du kom gennem døren til
dette rum" (eller hvad end der fandt sted før sessionen).
Med professionel hypnose, er det ofte nødvendigt at slette hukommelsen, hvis personen oplever traumer
under en regression.
Eksempler:
Tiltrækning af velstand"Du tiltrækker flere og flere penge. Dit liv er fyldt med rigdom, og du har alt, hvad du ønsker" (lignende
erklæringer for penge).
For healing:
Få personen til at visualisere en lyskugle som Solen. Bed personen om at visualisere dette lys på den
ramte kropsdel. "Lyset er healende energi, der healer din/dit
_".
Sig til personen: "Visualiser en meget kraftfuld lyskugle, som Solen. Kan du se lyskuglen?"
Personen bør sige "ja".
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"Jeg vil have dig til at placere lyskuglen på din/dit (kropsdel)."
"Omgiv fuldstændig din/dit (kropsdel) med lyskuglen og føl den varme energi heale din/dit
_." "Lyset er fuld af healende energi, der healer din/dit (kropsdel)."
―Din/dit

bliver mere og mere normal, sund og rask.‖

Bliv ved med at tale personen gennem denne healende process. Dette skal muligvis gøres flere gange,
især hvis problemet er kronisk.
Hypnose er nyttigt på mange områder. Det kan bruges til at styrke koncentrationen, forbedre
intelligensen og hukommelsen, skille sig af med fobier og dårlige vaner, til at skabe gode vaner og så
videre.

Power Hypnose
Power hypnose er en form for selvhypnose, der er yderst effektiv. Med almindelig selvhypnose går man
i trance og siger gentagne gange affirmationer for at ændre en bestemt adfærd. Med power hypnose
indånder man en bestemt farves energi, der svarer til det ønskede mål. Resultaterne er langt mere
omfattende og kraftfulde end med almindelig selvhypnose. Med power hypnose arbejder vi med vores
aura.
Her er et eksempel på power hypnose:
Hvis du eksempelvis ønsker at tiltrække penge:
Indånd fra alle sider af din krop på samme tid farven grøn. En kraftfuld, rig og pulserende grøn farve.
Dette bør gøres i en så dyb trance som muligt. Mens du indånder den grønne energi og lyser din aura op
med den, så affirmer:
"Jeg indånder kraftfuld energi, der tiltrækker en masse gratis og lette penge til mig på en positiv måde.
Jeg kan beholde alle disse penge, og bruge dem som jeg har lyst til."
Sig dette adskillige gange og brug din vilje til at forstærke det mens du indånder den grønne energi.
Grøn er Venus' farve, og Venus hersker penge. Dette virker virkelig, men skal gøres flere dage i træk.
Indånd derefter et pulserende hvidt lys for at balancere din aura. Gør dette adskillige gange.
Hvis du vil tabe dig i vægt:
Brug skyblåt lys til at sætte gang i dit stofskifte. Indånd farven i hele din aura når du er i en dyb trance
(så dyb som muligt) og affirmer:
"Jeg indånder blå energi, der øger mit stofskifte og får mig til at tabe overskydende kropsfedt på en
sund måde".
Du skal gentage dette adskillige gange, alt fra 5-10 gange, og fortsætte med at indånde den blå energi.
Dette skal gøres dagligt, indtil du ser resultaterne, og derefter gentages når det er nødvendigt.
Magiske værker tager altid den letteste vej, så sørg altid for at sige "på en positiv måde" eller "på en
sund måde". På denne måde undgår du at blive tynd gennem sygdom eller få penge gennem en elskets
livsforsikring. Sørg altid for at dække alle aspekterne, når du arbejder med dit sind.
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Bioelektrisk teknologi og de sorte arter af hypnose
Vi har alle et elektromagnetisk felt omkring vores krop. Dette er kendt som auraen. Vores tanker og
hjerneaktivitet danner et kredsløb i denne aura. Da tanker og hjerneaktivitet er elektriske impulser, kan
de afkodes og læses. Verdensmagterne er godt klar over dette, og er med avanceret computerteknologi i
stand til at dechifrere en persons tanker, hvor disse kan modtages af et særligt apparat, og hvor
outputtet minder meget om, når satellitsignaler danner et billede i vores tv-apparater.
Der er også mikrochips, der kan bruges som implantater langs visse nervebaner til at sende elektriske
impulser til hjernen, stimulere bestemte tanker, følelser, overbevisninger, eller for at implantere
bestemte minder. Selvom denne teknologi har en lang vej at gå, findes der nu faktiske
tankelæsningsmaskiner, der, som alt andet, med tiden vil blive perfektioneret. Et apparat placeres på
personens hud på visse punnkter, der læser det bioelektriske output og afkoder disse impulser til det
punkt, hvor de let kan læses med en særlig computer.
I 1970'erne gjorde verdensmagterne store fremskridt og gennembrud inden for
hjernevaskningsteknologi. Hypnose kan bruges på mange positive måder, såsom med healing eller til at
bryde visse vaner. De fleste "professionelle" hypnotiserer er enige om, at en person der er underlagt en
hypnotisk trance aldrig vil handle imod sin egen vilje, eller udføre handlinger der strider imod
personens egen natur. Dette er i virkeligheden noget pis. En trænet og sikker hypnotisør er i stand til at
tvinge en person i sin kontrol til at gøre hvad som helst.
20% af befolkningen er perfekte at hypnotisere. En over gennemsnitlig intelligens, en fantasiven i
barndommen, en stærk tendens til dagdrømmeri samt fantasi og viljen til at give efter gør en person til
en ønskelig kandidat.
I de sorte arter af hypnose, udgør hypnotisøren og den hypnotiserede et herre/slave forhold. Personen
skal isoleres fra venner og familie og bruge meget tid alene med operatøren, hvor en rapport bliver
etableret, såsom i regeringsforsøg eller i visse tilfælde som der gøres med en cellekammerat i fængslet.
En følelsesmæssig rapport er meget vigtig for at etablere tillid og lydighed. Operatøren skal fremstå
som en god lytter og vise formoden reel interesse for personen. Personen kommer til at føle sig godt
tilpas omkring operatøren og kan være helt åben over for ham/hende.
Den indledende hypnotiske induktion er den vigtigste, da denne bryder ind i personens sind og åbner en
dør for hypnotisøren. Når man er i alfatilstanden, er det logiske sind inaktivt og åbent for alle
suggestioner. Operatøren giver personen den suggestion, at personen igen vil blive dybt hypnotiseret,
når som helst når operatøren giver stikordet til induktion af trance/hypnose. Dette kan være med ord
eller som et signal. Hver session inducerer en dybere hypnotisk tilstand, hvor personen falder i
fuldstændigt under operatørens kontrol. Med dybere trancer, bliver personen mere og mere magtesløs
over for operatøren.
Kunstig amnesi (også kendt som et "mind wipe" - at slette hukommelsen) induceres af operatøren ved
at denne suggesterer til personen, at personen ikke vil have noget bevidst kendskab til sessionen.
Yderligere vigtige suggestioner omfatter, at personen ikke på nogen måde vil være i stand til at blive
hypnotiseret af andre, og at personen i trancetilstande vil opføre sig som hvis vågen.
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Når først personen let hypnotiseres af operatøren, kan sindet og personligheden blive psykologisk
betinget. Barnsdomskammerater er ofte udvidelser af ens personlighed, især i personer af svagere
karakter og som ikke selv ville kæmpe tilbage eller forsvare sig selv. Den imaginære legekammerat kan
kæmpe tilbage og blive vred, hvor barnet ikke kan. Der er ofte en voldelig forælder, som
legekammeratens vrede tanker og handlinger bliver rettet imod.
I sessionens indledende betingningsfase, regresserer operatøren personen ind i barndommen.
Regression spiller en meget vigtig rolle i etableringen af kontrol over personen. En operatør der
arbejder for regeringen (med at producere spioner) vil lede efter den mest aggressive af de imaginære
venner i forsøget på kunstigt at opdele personligheden. De mest aggressive aspekter af personligheden
er ideelle til at tilintetgøre alle hæmninger.
Kunstig opdeling af personligheden forekommer, når den imaginære legekammerat briges frem i
personen, og personen bliver til legekammeraten, efter et stikord eller tegn gives. Legekammeraten
opstår som regel gennem et af personens chakraer. Operatøren oplyser personen, at "(navnet på
legekammeraten)" vil komme ud gennem personens mave, tredje øje, hals osv. Personen bliver
derudover oplyst om, at personen ikke vil kunne huske noget efter sessionens afslutning, og dette
omfatter også tab af al erindring vedrørende den nye, spirende personlighed. I konkrete sager, betinges
den spirende, stærkere personlighed gennem programmering og suggestion til at være fjendtlig over for
personens rodpersonlighed.
Denne aggressive personlighed er, i næsten alle tilfælde, stærkere og kan tage imod mere misbrug.
Verdensmagterne bruger personen som en robotspion. Omfattende programmering indpodes i den
aggressive personlighed, så de aldrig nogensinde vil vidergive visse oplysninger, selv under tortur.
Rodpersonligheden, som ikke har nogen form for erindring om oplevelsen, er ofte den, der udholder
systematisk tortur, selvom den ikke har noget erindring om oplysningerne, som forhørslederen forsøger
at få personen til at afsløre.
Gennem gentagne sessioner bringes den sekundære personlighed længere og længere frem i personen,
bliver stærkere og stærkere og fraspalter fuldstændig rodpersonligheden. Fordi personen bliver
programmeret til ikke at kunne huske noget, har personen ingen viden og oplever huller i tiden og
manglende brikker i hukommelsen. Meget tid glider ubemærket forbi personen, og der kan ikke gøres
rede for den.
Yderligere betingning, mens personen hypnotiseres, omfatter at tale personen igennem en oplevelse,
der fuldstændig strider imod personens natur, hvor personen i sit sind bliver tvunget til at gøre noget,
han eller hun aldrig nogensinde ville gøre bevidst. Personen oplever faktisk, hvad operatøren siger. Alle
hæmninger overvindes gennem gentagne sessioner, og personligheden formes fuldstændig til det,
operatøren ønsker. Det er her, personen, for eksempel, kan myrde HVEM SOM HELST uden tøven
eller gøre hvilket som helst andet, operatøren befaler. Som med alt andet, indpodes gentagen
programmering i efterfølgende sessioner.
Barbiturater kan injuceres i en stædig person, hvilket vil gøre denne persons sind åbent for hvilke som
helst suggestioner, som operatøren ønsker at indgyde. Dette er kendt som "Militær Psykologi". Charles
Manson er kendt for at have taget mindre medicin og være mere i kontrol end andre medlemmer af sin
familie. Det var på denne måde, han fik mange under sin kontrol uden deres viden. Folk på narkotika er
ekstremt lette at kontrollere, enten spirituelt, som en dygtig magiker ville gøre, eller i faktiske kliniske
omgivelser. Han lærte disse metoder i fængslet og anvendte dem. Stofbrug skaber også huller i den
beskyttende aura, der nemt kan manipuleres af en adept.
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Electroshock ødelægger erindringer, og kan af verdensmagternes agenturer bruges til at slette
hukommelsen fuldstændigt. Sindet bliver derefter omprogrammeret, og overbevisninger, idéer,
tankemønstre og vaner indpodes, som regel gennem narkotikainducerede trancetilstande, indtil den nye
personlighed tager over, så narkotika ikke længere er nødvendig.
De fleste mennesker er uvidende om, hvad der kan gøres med deres sind af dem, der har mere viden og
kontrol. Selvhypnose er nyttigt, da vi selv kan programmere vores eget sind. Vi kan programmere vores
sind til at være resistent over for alle uønskede påvirkninger. Desuden vil andre ikke kunne påvirke
vores sind eller på nogen måde etablere kontrol over os.
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Tidligere livs-amnesi
Hvordan det påvirker dette liv
Mange ting er skæbnesvangre i forhold til at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, med de
forkerte mennesker, igen på det forkerte tidspunkt, ulykker, sygdomme og det med at misse noget med en
dag eller et minut.
Alt dette er resultatet af manglende viden. Reinkarnation er et faktum. Når vi træder ind i et nyt liv, tager
vi os selv med os. Dette omfatter tidligere personlige forhindringer, tidligere tilstande, fejlagtig tro, sorg,
smerte osv. Når vi træder ind i en ny eksistens, gør vi det under amnesi.
Der er oplysninger tilgængelige vedrørende visse eksperimenter. Mange af disse er blevet holdt tilbage
fra offentligheden på grund af deres grusomme karakter - at studere virkningerne af kunstigt induceret
amnesi på både dyr og menneskelige testpersoner, og hvordan det direkte påvirker hjernens
tilbagekoblingskredsløb. Med selvbevidsthed, kan man udøve kontrol, men på den anden side bliver man
ude af i stand til at fjerne problematiske programmeringer i ens sind, hvis tilbagekoblingskredsløbet er
blokeret på grund af amnesi.
Den russiske psykolog, Ivan Pavlov, gennemførte en række forsøg på hunde. De fleste af os er bekendt
med teorien om konditionering. Der bliver undervist i dette inden for begynderpsykologi. Hundene fik
mad, efter der blev ringet med en klokke. Klokken fik, efter flere gange, hundene til at savle (de
forventede mad), uanset om maden blev serveret eller ej. Lyden forårsagede sult hos hundene. To
seperate stimuli, der anvendes inden for få sekunder efter hinanden vil skabe en ufrivillig reaktion i
hjernen.
Mange af hans eksperimenter gik langt ud over kontitionering. Han var i stand til at frembringe
nervesammenbrud hos hunde og andre dyr, igen, ved association. De sultne dyr forsøgte at få fat i maden,
og han anvendte smertefulde elektriske stød, ekstremt høje lyde, eksplosioner af brændende varme eller
andre stimuli, der skabte en "overlevelses versus frygt/smerte" situation. Dette skabte neuroser og psykisk
sygdom hos dyrene på samme måde, som den kristne kirke har ødelagt den psykiske sundhed hos
milliarder af mennesker ved at håndhæve afholdenhed fra samleje og at nægte andre normale og naturlige
behov. Seksualitet er lig med livskraften; afholdenhed skaber neuroticisme. De fjendtlige guder ved alt
om det menneskelige sind, og hvordan man ødelægger det.
En anden russisk videnskabsmand, Alexander Luria, fortsatte Pavlovs eksperimenter, men denne gang på
mennesker (CIA gør også dette, selvom meget er blevet skjult for offentligheden). Luria fandt ud af, at
mennesker - værende i stand til at huske - kunne modstå programmeringen og genoprette deres sind
gennem rationel tænkning og anvendelse af vilje. Luria (sammen med CIA i de senere år) inducerede
amnesi hos sine forsøgspersoner ved hjælp af elektrochokterapi og stoffremkaldte trancetilstande, hvor
99,9% af menneskeheden kan blive hypnotiseret og omprogrammeret.
Elektrochockterapi (EST) er blevet anvendt til at behandle og kontrollere psykisk sygdom. EST
forårsager retrograd amnesi. Erindringer bliver ødelagt i henhold til støddenes intensitet og hyppighed.
Med højt niveau af EST, er man ikke i stand til at huske sit navn, identitet eller fortid. Personen bliver
ekstremt mut, nægter at tale og er ekstremt fokuseret i nuet. Filmen "Gøgereden" (One Flew Over the
Cuckoo's Nest) fra 1975 er et godt eksempel på effekterne ved EST, især i slutningen hvor karakteren,
spillet af Jack Nicholson, blev støddet og fik uoprettelige hjerneskader, uden nogen erindring om sin
identitet eller fortid.
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Foruroligende tanker og falske erindringer kan implanteres i forsøgspersonernes hjerner af operatøren,
hvis denne regresserer ind i den tidlige barndom. Sindet bliver i denne fase forsvarsløst og hjælpeløst.
Operatøreren opfattes og påtager sig rollen som en forælderfigur. Et godt eksempel på dette er, da falske
erindringer blev implanteret i personen i bogen "Michelle Remembers" af en kristen psykiater.
At inducere neuroticisme kræver, som regel men ikke altid, at operatøren regresserer personen og
implanterer falske erindringer såsom voltægt af barnet begået af en forælder. Hundrede procent af
gangene skal amnesi suggesteres til personen, så personen ikke vil have nogen erindring om sessionen
eller implanterede suggestioner. Forkastelige falske erindringer, frygt og alle former for psykiske
problemer kan implanteres i personens sind med suggestion, såsom mordet på en elsket, irrationel frygt,
skam og skyld.
Amnesi forhindrer personen i at forstå sine hæmninger, og hvordan personen håndterer disse.
Underbevidstheden holder personen tilbage og handler på den. Personen er uvidende om dem, udover at
have mærkelige, irrationelle følelser, uforklarlige neuroser og unormal adfærd. Uanset hvad, er
problemerne der stadigvæk og påvirker personens fremtidige opførsel. Dette er, hvad der sker, når vi
oplever amnesi i forhold til tidligere liv. Vi har flere oplevelser end vi ved, der svæver rundt i vores
underbevidsthed og påvirker os i dette liv. Vi forstår ikke, hvorfor dårlige ting sker, og vi er, i mange
tilfælde, magtesløse og kan ikke forebygge eller stoppe dem.
Filmen "Hannibal" er et eksempel på, hvad der kan gøres ved en person i en stoffremkaldt trancetilstand.
I filmen, tilbød Hannibal Lecter en popper til Mason Verger (amylnitrit) og suggesterede til ham at pille
sit ansigt af. I dette fiktive tilfælde var der ingen amnesi.
Vi kan begynde virkelig at kende os selv og tage bedre kontrol over vores liv ved at gå ind i vores
tidligere liv gennem selvhypnose - at lære og at forstå så meget om dem som muligt. Vi bør alle tage os
tid til at gå i vores egen trancetilstand og udforske vores eget sind, barndomsminder og tidligere liv. På
grund af forbandelsen "amnesi" og mangel på viden, er der såkaldt "karma". Karma kan kun overvindes
og besejres med viden. Viden er nøglen til alt. At vide alt om os selv, tidligere liv og så videre vil sætte os
fri.
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Kraft
Man behøver ikke rekvisitter eller andre ritualgenstande for at kaste en såkaldt "besværgelse". Når power
meditationerne udføres længe nok, er de mere end effektive til at gøre én i stand til at påvirke ens
omgivelser og andre. Når ens felt er stærkt nok, er det let at sætte tanker, følelser og andre projektion ind i
hovedet på andre. Nogle personer er stærkere end andre, og projektion kan i disse tilfælde blive mødt med
noget modstand, men dette afhænger selvfølgelig af, hvor stærk DU er. Stærkere personer har dog deres
forsvar sænket betydeligt, når de sover.
Svage personer er lette at håndtere hvor som helst, overalt. Bare gå i en let trance så du er fokuseret og
koncentreret. Hvis du befinder dig et sted, hvor du kan observere personen, vil du bemærke dine
projektioners åbenlyse effekter.
Husk altid, at det er meget vigtigt at lære at kontrollere vrede. Når man når et vist niveau, vil forurettende
personer gå ulykke i møde, uanset om de er fremmede eller nogen du har kært. Dette kan være meget
ubehageligt, hvis en elsket bliver involveret i en ulykke eller bliver syg på grund af din vrede. Dette
kommer med kraft og skal kontrolleres. Når ens energifelt er kraftfuldt nok, kræver det ikke ret meget. Vi
skal altid være sikre på, vi ønsker den forurettende person straffet. Utilsigtet vrede rettet mod en person
der senere kommer til dig og siger undskyld, hvorefter alt er godt mellem jer, og hvor personen så går
katastrofe i møde kan være meget beklageligt.
Jeg kan ikke lægge nok vægt på kraften bag disse meditationer, når de udføres længe nok og med
vedholdenhed - hver dag.
For visse bestemte ting, såsom binding, kan rekvisitter bruges som et fokuspunkt. Det meste af tiden vil
det være nok bare at dvæle ved noget med vilje, fokus og lyst. Dette vil virkeliggøre det, forudsat at man
ikke bekymrer sig om det eller dvæler ved det på en tvivlsom eller desperat måde.
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Absorption og dirigering af energi
Når først du er avanceret, er du ikke længere nødt til rent faktisk at ånde energi ind; du kan bare dirigere
energien med din vilje ved hjælp af dit sind. Den nemmeste måde at starte på dette er at bruge viljens kraft
til at trække energi ind gennem forsiden af kroppen, man ville gøre med energimeditationen. De følgende
meditationer er fremragende til at træne sig op til at absorbere energi kun ved hjælp af sindet. Bare fokuser
og udfør meditationen uden at medtage vejrtrækningen for at trække energi ind. Bare gå i en trance, træk
vejret normalt og slap af:
Den grundlæggende meditation
Energimeditation
Pinealkirtel meditation
Chakravejrtrækning
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Regression til tidligere liv
Denne øvelse kræver dyb afslapning. Læg dig ned i en behagelig stilling.
• Du bør begynde med at ånde ind i seks sekunder*
• Hold vejret i seks sekunder
• Og ånd ud i seks sekunder.
* Seks sekunder er kun vejledende. Hvis fire sekunder er mere behageligt, er dette fint. Anstreng eller
tving ALDRIG dig selv til at holde vejret! Du skal føle dig godt tilpas og afslappet på alle
tidspunkter.
Gør dette adskillige gange, indtil du føler dig fuldstændig afslappet og ikke længere kan mærke din
krop. Vend din opmærksomhed indad og mod hele din bagside og fald frit baglæns. Giv bare slip og
en faldende fornemmelse bør forekomme. For uerfarne mediterende, kan dette gøre en svimmel. Hvis
du føler dig rigtig utilpas eller svimmel, så fokuser blot på forsiden af din krop for at stoppe dig selv i
at falde frit baglæns. Jo dybere du falder, desto dybere vil din trance være, og desto lettere er det at
arbejde med dit sind.
Når du har nået en dyb trancetilstand, så visualiser dig selv gå hen mod en dør i dit sind. Mens du går
hen mod døren, så sig til dig selv at du vil gå ind i dit tidligere liv, når du går gennem døren. Dette
bør være livet, der kom forud for dit nuværende. Gå gennem døren og observer dine omgivelser.
For at gå adskillige liv tilbage, visualiser da døren og sig til dig selv at du går tilbage til det år, som
du ønsker at regressere til. For at gå fremad i hvilket som helst tidligere liv, så gør dette ved at bede
dit sind om at tage dig til et bestemt tidspunkt i dit liv eller et bestemt år. Tag dig tid til at kigge rundt
og stille dit sind spørgsmål. For at gå endnu længere tilbage gennem hvert tidligere liv, bed da dit
sind om at tage dit længere tilbage, indtil du ikke kan regressere længere.
Gå igen gennem døren og sig til dig selv, at du går ind i livet før det, du på nuværende tidspunkt
iagttager. Du vil på denne måde gå længere tilbage i tiden. For at gå fremad til dit næste liv, brug da
den samme teknik - vær dog opmærksom på at dette kun er én af mange mulige fremtider. For at
bringe dig selv tilbage, gå da tilbage gennem døren og ind i nutiden.
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Om at have ekstraordinær evne
og holde munden lukket
Der er folk, som har ekstraordinære evner. Med dette mener jeg ting, som de fleste gennemsnitlige
mennesker ikke tænker over. Naturlig telekinese, pyrokinese, ekstremt klarsyn, opfattelser langt ud over
gennemsnittet, evnen til at placere tanker i andres sind eller styre dem, evnen til at bruge ens
bioelektricitet til at slukke, deaktivere og/eller påvirke følsomt elektrisk udstyr (såsom computere og
fjernsyn) og andre evner er alle eksempler på ekstraordinær evne. Disse gaver kan også komme fra power
meditationer.
Hvis du har disse evner, så hold det for dig selv. Mange ved det ikke, men CIA, NSA og andre
verdensmagter har programmer, hvor de bruger folk med disse slags evner.* Folk der har disse evner er
en alvorlig trussel mod magthaverne, fordi de ikke kan kontrolleres. Filmen "Hearts In Atlantis" har
meget grundlag i virkeligheden, selvom den er fiktiv. Begavede mennesker som er under deres kontrol
kan fornemme andre med samme evner. Der er ikke så mange mennesker med ekstraordinære evner, som
bare går frit rundt derude. Dem af jer med disse evner forstår hvad jeg mener - når du kommer i kontakt
med en anden person med disse evner (og dette kunne eksempelvis være på apoteket, en restaurant eller i
supermarkedet), kan du fornemme dem, og de kan fornemme dig. I er bevidste om hinanden.
Dette skyldes, at I begge har et åbent energifelt. Du skal programmere din aura (der som regel er meget
stor), så du kan færdes ubemærket, hvis du ønsker at bevare dit privatliv. Du kan også programmere din
aura til ikke at påvirke elektrisk udstyr, medmindre du ønsker, at den skal gøre det. Du kan gøre dette ved
blot at bede den om at stoppe med at gøre, hvad end det er, du ikke vil have den til at gøre. Dette kan godt
tage et par gange, men bør virke.
Det samme gælder tankelæsning. Du programmerer din aura, så andre ikke kan opfange dine tanker.
Selvfølgelig kan en person med et meget stærkere energifelt overmande en person, der er svagere, uanset
programmering, men her bør det være tilstrækkeligt at programmere sin aura til at forblive ubemærket.
USA, verdensmagterne og selv Kina har programmer, hvor de bruger synske og folk med evner, som man
kun ser i film. Disse mennesker har ingen frihed. De bruges og myrdes derefter ofte, når de ikke længere
tjener et nyttigt formål for deres arbejdsgivere.¹
Fader Satan arbejder med dem, der har disse evner og beskytter dem. Han beskytter os, og når vi er klar,
viser han os, hvordan vi kan styrke os selv til vores fulde udstrækning. De udenforstående er alene, og
deres liv slutter som regel katastrofalt.
Magthaverne benægter eksistensen af denne slags ting, og erklærer offentligt at det var en "fiasko" og så
videre. Dette er ikke sandt.²
Jeg anbefaler på det kraftigste dem af jer, som har ekstraordinær evne (meget få i denne gruppe - I ved
selv, hvem I er) at dedikere jeres evner til Fader Satan i et ritual. Han vil beskytte jer, arbejde med jer og
vejlede jer. Dette kan være ensomt, da andre flipper ud og bliver chokerede og/eller bange.
Når andre kender til vores hemmeligheder, har de magt over os. Husk dette. Hvis man holder sine
hemmeligheder for sig selv, behøver man aldrig at bekymre sig. Frem for alt - til børnene her - lær at
udvikle kontrol. Pral aldrig. I kan tiltrække de forkerte personers opmærksomhed.
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Referencer:
*Secret, Don't Tell; The Encyclopedia of Hypnotism, af Carla Emery, 1997
¹ Ibid
² Ibid
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Avanceret teknologi og sindet
Verdensmagterne har formået at skabe teknologi, der ikke kun kan læse og dechifrere en persons
tanker, men lige så vel manipulere tanker. Efter anden verdenskrig, brugte CIA, NSA, KBG og
andre stormagter milliarder af kroner på forskning af hjernen, nervesystemet, menneskelig
adfærd, betingning, kontrol, manipulation og sindet.
"Dr. Joseph C. Sharp, ved Walter Reed Army Institute of Research, "hørte" og forstod i foråret 1973
talte ord, kommunikeret til ham af en et "pulserende mikrobølge audiogram (andre ord for ordenes
lydvibrationer), der strålede ind i hans hjerne. Dette apparat omgik ørene og hørelsen.*"
"..et eksperiment hvor den menneskelige hjerne modtog en besked leveret til den af pulserende
mikrobølgetransmission."¹
"Ved regeringens tilladelse af apparatet i 1996, godkendte kongressen 37 millioner dollars til forskning
i, hvad Pentagon kalder "ikke-dødbringende" og "mindre end dødelige" teknologier. Dette går for at
være en "humanitær" form for krigsførsel - eller massekontrol."²
"RNM (Remote Neural Monitoring) kan sende kodede signaler til hjernens auditive cortex, hvilket lader
lydkommunikation blive modtaget direkte af hjernen (og forbigå ørene). NSA agenter kan i
hemmelighed bruge dette til at svække personer ved at stimulere auditive hallucinationer, der er
karakteristiske for paranoid skizofreni."³
"Denne modulerede information kan placeres i hjernen med varierende intensitet, fra underbevidst til
tydelig."²
"En "neurokirug" kan implantere elektroder i forskellige steder af hjernen af levende væsener og sende
radiosignaler ind i disse elektroder. De kalder dette "elektrisk styret adfærd". Videnskaben har overgået
dette med "elektroniks hjernestimulation", der kan gøre det samme uden elektrodeimplantaterne.
"Finjusterede mikrobølger kan opnå de samme resultater som implanterede elektroder."5
Teknologi til at opfatte før-tale menneskelige tanker via hudkontakt er veludviklet. Elektrisk udstyr kan
indsamle og læse de elektriske felter genereret på huden (auraen) og oversætte subvokal tale til tekst.
En krop kan fysisk deaktiveres ved at sende forstyrrende signaler ind i en persons motor cortex og
derved påvirke kroppens motorstyring.
"For at sende en tanke ind i en hjerne, er det nødvendigt at afkode hver enkelt hjerneområdes
resonansfrekvens."6
Videnskaben har udviklet sig til det punkt, hvor man kan dechifrere hjernesignalerne. Ligesom
satellitbølger kan afkodes til en tv-skærm, kan tankebølger også dechifreres og læses. Selvfølgelig
holdes dette fra offentligheden. Der er blevet eksperimenteret på mange uvidende mennesker og dyr,
ved at implantere mikrochips, der styrer tankeprocesserne og skaber tanker, følelser og hallucinationer.
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Menneskets forsøg på at kontrollere andres tanker har eksisteret siden tidens begyndelse. Krige, tortur,
mord, forhør, fængsling og så videre. De har nu teknologien til at gøre dette.
Løsningen: de fleste mennesker derude opererer inden for et bestemt område af bioelektricitet. Når vi
omlægger vores bioelektricitet til et meget højere niveau, er deres forsøg på stimulation ikke stærke nok
til at penetrere vores aura, da de er beregnet til den gennemsnitlige person. Dette svarer til immunitet.
Magiske og psykiske angreb preller af og vender tilbage til afsenderen, når auraen er stærk, da den
virker som et forsvarsskjold og afbrænder alle mikroskopiske væsener, der hæfter sig fast, før de kan
gøre skade.
Sort magi er energi. En stærk aura er resistent over for negativ energi, og mange gange vil angreb mod
en adept prelle af og vende tilbage til afsenderen/afsenderne. Det samme gælder energi, der sendes ud
for at påvirke den gennemsnitlige person. Den er ikke stærk nok til at penetrere en stærk aura.
I forhold til deres brug af teknologi til at læse vores tanker gennem vores hud, er styrken af auraen
vigtig. Kampkunstnere ved, hvordan de skal dirigere deres bioelektriske "Chi" for at smadre igennem
beton og mursten. Har du nogensinde tænkt på, hvad den slags energi ville gøre mod en af de der
følsomme tankelæsningsmaskiner, når stærk nok og ordentligt dirigeret?
-Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
Referencer:
*Secret, Don't tell; The Encyclopedia of Hypnotism, af Carla Emery, 1997
¹ Ibid
² Ibid
³ Ibid
4Ibid
5Ibid
6Ibid
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Begynder meditationer
Vigtig information for nytilkommere
Givet omfanget af internettet og massekommunikation, kan sandheden ikke længere undertrykkes. Mange
forskellige mennesker kommer til satanisme i meget stort antal, som det aldrig er set før. Jeg skriver
primært denne artikel til dem, der er helt nye. Mange af os, der har været med Satan i meget længere tid er
velbevandrede inden for det kendt som "det okkulte". Det "okkulte" er en anden betegnelse for
"spiritualitet".
Sand satanisme er at omdanne ens sjæl gennem power meditation. For mange, der er helt nye inden for
satanisme, kan meditationernes effekter være uvante. Når man når et vist punkt i meditation (for nogle kan
dette ske meget tidligt. Det har alt sammen at gøre med sjælens kræfter fra tidligere liv), vil man bestemt
kunne mærke sin sjæl. Dette er et meget positivt tegn på, at dine meditationer bliver udført korrekt, og at
alt går godt. Vær aldrig bange eller foruroliget ved at mærke din sjæls energi. Sjælen er sammensat af
bioelektricitet og lysspektret. At føle en strålende aura, vibrationer, i visse tilfælde varme eller kulde eller
andre fornemmelser såsom en prikken... alt dette er normalt.
Power meditation vil også åbne din psyke. Du vil muligvis opleve "mavefornemmelser" gennem øget
intuition, og i andre tilfælde vil dit sind være åbent og mere modtageligt over for astrale væsener. Disse
kan positive så vel som negative. I tilfælde af negativ indtrængen, sluk da bare for det som en radio i dit
sind og ignorer det. Bind aldrig dig selv til noget negativt eller uvelkomment. Disse går væk af sig selv,
når de ignoreres og ikke fodres med opmærksomhed eller følelser
Satanisme handler om at opnå spirituel frihed. Kristendom, islam og andre populære programmer, der
udgiver sig for at være "religioner", er designet til at fjerne al spirituel viden. Der er intet spirituelt ved
dem. Når man kommer til satanisme, hvilket er meget spirituelt, kan man forvente mange nye oplevelser af
spirituel karakter, men igen, dette er individuelt. Bliv aldrig skræmt af at føle din sjæls energi for første
gang. Et stærkt sind og sjæl sikrer dig kraften, samt den fornødne viden, der skal til for at frastøde
uønskede væsener (som eksisterer, uanset om man er åben nok til at registrere dem eller ej). Din sjæls
styrke sikrer dig også, at du vil være i kontrol af dit eget liv og skæbne, og at du med vores Guders viden
kan opnå udødelighed. Svagere sjæle er prisgivet de stærkere og bliver reinkarneret, glemmer alt lært i
deres tidligere liv og bliver fordømt til at gentage de samme fejl i al evighed. Satan viser os vejen ud af alt
dette. Men, vi skal arbejde på det gennem viden og aldrig frygt.
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Åndedrætsøvelser for satanister
"Livet er i åndedrættet"
–Thoth
Yogiske åndedrætsøvelser er nogle af de mest kraftfulde måder at forstærke vril'en/heksekraften/chi'en
osv. Disse åndedrætsøvelser stimulerer også kundalislangen og letter dens opstigning.
Der er mange forskellige avancerede åndedrætsøvelser. For at udføre disse korrekt og effektivt, skal det
grundlæggende mestres. Næsten alle de avancerede åndedrætsøvelser bygger på det grundlæggende.
Når først du er adept til det grundlæggende, vil de avancerede øvelser være meget lettere.
Heksekraften bygges i trin, på solide fundamenter. Man skal ikke fjolle rundt med dette, da disse
øvelser forstærker og transformerer livskraften. Det er bydende nødvendigt at gøre dette langsomt og i
trin. Det kan være farligt at springe over og/eller overdrive disse øvelser. Som med alt andet, hvis det
ikke føles rigtigt, så stop.
Alle yogaøvelser bør ende med 10-15 minutter i en afslappet og helt stille position. Det er her, hvor
kraften ligger, da du vil opleve en energibrummen, hvilket er forstærkelsen af din vril/heksekraft.
ADVARSEL!!
OVERDRIV IKKE nogen åndedrætsøvelser! Mere her er IKKE bedre! Anbefalingerne af sekunder du
kan holde vejret er kun eksempler. Det er fint at holde vejret i mindre tid. Gør hvad der behageligt.
Man bør aldrig føle åndenød eller opleve nogen form for stress eller behovet for at hive efter vejret, når
man udfører åndedrætsøvelser. ÅNDEDRÆTSØVELSER ER IKKE SOM AT TRÆNE KROPPEN!
DET KAN SKADE CENTRALNERVESYSTEMET AT PRESSE SIG SELV, DVS.
HJERNESKADE,
Under udførslen af åndedrætsøvelser, begynd da kun med fem runder af en eller to af nedenstående
metoder. Hvis du udfører kundalini yoga øvelserne, hvilke omfatter ildåndedrættet, er dette en
åndedrætsøvelse i sig selv. Det er fint at udføre hele rutinen med kundaliniøvelserne, men jeg anbefaler
kraftigt, at du begynder med mindre gentagelser end de 108 givne. Start f.eks. med 54 gentagelser og
bliv ved med dette ved alle øvelserne, der instruerer en i at lave 108 i et stykke tid. Du kan ikke presse
disse øvelser. Det er på ingen måde som at træne i et fitnesscenter.
Folk, som har været i gang med en rutine i noget tid og har erfaring, kan gøre det, de ved er behageligt
for dem. Jeg taler til de nye og uerfarne her.
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GRUNDLÆGGENDE YOGISKE ÅNDEDRÆTSØVELSER:
Fuld yogisk åndedræt (grundsten):
Denne åndedrætsøvelse er grundstenen og en af de første, som begyndende yogaelever lærer.
1. Sid med ret ryg. Du kan også stå op, hvis du ønsker.
2. Ånd ind gennem næsen og:
A. Skub dine nedre mavemuskler udad, mens du fylder den nederste del af dine lunger og
derefter
B. den midterste del af dine lunger og derefter
C. den øvre del af dine lunger.
3. Hold vejret i 5, 8 eller 10 sekunder (alt efter hvad der er mest behageligt og uden at anstrenge
dig). Pres ALDRIG dig selv med dette!
4. Ånd ud ved at spænde dine nedre mavemuskler, derefter din midtersektion (nedre del af
lungerne), og derefter den øvre del af lungerne, indtil du er helt tømt for luft.
Trin 1-4 udgør en runde. Udfør fem runder.
Skiftende næseborsåndedræt:
1. Placer tommelfingeren over højre næsebor og luk det. Ånd ind gennem dit venstre næsebor i fire
sekunder og hold vejret i seks sekunder.
2. Flyt din tommelfinger over på dit venstre næsebor og luk det. Ånd nu ud i fire sekunder gennem
dit højre næsebor, langsomt og jævnt.
3. Hold dit venstre næsebor lukket med tommelfingeren og ånd ind gennem dit højre næsebor i fire
sekunder. Hold nu vejret i seks sekunder.
4. Luk dit højre næsebor med tommelfingeren og ånd ud gennem dit venstre næsebor i fire sekunder.
5. Ånd ind gennem dit venstre næsebor i fire sekunder mens du holder det højre næsebor lukket med
tommelfingeren. Hold vejret i seks sekunder, luk dit venstre næsebor med tommelfingeren og ånd
ud i fire sekunder gennem dit højre næsebor.
Ånd ind gennem venstre
Hold vejret ved slutningen af indåndingen
Ånd ud gennem højre
Ånd ind gennem højre
Hold vejret ved slutningen af indåndingen
Ånd ud gennem venstre
Ovenstående er én runde.
Dem af jer, som er nye til åndedrætsøvelser, bør udføre fem runder, men ikke flere. Det kan tage
adskillige måneder, før du kan gå videre til et højere antal runder.
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Erfarne mediterende kan udføre ti runder eller flere. Husk, at mindre altid er bedre med åndedrætsøvelser.
Med andre ord, pres aldrig dig selv og gør aldrig mere, end hvad der er behageligt. Du bør ALDRIG føle,
at du bliver træt, da dette er en advarsel, og et tegn på man skal stoppe. Hold aldrig vejret længere end
hvad der er behageligt. Det kan være farligt at presse sig selv, når man laver vejrtrækningsøvelser.
Det er vigtigt at slappe af og tage sig sin tid med denne øvelse.
For avancerede mediterende kan tiderne variere fra at være lige, f.eks. 2 sekunders indånding, 8 sekunder
med at holde vejret og 4 sekunders udånding, men dette skal være konsekvent gennem hele meditationen.
Den ovenstående øvelse er fremragende at udføre efter udførslen af healing eller hvilket som helst magisk
værk, der kræver udsending af energi, da den balancerer sjælens energier.
Denne øvelse dirigerer pranaen/heksekraften til hovedet og de øvre chakraer, balancerer ida'en og
pingala'en (Sol og Måne nadierne) og renser dem, så kundalinislangen kan sikkert op.
Ildåndedræt:
1. Træk hurtigt og kraftigt dine mavemuskler sammen, så du skaber en udånding ved at pumpe dine
mavemuskler ind og ud - hårdt og hurtigt, men kontrolleret. Luft vil ad sig selv komme ind i den
øverst del af dine lunger. Brug de hurtige sammentrækninger af dine mavemuskler til at ånde ind
og ud med denne øvelse. Sammentrækningerne bør være rytmiske.
2. Øv dette et par gange og få en fornemmelse for det.
3. Tag 20 vejrtrækninger efter hinanden, ind og ud, ved hjælp af dine mavemuskler hurtigt efter
hinanden. Udånd ved det 20. åndedræt og fyld dine lunger - spændt op i dit anus, sænk din hage
ned til brystet og hold vejret så længe du kan. PRES IKKE DIG SELV!
4. Ånd langsomt ud.
Ovenstående er én runde. Udåndingen bør være kort, og indåndingen bør være passiv og længere - slap af
i musklerne og lad luften sive ud. Antallet af runder øges ved at tilføje pumpningerne med dine
mavemuskler. Prøv først at pumpe i set af 20, og efter noget tid kan du øge pumpningerne til 30, så 40,
indtil du pumper 60 gange.
Hvad denne åndedrætsøvelse gør:
1. Den øger mængden af oxygen i kroppen.
2. Den øger mængden af varme. Alkymister i den goetiske alder samt middelalderen blev benævnt
som "pustere", og blæsebælgene ved ildstedet i alkymiske malerier var symbolske for denne
øvelse.
3. DETTE ÅNDEDRÆT ER GRUNDLAGET FOR KUNDALINI YOGA.
Udfør IKKE denne øvelse hvis du er gravid, har problemer med forhøjet blodtryk, brok eller andre
fysiske problemer med maven.
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Her er et link til en video, som viser, hvordan man gør dette korrekt.
BEMÆRK VENLIGST* Denne YouTube video er en kort 17-sekunders demonstration og har på ingen
måde nogen forbindelse til Fryden Ved Satan.
Nynnende yogisk åndedræt (Brahmari):
Dette åndedræt er essentielt for at kunne mestre mantraer (kraftfulde ord og navne). Mantraer skal altid
viberes og ALDRIG bare udtales som med ord. Hver stavelse af et mantra skal vibreres. Kraften bag
hellige ord og navne manifesterer ved, at man vibrerer dem.
For at udføre det yogiske nynnende åndedræt (Brahmari):
1. Ånd ind som med det fulde yogiske åndedræt, og fyld dine lunger nedefra og op.
2. Hold læberne lukket med denne øvelse. NYN luften ud. Dette vil forlænge udåndingen (ånd fuldt
ind og sig så HMMMMMMMM med munden lukket, indtil du er helt tømt for luft).
Dette udgør en runde. Lav fem runder.
Sithali:
1. Rul tungen sammen som på illustrationen nedenfor:

2. Ånd ind gennem din tunge og hold den rullet sammen.
3. Luk munden og hold vejret i 5-10 sekunder (alt efter hvad der er behageligt).
4. Ånd derefter langsomt ud gennem næsen.
Ovenstående udgør én runde.
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Hvæsende slangeåndedræt (Sitkari):
1. Tryk tungen let mod ganen, men gør meget lidt plads til at du kan ånde ind.
2. Ånd ind og lav en hvæsende lyd. Dette bør ske naturligt med tungen let trykket mod ganen. Som
med al yogisk vejrtrækning, bør indåndingen være i tredelt, glat og jævnt - fyld først den nedre del
af lungerne, så midten og derefter toppen, som med det fulde yogiske åndedræt.
3. Hold vejret så længe som det er behageligt, og ånd derefter ud gennem næsen.
Ovenstående udgør én runde. Lav 5-10 runder.
Katteåndedræt (Ujjayi):
Begyndt først ved at øve dig i delvist at lukke af for struben (som med snorken) og hvæse som en kat,
både ved ind- og udåningen. Dette bør være jævnt og kontrolleret.
1. Nu hvor du kan lukke delvist af for struben, så gør dette, som når du hvæser, og ånd ind gennem
næsen. En svag, hvæsende lyd bør høres, som med let snorken.
2. Hold vejret.
3. Ånd ud gennem næsen mens du holder struben delvist lukket af.
Gør dette 3-5 gange og få en fornemmelse for det, da denne teknik kan bruges til mere avancerede
åndedrætsøvelser.
Kumbakha – Måneåndedrættet:
Udfør begge af de følgende åndedrætsøvelser. Udfør det første åndedræt adskillige gange, og følg op med
den næste øvelse med samme mængde gentagelser som du udførte af den første. For eksempel: hvis du
laver fire runder med første øvelse, så sørg for at lave fire runder med den anden; ikke flere, ikke færre.
Første sæt:
1. Ånd ind gennem næsen i 2 sekunder
2. Hold vejret i 4 sekunder
3. Ånd ud i 6 sekunder
4. Hold vejret i 4 sekunder.
Dette er én runde. Tre til seks runder er fint for nybegyndere. Dem, som er erfarne og avancerede, kan
lave så mange de finder behageligt.
Det følgende sæt bør udføres så mange runder som med det første sæt (øvelsen ovenfor):
Andet sæt:
1. Ånd ind i 6 sekunder
2. Hold vejret i 6 sekunder
3. Ånd ud i 4 sekunder
Hold IKKE vejret når du har åndet ud. Udfør lige så mange runder af denne øvelse som du gjorde med
den første.
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Dette er én runde. Tre til seks runder er fint for nybegyndere. Dem, som er erfarne og avancerede, kan
lave så mange de finder behageligt.

Lucifers Gral 666 åndedræt:
Dette åndetræt er ret avanceret og forbinder de mandlige og kvindlige aspekter af gralen. Dette er meget
vigtigt for Magnum Opus. Man bør allerede være kompetent inden for åndedrætsøvelser og i at arbejde
med energi.
1. Ånd ind gennem dit rodchakra og op til dit solchakra (666).
2. Hold vejret så længe du kan, og så længe det er behageligt, og fokuser på dit sjette
chakra/pinealkirtlen. Du bør føle en en smule trykken på det sjette chakra.
3. Ånd ud, og gentag så mange runder det er behageligt.
Hvad dette gør:
Denne åndedrætsøvelse forbinder den så vigtige pinealkirtel og sjette chakra (det kvindelige aspekt) med
666 solchakraet (det mandlige aspekt). En kraftfuld energiforbindelse skal etableres mellem disse to
chakraer for at kunne udføre Magnum Opus.
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Hvordan man lukker sine chakraer
Denne øvelse er vigtig og meget nyttig til at holde uønskede og/eller skadelige energier ude.
Ved at lukke dine chakraer, vil du få en følelse af ro og indre fred. Lukning af dine chakraer vil
også beskytte dig fra ubehagelige mennesker samt astrale væsener, da begge disse hæfter sig
fast ved chakraerne.
Ved at lukke dine chakraer når du er i tilstædeværelse af truende væsener, kan du forhindre de
fleste af de negative energier i at gå ind i og forbinde sig til din sjæl. Lukkede chakraer kan
også beskytte dig fra psykisk vampyrisme. Denne øvelse kan også være med til at stilne sindet
inden tomrumsmeditation, da den lukker en masse spirituel støj ude.
1.
1. Begynd ved rodchakraet. Visualiser dit rodchakra som en rød hvirvelstrøm af energi,
der ligner en pyramide og peger med spidsen opad. Visualiser en dør og luk døren for
chakraet - luk al lyset ude. Du kan visualisere dette fra forsiden af chakraet, som hvis du
kiggede på chakraet gennem et vindue.
2. Fortsæt med at gøre dette med hvert enkelt chakra, hele vejen op til dit kronechakra.
Du bør føle en form for fred og ro, når alle dine chakraer er lukkede. Denne øvelse kan udføres
flere gange om dagen, hvis du ønsker at blokere for uønskede eksterne stimuli og/eller for at
beskytte dig selv i negative omgivelser, som f.eks. omkring kristne eller andre uønskede.
Dette er specielt effektivt for folk, der er naturlige medier og/eller empatiske af natur og nemt
absorberer energien fra folk omkring dem og deres omgivelser. Denne øvelse er også en stor
hjælp for dem, der let bliver distraheret af ekstern stimuli.
Dette er endnu en øvelse, der er nødvendig at mestre, da den anvendes i et avanceret stadie af
Magnum Opus.
Dine chakraer vil åbne op igen af sig selv efter lidt tid. Hvis du føler, at du har brug for at åbne
dem med det samme, så udfør bare den ovenstående øvelse omvendt - åbn dørene og roter
hvert chakra adskillige gange.
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Chakrajustering:
At vende chakraerne korrekt
Jeg vil gøre dette meget klart. Til eventuelle ikke-satanister som besøger denne side, uanset om I er
såkaldte "New Age" "mystikere" eller andet: hvis I fortsætter med at læse, SÅ GLEM ALDRIG DENNE VIDEN KOM FRA SATAN OG DEN EGYPTISKE GUD THOTH. Thoth er med Helvedes
Magter.
Som med al spirituel viden, er korset blev forvansket af kristendommen. Det ligesidede kors
repræsenterer de fire hørner/kvartaler og retninger, som når vi invokerer Helvedes Fire Kronede
Prinser.
KORSET ER ET KONCEPT, som det ses i mange af Dæmonernes
sigiler. Den rette justering af chakraerne ER I FORMEN AF ET
OMVENDT LATINSK KORS. DET KRISTNE KORS ER EN
FORVANSKNING OG ER BLASFEMERENDE.
Hvis du står over for et spejl, bør dine chakraer afspejle et omvendt
kors, med solchakraet (666) værende på samme linje som hvor dine
udstrakte armes albueled befinder sig, som det ses på illustrationen
umiddelbart nedenfor til højre.
Det omvendte kors har længe været et symbol i satanisme,
og med meget god grund. Det tredje chakra - også kendt
som "solchakraet" og det så vigtige "666"-chakra (fordi 666
er Solens kabbalistiske kvardrat) - repræsenteres også ved
hagekorset, hvilket er et meget gammelt symbol for Solen.
666-chakraet, og IKKE hjertechakraet, er sjælens
kraftcenter. Dette er en af de væsentligste årsager til, at de
gamle religioner, som kom forud for kristendommen,
fokuserede på Solen. New Age og lignende lærdomme har
så meget fokus på hjertechakraet, hvilket resulterer i, at alle
bliver afskåret fra spirituel kraft, og det der er værre.
Hjertechakraet er intetkønnet og forbinder hovedsageligt de
øvre og nedre chakraer.
Thors Hammer er også et omvendt kors og er et symbol på
dette koncept. Den korrekte rodvibration for det sjette
chakra og pinealkirtlen er "THA" (THAUM), og roden for
den korrekte vibration til solchakraet er "RA" (RAUM). Når
man kombinerer begge disse vibrationer, er den resulterende
vibration "THOR". Solchakraet er Lucifers Gral, som
indeholder livseliksiren.
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Populær information som let er tilgængeligt om
chakraerne er ikke kun farligt men også ekstremt
unøjagtigt. De andre tre chakraer er mandlige og
kvindelige par, der skal forenes, da de arbejder
sammen.
Som vi ved, er kronechakraet kendt som den
"tunsindbladede lotus". Lotussen er også kendt som
en lilje. Lilje = "Lilith". Ud over at hver enkelt
Dæmon er et reelt levende væsen, har hver Dæmon
sit eget spirituelle budskab. Lilith hersker over
kronechakraet. Satan hersker over rodchakraet.
Både rod- og kronechakraet er et mandligt og
kvindeligt par og arbejder sammen. Det er et af
deres vigtigste spirituelle budskaber. Denne
sammensmæltning af det mandlige og kvindelige er
symbolismen bag Baphomet, som både har
mandlige og kvindeliger organer, og også den
gamle egyptiske Akhenaton, som også var en
hermafrodit.

Der bliver konstant lagt vægt på hjertechakraet af vildledte new age-fjolser, og
dette gøres med vilje - ikke blot for at afholde folk fra sand spirituel viden, men
vigtigst af alt for at forhindre folk i at opnå seriøs spirituel kraft.
Når man gør fremskridt inden for meditation, vil man finde, at hjertechakraet er
det intetkønnede. Yoni'et (yoni er sanskrit for det kvindelige kønsorgan) er i
form af en vagina, som illustreret på tarotkortet til venstre. Kristne har
forvansket dette ved at dreje det om på siden for at gøre det til det tåbelige og
ekstremt irriterende fiske-symbol, hvilket igen er blasfemisk mod sand
spiritualitet og, som alt andet i det modbydelige program, er stjålet, forvansket
og falskt.

"... syv tårne - Satans tårne (Ziarah'er) - hvoraf seks var trapezformede, mens et enkelt,
»centret« på Lalesh-bjerget, var formet som en skarpt kanneleret tinde."
-- Sataniske Ritualer af Anton LaVey
Det ovenstående uddrag er også en allegori, da centret er det, som skiller sig ud hjertechakraet. Det har kraft, men ikke samme kraft som sjælens stærkeste chakra, nemlig
"666"-chakraet af Solen. Hjertechakraets kræfter er minimale. Dette er grunden til, at fjenden
altid råber op om det i populære bøger og al "new age"-dogmaen, som der let tilgængeligt for
offentligheden.

471

Hvert chakras energiindtag sker i den brede ende, og
energiudladning finder sted ved spidsen, der også er kendt
som "bindu'et".
Dette gør det indlysende, hvorfor chakraer såsom det tredje
øje (IKKE AT FORVEKSLE med det sjette chakra, hvilket er
BAG det tredje øje) skal have deres brede ender vendende
udad for at kunne absorbere energi.
Dette omfatter absolut også alle de mindre chakraer. Efter at
have justeret og rettet dine chakraer korrekt vil du finde, at du
føler dig mere centreret. Healing og magi vil også være
lettere.

Alt man skal gøre er at vende sol-666-chakraet NEDAD, altså så spidsen (bindu'et) peger
NEDAD. Dette er hagekors-chakraet, solchakraet. Alle hedenske religioner der kom forud for
kristendommen fokuserede intenst på Solen. Dette er sjælens kraftcenter. Thors Hammer var
oprindeligt i form af et omvendt kors. Vores tidligste begyndelse og livet kom fra vores navle
og solchakraet. Giveren af kraft og liv er centreret bag navlen. Det er her, at vores vigtigste
lager af livskraft/heksekraft/vril/chi er placeret. Solchakraet danner par med det sjette chakra
og det tredje øje, også kendt som "kommandocentralen", som er kvindeligt.
Populære skrifter fremmer troen på, at hjertechakraet er "sædet for følelser". Igen, er dette
endnu en stor misforståelse. Halschakraet er sædet for følelser. Når vi er kede af det og ved at
græde, kommer følelsen fra halsen, ikke hjertet. Det samme gælder for glæde. Vær
opmærksom på dette. Begge følelser kommer fra halschakraet.
Det så populære hjertesymbol; igen, dette er ikke hjertet. Det er endnu en
forvanskning, at det bliver proklameret som et symbol for hjertet. Dette er for
at vildlede dig. Slangerne krydser hinanden og er symboler for sjælens ida og
pingala nadi'er.
De krydser hinanden ved halschakraet og glider sammen i et perfekt hjerte for
at mødes ved spidsen af næsen, hvilket danner hjertesymbolet på tværs af
ansigtet. Det populære symbol med pilen gennem hjertet symboliserer
"fastsættelsen af energien", hvilket repræsenterer den opstandne Slange af
Satan.

Når det kommer til at dirigere energi, som med magi og andre sindelige værker, kan chakraerne
midlertidigt vendes, så deres spids vender udad for at levere energien. Husk aldrig at forbinde
dig selv til nogen form for negativ energi, som når du f.eks. udfører sort magi. Med andre ord,
skal den negative energi aldrig køre igennem dig men derimod være eksternt på alle
tidspunkter. Når man arbejder med positiv energi, såsom for at tiltrække vores lyster og ønsker,
kan det være fordelagtigt at vende chakraerne pegende udad og forbinde sig på den måde. Husk
altid at vende chakraerne korrekt igen efter ethvert form for magisk værk. Forkert justering af
chakraerne reducerer din heksekraft.
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Research samt åbenbaring fra Thoth har afsløret, at de
sande ottende og niende chakraer er skulderchakraerne.
Det vil korrekt indjustere sjælen og drastisk åbne
energikanaler til håndfladechakraerne at åbne
skulderchakraerne.
For at åbne dine skulderchakraer, skal du blot visualisere
dem som på illustrationen til højre. Fokuser og mediter på
dem i et par minutter. En slags følelse af vokseværk
og/eller tryk er et positivt tegn på, at du korrekt har åbnet
dem. Denne følelse kan strække sig ned til dine arme, og
det kan føles som om, at de sover. Når skulderchakraerne
er fuldt styrket, manifesterer sjælens vinger.

Husk altid, at du vil mærke dine chakraer, når de er blevet åbnet rigtigt og er aktive. Denne
følelse er som regel en slags trykken, en svag ømhed eller prikken. Det vil drastisk øge din
spirituelle kraft at vende chakraerne korrekt.
1. Begynd med rodchakraet og vend pyramiden, så spidsen vender opad.
2. Gør nu det samme med dit sakralchakra (andet chakra).
3. Fokuser nu på dit "666" solchakra og vend det nedad.
666-chakraet er koppen, der griber og indeholder livseliksiren.
4. Gør det samme med dit sjette chakra og halschakra - vend dem begge nedad.
5. Fokuser nu på dit hjertechakra og visualiser to punkter der samles og skærer sammen, som
vist lige her:

6. Fokuser nu på dit kronechakra og vend spidsen nedad.
7. Afslut ved igen at fokusere på dine skulderchakraer og visualiser dem pege indad.
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Azazels sigil er også repræsentativt for hjertechakraets
form.

Mere om chakrajustering
De tre ligesidede kors, som
det ses i Sets sigil til
venstre, repræsenterer de
tre chakrapar.
Jeg mener også, at dette var
budskabet bag de tre
pyramider i Giza, Egypten,
da de er formet som
chakraerne.
Astaroths sigil til højre
illustrerer dette koncept
med søjlerne på hver side.

Hoftechakraerne er de samme på begge
sider og er i midten af hoften, som det
ses i kunstværkerne til venstre.
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Tindingchakraerne er placeret lige bag tindingerne, som det ses til
venstre, lidt frem for spidsen af øret.
Når du åbnet og vendt disse chakraer korrekt, vil du føle en
trykkende fornemmelse eller en let ømhed som med det tredje øje og
andre chakraer. Dette er et positivt tegn på, at de er blevet korrekt
fundet og aktiveret.

At dirigere energi – af Azazel
For at gøre fuld brug af dine evner i magi, er det vigtigt at være bekendt med energi; at
fornemme den, hvordan man absorberer den, opfatter den, sender den ud og manipulerer den.
Dette kommer med konsekvent meditation og ved at gøre dig selv følsom over for den og
arbejde med den. Det vil naturligt øge din bioelektricitet at meditere konsekvent. Du vil ofte
være i stand til at føle denne energi ved bare at fokusere på den. Bevidsthed er nøglen til
fremskridt inden for evne og kraft. Denne øvelse fungerer bedst efter udførslen af hatha yoga,
mantraer eller hvilken som helst anden meditation, der giver dig et energisus.
1. Lig stille og fokuser på energierne på den venstre side af din krop og derefter den højre
side.
2. Diriger energien fra side til side og bring den derefter fra begge sider og til midten, så
begge sider mødees i midten af din overkrop. Du gør dette ved at fokusere på og
koncentrere dig om midten af din overkrop, eller hvilket som helst andet sted du ønsker at
dirigere energien hen. Du bør næsten med det samme føle energien i midten af din
overkrop. Hvor end du fokuserer med dit sind, vil energien bevæge sig hen.
3. Herfra skal du udvide energien forbi din krop og ind i din aura og derefter trække energien
sammen igen. Fokuser på din aura (energifeltet umiddelbart uden for din krop).
4. Fortsæt med at udvide og sammentrække energien, indtil begge sider af din krop føles
afbalanceret. Føl derefter energierne på henholdsvis venstre og højre side på samme tid.
5. Føl energien fra forsiden af din krop og derefter bagsiden - gentag de ovenstående trin på
denne måde.
6. Gør dette igen - denne gang med energien over taljen og derefter under. Samme som
ovenfor.
7. Føl nu energien i hele din krop som en helhed. Øv dig i at udvide og sammentrække din
aura flere gange.
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8. Saml til sidst energien i midten af din krop og udvid den nænsomt udad for at udvide din
aura. Sørg for at energien føles afbalanceret og jævn.
9. Mediter i et par minutter over følelsen af energi, der blidt stråler ud fra og udvider din aura.
Dette er en fremragende øvelse til at kunne dirigere energi efter behag.
Det er meget vigtigt altid at dirigere energien opad og ud ad kronechakraet. Der vil være
tidspunkter, hvor du kan føle energien drive ned i dine ben og fødder. Energien må ikke blive
der, da den kan skabe problemer grundet nedsat cirkulation.

Energimeditation
Denne meditation er fremragende for begyndere, da den hjælper med at give én en
fornemmelse for energi. Denne meditation styrker også auraen, når den udføres regelmæssigt.
1.
Begynd ved at slappe af i hele din krop. Jo dybere trance, desto mere effektivt er det, men
denne meditation kan udføres når som helst, og en trance er ikke nødvendig.
2. Ånd ind og træk på samme tid energi ind fra alle sider af din krop - forsiden, bagsiden,
toppen af dit hoved og fra under dine fødder. Begyndere bør visualisere et strålende lys,
som Solen. Det er mere avanceret at arbejde med farver, og mest effektivt når man er lidt
mere erfaren.
3. Ånd ud og visualiser energien udvide din aura.
4. Ånd igen ind og visualiser energien blive lysere og mere kraftfuld, så den udstråler fra hele
dit væsen.
5. Ånd igen ud og visualiser energien udvide din aura og midten af din krop stråle stærkt
ligesom Solen.
6. Gentag denne øvelse flere gange og visualiser hver gang energien blive lysere og lysere,
som den stiger i intensitet.
Når du arbejder med farver, så visualiser farven blive mere kraftfuld og levende. Du vil
bemærke, at hver farve føles anderledes. Farver kan bruges til at tiltrække i henhold til deres
karakter.
Du kan også indånde energien fra din krops for- og bagside på samme tid og lade energien
mødes på midten. Gør derefter det samme fra siderne og så top og bund. Lad bagefter din aura
udvide sig.
Du kan også øve dig i at udvide og sammentrække din aura med denne øvelse.
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Let chakrarotation
Denne meditation tager kun et par minutter og kan udføres når som helst, når du er i stand til at
tune ind og fokusere. Den er let at udføre og kan træde i stedet for en fuld eller udvidet
meditation for folk, der mangler den nødvendige grad af privatliv og/eller kun har lidt tid.
Vend din opmærksomhed mod bunden af din rygsøjle og visualiser dit rodchakra som en
hvirvel (som en lille pyramide). Visualiser dette chakra have en rig og levende rød farve - roter
chakraet. Bliv ved med at rotere det, indtil det roterer hurtigt rundt og af sig selv. Sørg for, at
spidsen vender opad.
Gør dette med alle chakraerne. Visualiser hvert enkelt af dem og roter dem indtil de roterer
hurtigt og af sig selv. Visualiser hvert enkelt chakra som en roterende hvirvel med en kraftfuld
og levende farve:
• Første chakra- Rødt, spidsen vendende opad
• Andet chakra - Orange, spidsen vendende opad
• Tredje chakra - Gult/Guld, spidsen vendende nedad

• Fjerde chakra - Grønt, dette chakra er formet således:
• Femte chakra - Rig skyblå, spidsen vendende nedad
• Sjette chakra - Indigo (blålig-violet), spidsen vendende nedad
• Syvende chakra - Lilla, spidsen vendende nedad
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Når du roterer det sjette chakra, så fokuser BAG dit tredje øje i midten af dit hoved. Mange
mennesker tror fejlagtigt, at det tredje øje er det sjette chakra. Det tredje øje er en
UDVIDELSE af det sjette chakra - ikke det sjette chakra.
Hvert enkelt af dine chakraer skal have en stærk, levende farve. Chakraer, som er mørke eller
urene fungerer ikke korrekt. Bliv ved med at rotere dem og fokuser på din visualisering for at
bringe dem tilbage til deres egne stærke farve. Det kan være en god idé også at rense dem, hvis
dette er tifældet.
Når vores chakraer roterer i et hurtigere tempo, hjælper dette med at beskytte os mod ulykke
og sygdom, åbner os op til det astrale og beskytter os astralt såvel som i den fysiske verden.
Husk altid, at energiarbejde skal udføres hver dag, da hver dag bygger på dagen forinden.
Kortsigtet gevinst kan være tabt eller svært at genskabe, indtil et stærkt energifelt bliver
permanent etableret.
Bemærk også, at sjælen er lavet af lys. Hvert af chakraerne er en bølgelængde af lys, som det
kan ses i en optisk prisme, når Solens lys opdeles i spektret af synlige farver. Dette er fysik.
Alt det såkaldt "okkulte" kan forklares videnskabeligt. Når vi indånder eller invokerer
lysenergi, styrker vi vores sjæl.

Flammemeditation
Metode 1:
1. Tænd et stearinlys og stir på flammen i to minutter. Sørg for at holde din opmærksomhed
på flammen.
2. Luk øjnene og placer dine hænder i en afslappet position med håndfladerne over øjnene og
koncentrer dig om flammens aftryk i mørket. Billedet af flammen vil have en tendens til at
bevæge sig på tværs af dit synsområde. Bliv ved med at kigge på det og bringe det tilbage,
så du kan fokusere på det, og gør dette i fire minutter.

3. Slap af og tøm dig selv for tanker. Koncentrer dig om din vejrtrækning i et par minutter,
hvor du udelukkende koncentrerer dig om hvert åndedrag.
Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelse forbereder sindet på etpunktet koncentration, hvilket er så vigtigt for alle
spirituelle/astrale værker. Hos den gennemsnitlige person, spredes tankerne ud og bliver til
ingenting. Med det trænede sind, der kan koncentrere sig intenst, er tankerne rettet mod én
bestemt ting, fokuseret som en laser og har kraft. 100% koncentration gør forskellen i astrale
værker. Ens vilje vil også blive udviklet og trænet med denne øvelse, da en kraftfuld vilje ikke
giver efter for distraktioner. Bliv ikke frustreret eller utålmodig med dig selv. Det er normalt for
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tanker at dukke op i dit sind for at distrahere dig i starten. Total koncentration tager tid og er en
af de vanskeligste aspekter af at træne sindet.
Metode 2 (middelt niveau):
1. Fokuser på flammen i adskillige minutter.
2. Luk øjnene og placer dine hænder i en afslappet position med håndfladerne over øjnene og
koncentrer dig om flammens aftryk i mørket. Billedet af flammen vil have en tendens til at
bevæge sig på tværs af dit synsområde.
3. Hold øjnene lukkede og bring flammen tættere på. Flyt den frem og tilbage. Når du er god
til at flytte og kontrollere flammen, så forsøg at gå ind i aftrykket. Du vil finde, at aftrykket
begynder at blive mindre og skifte farve. Det lyse billede vil ændre sig til at være lyserødt,
så rødt og til sidst blive mørkt.
4. Gentag denne øvelse hvis du vil.
Hvad denne øvelse gør:
Denne øvelse træner sindet og det tredje øje i at dirigere spirituel energi.

Komplet chakrameditation
For at udføre denne meditation optimalt, er det vigtigt, at din sjæl allerede er åben. Hvis du ikke har
udført "Åbning af sjælen" meditationerne, så opfordrer jeg dig stærkt til at gøre det, før du begynder
meditationen herunder.
I de gamle grimoirer er det hemmelige kodeord for chakra/er, "Gud/er". Den komplette
chakrameditation indebærer at arbejde på alle ens syv chakraer per meditationssession. Man ville f.eks.
begynde med sit kronechakra - visualisere dette chakra, sørge for det er justeret korrekt, og derefter
udføre den specifikke åndedrætsøvelse for kronechakraet. Efter dette, ville man udføre vibrationen for
kronechakraet og derefter meditere på det. Efter at have arbejdet på sit kronechakra, ville man gå videre
til sit sjette chakra og gøre det samme, derefter halschakraet og hele vejen ned til sit rodchakra. Det er
den komplette chakrameditation. Du kan også arbejde på kun ét eller flere individuelle chakraer efter dit
valg også, men hvis du vælger at gøre dette, er det vigtigt at sørge for, at ens energier er afbalancerede
ved slutningen af meditationen. Dette kan gøres ved at visualisere/justere hvert chakra og vibrere dets
kraftord.
Hvis du har et svagere chakra eller ønsker at forstærke et af dine chakraers kræfter, så er det vigtigt, at
du udfører meditationen på det specifikke chakras dag samt timer. Når du gør dette, vil dette specifikke
chakras energi være dominerende, selvom du arbejder på alle syv. For at finde de planetariske timer for
din bestemte lokation, anbefaler jeg stærkt dette gratis program. Research har vist, at de gamle
kaldæiske planetariske timer er yderst præcise. Jeg opfordrer dig kraftigt til at hente Chronosprogrammet fra denne hjemmeside:
KLIK HER
Der er forskellige kraftord, som du kan vælge imellem for at styrke dine chakraer. Sørg for at være
konsekvent - hvis du f.eks. bruger runevibrationer, så hold dig til dette gennem hele meditationen og
brug runemeditationer til alle syv chakraer.
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Kraftordene gives i forskellige niveauer. De "traditionelle" vibrationer virker stadig, men de er blevet
forvanskede og drastisk udvandede. Grunden til jeg holder dem her er, at de korrekte vibrationer på
sanskrit kan være overvældende, hvis ens sjæl endnu ikke er kraftfuld nok til at kunne håndtere
energien. Ordene fra Necronomicon 1586 samt de traditionelle kraftord kan bruges af nye/uerfarne
personer. De runiske vibrationer kom direkte fra både Satan og Lilith, da jeg anvendte disse under deres
direkte tilsyn, da jeg arbejdede med og styrkede en menneskelig sjæl i åndeform, som har forladt denne
jord og nu befinder sig i Helvede.
"Emnet er naturligvis et af de mest obskure, som er kendt for videnskaben, og indtil videre har ingen
kastet noget betydningsfuldt lys over det. Dog var der engang i Egypten og Kaldæa en videnskab for
dette "natursprog" eller "gudernes sprog."
"I Egypten hymner præsterne til Guderne ved brug af de syv vokaler og ved at synge dem i rækkefølge; i
stedet for fløjten og lutten hørtes denne musiske hymne af bogtaverne.

Apropos vokalerne eller de "lydende bogstaver" - hver af de syv sfærer siges at frembringe en bestemt
vokal eller naturtone - Nicomachus oplyser os om, at disse rod-lyde i naturen kombineres med bestemte
materielle elementer, som de bliver i det talte sprog med konsonanterne; men "ligesom sjælen med
kroppen, og grundtonerne og melodierne, fremføder disse rod-lyde visse energier og indviende krafter
til guddommelige operationer.
- Fra et mithraisk ritual
Den komplette chakrameditation er ekstremt kraftfuld.
Hver session bør begyndes ved at justere dine chakraer, så de vender rigtigt. (Klik her) Ideelt set bør du
have udført alle meditationerne for at åbne sjælen. Den fulde meditation for hvert enkelt chakra er i fire
trin:
1. Visualisering og korrekt justering af det specifikke chakra du arbejder på.
2. Udførsel af åndedrætsøvelsen for det specifikke chakra du arbejder på.
3. Vibration af chakraets kraftord.
4. At bruge et par minutter til at meditere på (visualisere, fornemme og føle) chakraet.
Det er vigtigt at arbejde på chakraerne i den angivne rækkefølge (kronen til roden), men du kan bytte om
på rækkefølgen (roden til kronen), hvis dine chakraer er helt åbne.

DET SYVENDE KRONECHAKRA, SÆDET FOR GUDDOMMEN, (SAHASRARA)
DEN TUSINDBLADEDE LOTUS
480

Kronechakraet er kendt som "den tusindbladede lotus". Lotussen er også kendt som en lilje. Lilje =
"Lilith". Ud over at hver enkelt Dæmon er et reelt levende væsen, har hver Dæmon sit eget spirituelle
budskab. Lilith hersker over kronechakraet. Satan hersker over rodchakraet. Både rod- og kronechakraet
er et mandligt og kvindeligt par og arbejder sammen.
PLACERING: Toppen af hovedet
ELEMENT: Vand
FARVE: Violet
ANTAL KRONBLADE: den tusindbladede lotus
PLANET: Jupiter
KØN: Hunkøn
DAG: Torsdag
METAL: Tin
FUNKTION: Oplysning
INDRE TILSTAND: Lyksalighed, intuition, spirituel hørelse og kommunikation (sammen med det
sjette chakra)
VIBRATION (vælg en af de følgende):
• MARDUK [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende."
M-M-M-AH-AH-AH-R-R-R-DH-DH-DH-UU-UU-UU-K-K-K"
Sørg for at placere tungen lige over dine to forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne),
når du vibrerer 'DH'.
• ING [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende.
"I-I-I-I-I-N-N-N-G-G-G-G"
Sørg for at vibrere G'et bag i munden - som hvis du sagde ordet "grin" eller "grej" - og hold
denne vibration.
• MAUM [Sanskrit]
Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes af erfarne
mediterende.
"M-M-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"
Der er ingen traditionel vibration for dette chakra.
Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
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Der er ingen åndedrætsteknik for dette chakra.
MEDITATIONEN: Denne meditation udføres bedst på torsdage i løbet af Jupiters timer, men hvis du
udfører den fulde meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Juster (visualiser) dit syvende chakra pegende nedad, som det er vist øverst på denne side.
2. Ånd ind, fokuser på og føl dit syvende chakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
3. Gør dette flere gange.
4. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit syvende chakra i adskillige minutter.

DET SJETTE CHAKRA [AJNA]
• PLACERING: Direkte under kronechakraet
• ELEMENT: Æter
• FARVE: Indigo/blålig-violet
• ANTAL KRONBLADE: 2
• PLANET: Månen
• KØN: Hunkøn
• DAG: Mandag
• METAL: Sølv
• FUNKTION: Spirituelt syn
• INDRE TILSTAND: Intuition
• ÅNDEDRÆTSTEKNIK: Kumbhaka - Månens åndedræt
VIBRATION (vælg en af de følgende):
• INANNA [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
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"II-II-II-N-N-N-N-AH-AH-N-N-N-AH-AH"
• AUM [Traditionel vibration]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"
• THOR [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende.
"TH-TH-AH-AH-U-U-U-R-R-R" [rul R'et med tungen]
Sørg for at placere tungen lige over dine forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne), når
du vibrerer 'TH'.
• THAUM [Sanskrit] Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes
af erfarne mediterende.
"TH-TH-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"
Sørg for at placere tungen lige over dine to forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne),
når du vibrerer 'TH'.
Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
MEDITATIONEN:
Denne meditation udføres bedst på mandage i løbet af Månens timer, men hvis du udfører den fulde
meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Juster (visualiser) dit sjette chakra pegende nedad, som det er vist øverst på denne side.
2. Udfør måneåndedrættet (Kumbhaka) [klik her]
3. Ånd ind, fokuser på og føl dit sjette chakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
4. Gør dette flere gange.
5. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit sjette chakra i adskillige minutter.

DET FEMTE CHAKRA - HALSCHAKRAET [VISHUDDI]
• PLACERING: Halsen
• ELEMENT: Luft
• FARVE: Skyblå
• ANTAL KRONBLADE: 16
• PLANET: Venus
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• KØN: Hunkøn
• DAG: Fredag
• METAL: Kobber
• FUNKTION: Kommunikation, følelsesmæssig selvudtrykkelse
• INDRE TILSTAND: Spirituel hørelse, følelser
• ÅNDEDRÆTSTEKNIK: Yogisk nynnende åndedræt [Brahmari]
VIBRATION (vælg en af de følgende):
• NANNA [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
N-N-N-N-AH-AH-N-N-N-AH-AH
• HAM eller HANG [Traditionel vibration]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"H-H-AH-AH-AH-M-M-M-M" eller "H-H-AH-AH-AH-N-N-G-G"
• KAUN [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende.
K-K-AH-AH-AH-U-U-U-N-N
• HAUM [Sanskrit]
Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes af erfarne
mediterende.
"H-H-H-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"
Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
MEDITATIONEN:
Denne meditation udføres bedst på fredage i løbet af Venus' timer, men hvis du udfører den fulde
meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Juster (visualiser) dit halschakra pegende nedad, som det er vist øverst på denne side.
2. Udfør det Nynnende yogiske åndedræt (Brahmari) [klik her]
3. Ånd ind, fokuser på og føl dit halschakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
4. Gør dette flere gange.
5. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit halschakra i adskillige minutter.
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DET FJERDE OG MIDTERSTE HJERTECHAKRA (ANAHATA)
• PLACERING: I midten af brystkassen
• ELEMENT: Ild/Luft
• FARVE: Grøn
• ANTAL KRONBLADE: 12
• PLANET: Merkur
• KØN: Intetkønnet
• DAG: Onsdag
• METAL: Merkur
• FUNKTION: Hjertechakraet er den intetkønnede forbinder mellem de øvre og nedre chakraer.
• INDRE TILSTAND: Lethed, astralprojektion
• ÅNDEDRÆTSTEKNIK: Skiftende næsebors (Sol/Måne) åndedræt (Anuloma Viloma)

VIBRATION (vælg mellem en af de følgende):
• NEBO [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"N-N-N-N-E-E-E-E-B-B-B-B-O-O-O"
• YAM eller YANG [Traditionel vibration]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"Y-Y-AH-AH-AH-M-M-M-M" eller "Y-Y-AH-AH-AH-N-N-G-G"
• GEBO [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende.
"G-G-G-G-E-E-E-E-B-B-B-B-OH-OH-OH-OH"
• YAUM [Sanskrit]
Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes af erfarne
mediterende.
"Y-Y-Y-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"
Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
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MEDITATIONEN:
Denne meditation udføres bedst på onsdage i løbet af Merkurs timer, men hvis du udfører den fulde
meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Visualiser dit hjertechakra som en YONI:
2. Udfør skiftende næseborsåndedræt (Anuloma Viloma)
3. Ånd ind, fokuser på og føl dit hjertechakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
4. Gør dette flere gange.
5. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit hjertechakra i adskillige minutter.

DET TREDJE SOLCHAKRA (MANIPURA)
• PLACERING: En smule over navlen ved solar plexus
• ELEMENT: Ild
• FARVE: Hvid-Guld (strålende som Solen)
• ANTAL KRONBLADE: 10
• PLANET: Solen
• KØN: Hankøn
• DAG: Søndag
• METAL: Guld
• FUNKTION: Dette chakra er sjælens kraftcenter; vilje, kraft, manipulation.
• INDRE TILSTAND: Viljestyrke, timing. Dette chakra er Lucifers Gral.
• ÅNDEDRÆTSTEKNIK: Ildåndedræt [Kapalabhati]
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VIBRATION (vælg en af de følgende):
• UDDU [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"UU-UU-UU-UU-DH-DH-DH-DH-UU-UU-UU-UU"
Sørg for at placere tungen lige over dine forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne), når
du vibrerer 'DH'. Det minder meget om "TH"-vibrationen men er en smule mere overdrevet.
• RAM eller RANG [Traditionel vibration]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"R-R-AH-AH-AH-M-M-M-M" eller "R-R-AH-AH-AH-N-N-G-G" [rul R'et med tungen]
• REDA [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende.
R-R-E-E-E-E-DH-DH-AH-AH [rul R'et med tungen]
Sørg for at placere tungen lige over dine forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne), når
du vibrerer 'DH'. Det minder meget om "TH"-vibrationen men er en smule mere overdrevet.
• VARIATION [MEGET MERE KRAFTFULD OG BASERET PÅ DEN GOTISKE]: RAUDA
R-R-R-AH-AH-U-U-U-DH-DH-AH-AH [rul R'et med tungen]
Sørg for at placere tungen lige over dine forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne), når
du vibrerer 'DH'. Det minder meget om "TH"-vibrationen men er en smule mere overdrevet.
• RAUM [Sanskrit]
Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes af erfarne
mediterende.
"R-R-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M" [rul R'et med tungen]
Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
MEDITATIONEN:
Denne meditation udføres bedst på søndage i løbet af Solens timer, men hvis du udfører den fulde
meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Juster (visualiser) dit solchakra chakra pegende nedad, som det er vist øverst på denne side (dette så
vigtige chakra er en "kop" og fanger pinealkirtlens nektar, hvilket giver udødelighed).
2. Udfør Ildåndedræt (Kapalabhati) [klik her]
3. Ånd ind, fokuser på og føl dit solchakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
4. Gør dette flere gange.
5. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit solchakra i adskillige minutter.
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Sakralchakraet (det andet chakra)
•

PLACERING: Midtvejs mellem navlen og kønsbenet.

•

ELEMENT: Vand

•

FARVE: Orange

•

ANTAL KRONBLADE: 6

•

PLANET: Mars

•

KØN: Hankøn

•

DAG: Tirsdag

•

METAL: Jern

•

FUNKTION: Seksualitet, nydelse, forplantning, kreativitet, sædet for seksuel energi.

•

INDRE TILSTAND: Kreativt potentiale.

•

ÅNDEDRÆTSTEKNIK: Sakralt åndedræt (se nedenfor)

VIBRATION (vælg en af de følgende):
•

NERGAL [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"N-N-N-E-E-E-E-R-R-R-R-G-G-G-AH-AH-AH-L-L-L"

•

VAM eller VANG [Traditionel vibration]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"V-V-AH-AH-AH-M-M-M-M" eller "V-V-AH-AH-AH-N-N-G-G"

•

DAGUR [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende. DH-DH-AH-AH-G-G-U-U-U-R-R-R [rul R'et med tungen]
Sørg for at placere tungen lige over dine forreste tænder (hvor tænderne møder gummerne), når
du vibrerer 'DH'. Det minder meget om "TH"-vibrationen men er en smule mere overdrevet.

•

VAUM [Sanskrit]
Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes af erfarne
mediterende.
"V-V-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"

Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
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BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
MEDITATIONEN:
Denne meditation udføres bedst på tirsdage i løbet af Mars' timer, men hvis du udfører den fulde
meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Juster (visualiser) dit sakralchakra pegende opad, som det er vist øverst på denne side.
2. Udfør det sakrale åndedræt:
a. Ånd ind gennem næsen og fokuser på at trække energi ind fra dit rodchakra og op i dit
sakralchakra; ånd energien ind i dit sakralchakra og hold vejret i seks sekunder (dette kan varieres,
alt efter hvad du finder behageligt - man skal aldrig presse sig selv, når man holder vejret. 4 eller 8
sekunder er fint, så længe du holder dig til dette gennem resten af åndedrætsøvelsen).
b. Ånd derefter ud og lad bare luften sive ubesværet ud af dine lunger.
c. Ovenstående udgør én runde. Udfør adskillige runder.
3. Ånd ind, fokuser på og føl dit sakralchakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
4. Gør dette flere gange.
5. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit sakralchakra i adskillige minutter.

DET FØRSTE RODCHAKRA - "MULADHARA" BETYDENDE "ROD".
•

PLACERING: Bunden af halebenet

•

ELEMENT: Jord

•

FARVE: Rød

•

ANTAL "KRONBLADE": 4

•

PLANET: Saturn

•

KØN: Hankøn

•

DAG: Lørdag

•

METAL: Bly

•

FUNKTION: Overlevelse, grounding, jordforbindelse

•

INDRE TILSTAND: Stabilitet
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•

ÅNDEDRÆTSTEKNIK (se nedenfor).

VIBRATION (vælg en af de følgende):
•

NINIB [Necronomicon]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"N-N-N-N-I-I-I-I-I-I-N-N-N-N-I-I-I-I-I-I-B-B-B-B-B"

•

LAM eller LANG [Traditionel vibration]
Denne vibration kan både bruges af nye og erfarne mediterende.
"L-L-AH-AH-AH-M-M-M-M" eller "L-L-AH-AH-AH-N-N-G-G"

•

SOWILO [Runisk]
Denne vibration er til let-øvede eller avancerede, men kan bruges af både nye og erfarne
mediterende.
"S-S-O-O-O-W-W-I-I-I-L-L-L-O-O"

•

SAUIL [Runisk]
[GOTISK VARATION SOM ER MEGET MERE KRAFTFULD OG KUN BØR ANVENDES
AF ERFARNE MEDITERENDE.]
"S-S-AH-AH-U-U-U-I-I-I-L-L-L"

•

LAUM [Sanskrit]
Denne vibration er avanceret og exceptionel kraftfuld og bør kun anvendes af erfarne
mediterende.
"L-L-AH-AH-AH-U-U-U-U-M-M-M-M"

Bemærk* HOLD DIG ALTID TIL DEN SAMME KATEGORI I FORHOLD TIL DIT KRAFTORD,
HVIS DU UDFØRER DEN KOMPLETTE CHAKRAMEDITATION. HVIS DU FOR EKSEMPEL
BRUGER DEN RUNISKE VIBRATION, SÅ HOLD DIG TIL DENNE OG BRUG DE RUNISKE
VIBRATIONER FOR DE ANDRE CHAKRAER.
MEDITATIONEN:
Denne meditation udføres bedst på lørdage i løbet af Saturns timer, men hvis du udfører den fulde
meditation og arbejder på alle dine chakraer, er ethvert tidspunkt fint.
1. Juster (visualiser) dit rodchakra pegende opad, som det er vist øverst på denne side.
2. Udfør følgende åndedrætsteknik:
a. Ånd langsomt ind gennem næsen, sammentræk dit anus og fokuser på og visualiser
energi blive trukket ind i dit rodchakra. Mens du ånder ind, skal du digirere denne
energi op gennem alle dine chakraer og lyse dem alle op, indtil du når til kronechakraet.
b. Hold vejret i fire sekunder hvis du er ny. Gennemsnittet kan holde vejret i ti sekunder.
Avancerede og erfarne mediterende kan holde vejret, så længe det er behageligt.
Antallet af sekunder bør være det samme gennem meditationen.
c. Ånd langsomt ud gennem næsen og visualiser og fokuser på energi blive trukket ind i
dit kronechakra, og mens du ånder ud, så diriger denne energi tilbage ned gennem alle
dine chakraer så de lyser op indtil du når til rodchakraet.
3. Ånd ind, fokuser på og føl dit rodchakra. Vibrer dit valgte kraftord når du ånder ud.
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4. Gør dette flere gange.
5. Forhold dig i ro. Fokuser på og føl dit rodchakra i adskillige minutter.

Vigtig information for nybegyndere
Satanisme og power meditation
Power meditation er en sjælelig udrensning, så at sige. Når man begynder et power meditations
program, kan man ofte forvente, at undertrykte følelser kommer til overfladen, såsom vrede, had, raseri,
sorg osv. Du vil måske finde, at du har forstyrrende tanker og følelser, og at du ikke ved, hvorfor disse
opstår. Disse følelser kan vare op til et år eller endda længere, men dette afhænger af intensiteten,
hvormed de blev undertrykt tidligere i dit liv. Mange af os kan ikke engang huske disse hændelser, men
den underbevidste del af vores sind kan. Undertrykte følelser vil med tiden blive renset ud, og sjælen vil
kunne udvikles og være meget friere. Man vil finde indre balance og fred.
Noget andet er at lære. Satanisme er intenst, og for mange vil det at omfavne satanisme være den første
gang, man faktisk bliver sig selv og sin egen person. Mange af os erkender endelig årene tilbragt som en
spirituel slave uden personlige rettigheder og bliver opmærksomme på flere år med unødvendig dårlig
behandling. Man kan opleve intens vrede og andre følelser, som kommer til overfladen. Dette er meget
normalt og terapeutisk. Bare kom ud med det på en konstruktiv måde. Dette er en tid med positiv indre
forandring, udrensning og healing. Med tiden vil der være indre ro og balance. Hvor lang tid denne
proces tager, samt om man går gennem dette, er individuelt. Jeg skriver dette, så alle, især dem som er
nye, ved, at dette er normalt.
Med tiden, vil vi alle blive os selv og blive fri fra al indoktrineringen og den intense programmering,
som de fleste andre er slaver for. Der er intet smukkere end et frit sind, for dette er nødvendigt for, at vi
virkelig kan udvikle os og lære os selv at kende, for den vi er - ikke den andre forventer vi skal være,
eller fortæller os at vi skal være.
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Den vigtigste og grundlæggende meditation
1. Sid i en behagelig stol eller lig ned et behageligt sted og slap af.
2. Med hvert åndedræt skal du forestille dig, at ikke kun dine lunger indånder luft, men også at hele
din krop indånder energi. Du indånder med hele din krop. Åndedrættet fungerer som et
fokuspunkt for at absorbere energi.
3. Vid, at hver eneste tomme af din krop absorberer energi på samme tid, mens dine lunger
absorberer luft. Ligesom en tør svamp der bliver dyppet i vand vil absorbere vandet, skal din
krop absorbere energi med hver indånding.
Da alle er forskellige, vil måden hvorpå hver enkelt af os føler energien være forskellig i visse
henseender.
For at gøre det modsatte, udånd da energien. Dette kan gøre dig træt og bør ikke gøres regelmæssigt,
udover for at få styr på hvordan man gør det.
•

Man udånder energi for at styrke talismaner, oplade sigiler med energi, healing osv. - alt hvor
man ønsker at tilføre energi ind i noget eller for at dirigere og styre det.

•

Energi kan også indåndes, absorberes og derefter dirigeres til et bestemt område i din krop for at
heale.

•

I løbet af meget kort tid, bør du være i stand til at føle energien, når du indånder den. Som du
udvikler dig, vil du være i stand til at se energien uden at forsøge at visualisere den.

•

Det vigtigste ved denne øvelse er af FØLE, især når man er ny. Forsøg ikke at se energien, da
dette kan være distraherende. Bare få en fornemmelse for den.

•

Denne øvelse er den vigtigste for at kunne arbejde med dit sind og manipulere energi, hvilket er
grundlaget for al magi.

Som du udvikler dig, kan du bruge denne teknik til at absorbere energi fra Solen, og stort set hvad som
helst du ønsker.
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Hvordan man renser sin aura
Det er afgørende for spirituel hygiejne at rense sin aura. Ved at rense sin aura dagligt, beskytter man sig
selv mod spirituelle angreb og sygdomme. En ren aura er karismatisk og vil anspore til bedre relationer
med andre. Folk vil naturligt være mere hensynsfulde og gøre tjenester for en person, hvis aura er ren og
strålende med energi. Der er her, vi kan påvirke folk, og få dem til at gøre som vi ønsker. Negative
tankeformer brugt i sort magi og genereret fra uviljen, jalousien og/eller vreden fra andre hæfter sig fast
til ens aura og kan indbyde uheld, såsom ulykker, sygdomme osv. Det tager kun et par minutter om
dagen (så længe der ikke er nogle alvorlige problemer) at rense sin aura, og det er det hele værd. Når
man er syg og/eller deprimeret, er auraen beskidt, og det kan tage mange meditationer at gøre den ren.
Det, som er inden i en, reflekteres i ens aura. Når der er sygdom, uanset om den allerede er kommet til
udtryk eller er på vej, vil auraen få en beskidt, grålig farve.
Ideelt set, bør man rense sin aura to gange om dagen - når man vågner, og inden man falder i søvn om
aftenen. Det er afgørende at rense sin aura, inden man lægger sig til at sove. Jo flere mennesker du
kommer i kontakt med i løbet af dagen, desto flere tankeforme og energier vil klæbe sig fast til din
astrale krop, hvilket ofte resulterer i problemer. Folks astrale kroppe kommer i kontakt med hinanden på
daglig basis. Som med fysiske vira og bakterier, kan den astrale krop være sårbar over for negative
energier.
FOR AT RENSE DIN AURA:
1. Visualiser et kraftigt lys i og omkring dig selv. Hold dette lys i ét eller flere minutter.
Det tager ikke særlig lang tid.
2. Visualiser lyset værende endnu kraftigere og intensiveret på hvert af dine chakraer,
som en miniatureudgave af Solen.
Det er det eneste, der skal til for et kort værk. Denne øvelse kan gøre dig opmærksom på eventuelle
negative energier og forhindre dem i at manifestere. Hvis du bemærker, at din aura eller chakraer er
alvorligt beskidte, så følg op med en komplet aurarensning:
FOR FULDSTÆNDIGT AT RENSE DIN AURA, fremsig (vibrer) da en satanisk rosenkrans med
rodmantraet for Solen, mens du visualiserer dig selv opslugt i strålende, hvidgyldent lys. Fokuser
vibrationen og føl den i hele din sjæl. Du kan vælge et af de følgende mantraer for Solen. Vælg det, du
har det bedst med - de er begge effektive:
"SURYA" SUUU-RR-YAH-YAY
eller
"RAUM" RR-AHH-UUU-MMM.
(Sørg altid for at rulle R'ene med tungen).
Vibration er meget mere effektivt til at rense auraen. Dette kan gøres hver dag, hvis man ønsker det.
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Visualisering alene kan ofte ikke kun være meget vanskeligt, i tilfælde hvor man er meget syg, men er
heller ikke nær så effektivt som brugen af vibration. Sjælen er lavet af lys. Solen indeholder alle
spektrets synlige farver, og derudover er lys, som er usynligt for det blotte øje også en integreret del af
sjælen. Det er derfor meget kraftfuldt at fremsige mantraet for Solen og visualisere et lys så kraftigt som
Solen for at rense sjælen for alle negative energier.
Hvis der er et problem, såsom sygdom, eller hvis der er en masse negativ energi, vil man ofte have svært
ved at visualisere lyset. Når nok energi bygges op fra gentagne værker, vil det blive meget lettere at
visualisere lyset. Når man ser energien, indikerer det, at værket gør, som det skal. Dette er også tilfældet
hvad satanisk healing er berørt. Hvis sygdommen er alvorlig og/eller kronisk, kan det tage adskillige
værker, før man er i stand til at visualisere og se lyset. Hvis dette er tilfældet, indikerer det, at værket bør
gentages ofte, og selv efter man lader til at være fuldstændig helbredt. Uanset om man let kan "se" lyset
eller ej, bør man gøre sit bedste for at visualisere lyset, selv i de vanskeligste tilfælde.
Satan/Lucifer er, i modsætning til mange lærdomme, den, som bringer lys. Siden Dæmonerne blev
befriet, er deres auraer drastisk blevet lysere. Deres kraft er også øget. I visse af de gamle grimoirer, har
visse Dæmoner fortalt om deres håb om "at vende tilbage til lyset". Dem af os, som har arbejdet med
dem, ved, hvad de mener med denne erklæring. Lyset er i auraen. Sjælen er lavet af lys og har brug for
lys for at have kraft. Fader Satan leviterede engang foran mig. Da han gjorde dette, blev hans aura
ekstremt strålende med lys.
"Lys er kraft" --Lilith
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Hvordan man går i en dyb trance
En dyb trance gør det muligt at få adgang til det underbevidste sind, og programmere det som vi ønsker.
Den aktive venstre side af hjernen blokerer ethvert forsøg på at få adgang til den passive højre side,
hvilket er sædet for det underbevidste. Dette svarer til at slukke for elektriciteten i et rum for at ordne elinstallationen. Den højre side af hjernen er hvor, vi kan programmere vores sind til at manifestere det, vi
ønsker i virkeligheden.
Det kræver øvelse at komme i en trancetilstand. Husk, at vi alle er forskellige, og nogle kan finde dette
lettere end andre. Det vigtige er at være vedholdende og tålmodig med dig selv. Vedholdenhed og
beslutsomhed er alt.
Det anbefales stærkt at udføre åndedrætsøvelser før en trance, da dette beroliger nervesystemet på
naturlig vis.
1. Sid behageligt. Lig ikke ned, for så risikerer du at falde i søvn.
2. Ånd ind i seks sekunder, hold vejret i seks sekunder og ånd ud i seks sekunder. Træk vejret på
denne måde indtil du er helt afslappet. Du bør ideelt set ikke længere kunne mærke din krop.
3. Forestil dig, at du klatrer ned ad en stige i mørket. Visualiser ikke stigen: bare forestil dig, at du
kan mærke dig selv gøre det. Når du ånder ud, så føl dig selv træde et trin eller to ned ad stigen.
Føl dig selv stå stille på stigen når du ånder ind.
4. Giv nu slip på stigen og fald frit baglæns. Hvis du bliver svimmel eller desorienteret, så fokuser
på forsiden af din krop og så vil det stoppe. Denne mentale falde-effekt får dig ned i en dyb
trancetilstand, når den kombineres med dyb afslappelse og mental ro.
Der er brug for en mental faldeeffekt inde i dit sind. Dette ændrer niveauet af hjernebølgeaktivitet fra det
vågne niveau (Beta) til søvnniveauet (Alfa) eller niveauet for dyb søvn (Theta). Du vil komme i en
trance, når din hjernebølgeaktivitet når Alfa. Stop den mentale faldeøvelse når du kan mærke en
tunghedsfornemmelse. Hvis du ikke kan lide stigen, så forestil dig at du er i en elevator, og mærk
hvordan du falder nedad, når du ånder ud, og står stille når du ånder ind. Du kan også forestille dig, at du
er en fjer, og svæver nedad mens du ånder ud, og står stille i luften når du ånder ind. Du har brug for
en mental faldeeffekt for at sænke niveauet af hjernebølgeaktivitet.
5. Bliv ved med at gøre dette så længe det tager. Tiden det tager at gå i en trance vil variere,
afhængigt af din erfaring med dyb afslapning og mental ro.
Sådan føles en trance: alt bliver roligere, og det føles som om, at man er i et meget større sted. Der er en
meget svag summende fornemmelse i ens krop. Alt føles anderledes. Det er lidt som at tage en papkasse
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over hovedet i mørket - man kan mærke, at atmosfæren forandres. Det er som om, at alt bliver sløret
eller lidt uklart. Skarpe lyde er smertefulde, når man er i trance.
6. For at komme ud af trancen:
Koncentrer dig om at bevæge dine fingre eller tæer. Når du kan flytte en finger eller tå, så spænd
dine hænder, bevæg dine arme, ryst dit hoved. Med andre ord, væk din krop og gå lidt rundt i et
par minutter.
Hvad denne øvelse gør:
For at fremme os selv og opnå spirituelle kræfter, skal vi træne vores sind. Vores hjernebølger bliver
betydeligt langsommere, når vi er i en trancetilstand. Der er to sider af hjernen - den venstre
logiske/intellektuelle, maskuline side og den højre kreative/intuitive feminine side. Den højre side er
sædet for det underbevidste. Det er denne del af sindet, der er åbent for suggestioner (hypnose) samt
programmering og er sædet for vores astrale kraft. Når den venstre side af hjernen er aktiv i tænkning,
kan den højre side ikke tilgås. Trancetilstande slukker for venstre side, så vi kan få adgang til og
programmere den højre side (underbevidstheden).
Det kræver træning at være i stand til at inducere en dyb trancetilstand. Dybe trancetilstande er ikke altid
nødvendige, men i visse værker er de meget vigtige. Når vi træner vores sind til at gå dybere og dybere
ind i en trance, bliver det lettere og lettere og tager mindre og mindre tid, som vi bliver adepte. Sindet er
som en muskel, og for de fleste mennesker vil dette være en introduktion til en del af sindet, som de
aldrig har haft adgang til.
Det er MEGET vigtigt aldrig at blive forskrækket ud af en trance, især en dyb en, så sørg for at du er i et
rum eller område, hvor du kan være alene, og at telefonen er slukket. Det kan være ekstremt smertefuldt
at blive forskrækket og hevet ud af en trance på den forkerte måde, og smerten kan vare i flere dage,
især hvis du arbejder med energi i denne tilstand.
Det er normalt for for alle lyde at være meget smertefulde, når man er i en trancetilstand. Dette skyldes,
at vores sanser er ekstremt forstærkede i denne tilstand.
En adept kan få sig selv i en dyb trance inden for få sekunder med efter behag. Det er ikke nødvendigt
altid at gå i en dyb trance for at arbejde med sit sind. Trancetilstanden bruges til at træne sindet. Med
meget vigtige eller svære værker er en dyb trance dog ofte nødvendig.

496

Regression til tidligere liv
Denne øvelse kræver dyb afslapning. Læg dig ned i en behagelig stilling.
•

Du bør begynde med at ånde ind i seks sekunder*

•

Hold vejret i seks sekunder

•

Og ånd ud i seks sekunder.

* Seks sekunder er kun vejledende. Hvis fire sekunder er mere behageligt, er dette fint. Anstreng eller
tving ALDRIG dig selv til at holde vejret! Du skal føle dig godt tilpas og afslappet på alle tidspunkter.
Gør dette adskillige gange, indtil du føler dig fuldstændig afslappet og ikke længere kan mærke din
krop. Vend din opmærksomhed indad og mod hele din bagside og fald frit baglæns. Giv bare slip og en
faldende fornemmelse bør forekomme. For uerfarne mediterende, kan dette gøre en svimmel. Hvis du
føler dig rigtig utilpas eller svimmel, så fokuser blot på forsiden af din krop for at stoppe dig selv i at
falde frit baglæns. Jo dybere du falder, desto dybere vil din trance være, og desto lettere er det at arbejde
med dit sind.
Når du har nået en dyb trancetilstand, så visualiser dig selv gå hen mod en dør i dit sind. Mens du går
hen mod døren, så sig til dig selv at du vil gå ind i dit tidligere liv, når du går gennem døren. Dette bør
være livet, der kom forud for dit nuværende. Gå gennem døren og observer dine omgivelser.
For at gå adskillige liv tilbage, visualiser da døren og sig til dig selv at du går tilbage til det år, som du
ønsker at regressere til. For at gå fremad i hvilket som helst tidligere liv, så gør dette ved at bede dit sind
om at tage dig til et bestemt tidspunkt i dit liv eller et bestemt år. Tag dig tid til at kigge rundt og stille
dit sind spørgsmål. For at gå endnu længere tilbage gennem hvert tidligere liv, bed da dit sind om at tage
dit længere tilbage, indtil du ikke kan regressere længere.
Gå igen gennem døren og sig til dig selv, at du går ind i livet før det, du på nuværende tidspunkt
iagttager. Du vil på denne måde gå længere tilbage i tiden. For at gå fremad til dit næste liv, brug da den
samme teknik - vær dog opmærksom på at dette kun er én af mange mulige fremtider. For at bringe dig
selv tilbage, gå da tilbage gennem døren og ind i nutiden.
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Meditation for beskyttelse
Denne meditation er meget vigtig. Den er simpel, og jo mere du arbejder på den, desto stærkere bliver
den beskyttende aura.
1. Indånd hvidgylden energi* som du ville gøre med den grundlæggende energimeditation.
Du behøver ikke gå i en dyb trance for at gøre dette. Koncentrer dig bare om at FØLE energien
komme ind i dit væsen med hver vejrtrækning og visualiser da et kraftfuldt strålende lys, som
Solen, blive kraftigere og kraftigere med hver udånding. Når først du kommer i gang, bliver det
meget let og tager ikke meget tid.
2. Affirmer: "Jeg indånder kraftfuld beskyttende energi. Denne energi opbygger en beskyttende
aura omkring mig. Denne aura beskytter mig på alle tidspunkter på alle måder."
Sig dette til dig selv fem gange sammen med fem indåndinger. Koncentrer dig derefter på at
visualisere og føle energien og gøre den lysere og lysere og mere kraftfuld.
Dette vil programmere energien samt din aura.
Efter adskillige dage med denne øvelse, kan du sige affirmationen én eller to gange i stedet for fem, da
det allerede vil være programmeret ind i din aura.
Du vil opbygge en mere og mere kraftfuld beskyttende aura, jo mere du gør dette. Brug også energi fra
Solen. Energi fra Solen er ekstrem kraftfuld. Når du gør dette, så tilføj bare: "Jeg indånder kraftfuld
beskyttende energi fra Solen. Denne energi opbygger en beskyttende aura omkring mig. Denne
beskyttende aura beskytter mig på alle tidspunkter på alle måder".
*Hvidgylden energi bruges, da den er reflekterende. Du kan også programmere din aura således, at du
indånder beskyttende energi fra Solen (ekstremt kraftfuldt), når du er udendørs. Efter de første par gange
behøver du ikke engang visualisere noget. Du kan bare føle det, og du behøver ikke være i en trance, for
at det virker - du vil føle det. Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg bare bevidst indånder energi og kan
gøre det let til enhver tid, uden trance eller visualisering.
En anden vigtig ting du kan gøre for at beskytte dig selv og forblive sikker er at affirmere følgende 5-10
gange, før du lægger dig til at sove:
"Jeg er altid i total sikkerhed og beskyttet på alle måder". Tvivl aldrig på det! Den beskyttende aura vil
også hjælpe med at rense din aura og frastøde enhver negativ energi. Dette er meget vigtigt.
Du kan også visualisere dine kære og ånde energi ind i deres aura for at beskytte dem. Bare gå ind i en
trance og visualiser hvem end du ønsker at beskytte. Indånd energi, som beskrevet i ovenstående link,
og udånd den derefter i personens aura. Følg samme procedure som anført ovenfor, men anvend
energien til den anden person. Dette kan også gøres for at heale.
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Åbning af og meditation for dine punkter
for klarhørelse
Ved at meditere på dine centre for klarhørelse
(også kendt som psykisk hørelse) vil du styrke
din astrale hørelse. Dette er nyttigt, når man
kommunikerer med Dæmoner. Bare slap af og
fokuser på hvert center og visualiser hvert af dem
som en lysende stjerne. Brug et par minutter på
hvert center.
For at åbne hvert af disse små chakraer, fokuser
da bare på dem og visualiser dem åbne sig op
som en stjerne og bliver lysere. Dette skal
muligvis gøres adskillige gange, før de
permanent åbnes. Punkterne er placeret samme
sted på begge sider af hovedet, selvom
illustrationen nedenfor kun viser én side af
ansigtet.
Du vil bemærke ændringer i din bevidsthed og
spirituelle evner, når du udfører denne øvelse
længe nok.
Som du opnår fremskridt, kan du udføre "chakra
vejrtrækning", hvor du absorberer energi med
hver indånding, og let udvider og oplyser hvert
chakra når du ånder ud.
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Meditation til dine punkter for klarsyn
Det vil styrke dit astrale syn at
meditere på dine psykiske øjne. Det
er let. Bare luk øjnene og "kig" op
mod det tredje øje i midten af
panden. Det er vigtigt at slappe af og
ikke at belaste øjets muskler, selvom
dine øjne er lukkede.
I starten er der som regel bare
sorthed afhængigt af, hvor aktivt dit
tredje øje er, derefter muligvis
hvirvlende farver og former. Ligesom
at scrye ind i et spejl, vil farver og
former blive til billeder, når man
udfører meditationen længe nok og
regelmæssigt. Husk at holde din
fokus blød og afslappet.

Efter du har mediteret på dit tredje øje, så visualiser det blive lysere og skinne udad, som Solen, og
diriger denne energi til hvert af dine psykiske øjne. Begynd med dit første og andet øje og derefter
tilbage til dit tredje øje og op gennem dit fjerde, femte og sjette øjepunkter. Bagefter kan du cirkulere
energien op og ned som en strøm af strålende lys.
En anden teknik, som er relativt avancereret, er at udføre chakravejrtrækning ind gennem hvert af
centrene. Træk energien ind i enten ét bestemt center ad gangen eller dem alle på samme tid med hvert
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åndedræt. Visualiser hvert center lyse op med hver vejrtrækning og udvid det lidt som en strålende
stjerne. Hvis du arbejder på dem alle samtidigt, er det vigtigt at visualisere dem alle på samme tid.
*Modellen er en gammel Filisterkiste.

Åbning af chakraerne
Når du åbner din sjæl, vil dette åbne dine spirituelle øjne og
lede dig til at se sandheden og blive oplyst.
Derudover vil du opdage mange såkaldte "overnaturlige"
kræfter i dig selv, når du åbner dine chakraer. Når
chakraerne er justeret korrekt og styrket, vil healing af både
fysiske og mentale lidelser ofte forekomme mirakuløst

Azazel, som er mester til spirituel alkymi, arbejdede med mig på hver af disse meditationer i detaljer.
Den 21/07/2007 blev adskillige revideret i lyset af ny viden. Disse meditationer er ekstremt kraftfulde,
og deres virkninger kan ofte mærkes flere timer efter. Det er vigtigt at følge instruktionerne og, hvis du
er ny til power meditation, at gå langtsomt fremad. Hvis du allerede har udført de tidligere meditationer,
er det fint at udføre disse. En del mennesker havde kun få eller overhovedet ingen effekter fra de
tidligere meditationer, der blev taget fra bøger.
Der er et vist antal gentagelser for hver øvelse. Hvis du føler, at du bliver overstimuleret, anbefales det,
at du afslutter øvelsen. Øvelsen kan fortsættes på et senere tidspunkt, mens du giver dit nervesystem tid
til at tilpasse sig til den øgede livskraft. Det anbefales kraftigt at holde et par dages pause eller mere
mellem hver øvelse.
Folk der har problemer med anfald/epilepsi eller som tager psykiatrisk medicin bør ikke udføre nogen af
disse power meditationer, undtaget tomrumsmeditation. De er yderst effektive til at åbne chakraerne og
stimulere kundalinien. Disse nye meditationer er fyldte med satanisk energi. Dem, som endnu ikke har
dedikeret eller er udenforstående bør holde dette i mente. For dedikerede satanister bør effekterne være
meget positive til at åbne samt styrke chakraerne og øge ens egen kraft.
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Disse meditationer giver meget hurtige resultater. Med almindelige kundalini meditationer, som bruges
af New Age og lignende, kan det tage flere år, før der forekommer nogen udtalt effekt. Disse
meditationer er, som satanisme, den ægte vare.
Tomrumsmeditation anbefales stærkt for at kunne kontrollere tankerne og delen af sindet, som vil blive
stimuleret ved åbningen af chakraerne.
Der er et vist antal gentagelser for hver øvelse. Hvis du føler, at du bliver overstimuleret, anbefales det,
at du afslutter øvelsen. Øvelsen kan fortsættes på et senere tidspunkt, mens du giver dit nervesystem tid
til at tilpasse sig til den øgede livskraft. Det anbefales kraftigt at holde et par dages pause eller mere
mellem hver øvelse.

Meditationerne udføres med bestemte vibrationer for hvert chakra. Hver vibration er baseret på det
yogiske "nynnende åndedræt". Med dette åndedræt indånder man for at fylde sine lunger og ånder ud
ved at vibrere den bestemte vibration, indtil man er tømt for luft, hvorefter man igen ånder ind og fylder
lungerne som før. Dette åndedræt anvendes som regel til halschakraet:
1. Ånd ind gennem næsen og fyld dine lunger.
2. Udånd med én lang vibration, hvilket vil forlænge udåndingen.
3. Ånd igen ind og gentag.
Nogle af vibrationerne er baseret på runer. Runer er baseret på konstellationerne og er det ældste alfabet,
der findes. Det er den oprindelige måde at skrive på, og kileskriften stammer fra dem*. Mange af
runerne kan stadig ses i kileskrifttegn. Runerne har altid været en vederstyggelighed for den kristne
kirke - mere end nogen anden form for magi.
For det første til det femte chakra, er det nødvendigt at anvende det kendt som "Jalandahara Bandha".
Dette er hvor, man bøjer hovedet ned og trykker hagen fast, men forsigtigt, ind mod sit bryst. Dette
letter i høj grad virkningen af vibrationerne i de nedre chakraer.
Mudraer (håndstillinger) anvendes, da disse forbinder bestemte kredsløb i fingrene og omdirigerer
livskraften til chakraet, der åbnes. Nogle af disse er svære, især hvis man har store hænder. Disse
mudraer er nyttige men ikke nødvendige. Hvis du finder nogle af disse håndstillinger vanskelige, så lad
bare være med at lave dem.
Du skal fokusere på chakraerne i midten af din krop. Udvidelser findes langs rygsøjlen og forsiden af
kroppen. Det er mere avanceret at åbne og styrke disse, og specifikke meditationer til dette er givet i den
avancerede meditationssektion. For meget stimulation med det samme er uønsket. Alle kommer til
satanisme på forskellige niveauer. Dem af os, der styrkede vores sjæle i tidligere liv vil være langt mere
følsomme over for meditationerne. Dette er medfødt, men enhver der udfører de følgende øvelser vil i
sidste ende åbne deres chakraer.
* Fra Azazel
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Åbning af det tredje øje
Denne øvelse udføres med et bestemt toneleje og vibration. Du skal
udføre denne øvelse fire dage i træk.
Regelmæssig meditation på det tredje øje bør følge for at åbne det
helt op og etablere en energioptagelse. Denne øvelse får det kun lige
i gang. Der skal arbejderes yderligere og konsekvent på det for at
opnå maksimale resultater.
Bemærk: Trin 1 og 2 er valgfrie. Trin 3-7 er nødvendige.

1. Sid med ret ryg.
2. Placer hænderne i positionen vist på billedet. Folk der er højrehåndede
skal gribe fat om deres venstre pegefinger med deres højre hånd. Folk
der er venstrehåndede skal gribe fat om deres højre pegefinger med
deres venstre hånd. Tommelfingerneglen skal trykke ind på siden af
fingeren ved roden af neglen, som vist på billedet.
Du vil vide, at du har fundet det rigtige sted, når du føler et meget svagt
elektrisk stød. Mist ikke modet hvis du ikke kan finde det. Det bør være
tydeligere for dem, der naturligt har stærkere auraer. Dette omdirigerer
strømmen af energi til det tredje øje.
Dette mudra kan anvendes på ethvert tidspunkt under almindelig
meditation på det tredje øje. Hold denne position gennem hele
meditationen.
*BEMÆRK: DENNE HÅNDSTILLING ER VALGFRI. DE
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RESTERENDE TRIN 3-7 ER NØDVENDIGE

3. Ånd ind gennem næsen og vibrer "Thoth", når du udånder.
Thoth er Måneguden og herskeren af det sjette chakra, hvor det tredje øje er Månen. Slip
langsomt luften ud gennem munden mens du vibrerer:
"TH-TH-TH-TH-OH-OH-OH-TH-TH-TH" i én lang udånding (vibrer lyden én gang pr.
udånding, som med det yogiske "nynnende åndedræt").
Dette er meget vigtigt: hold tungen hvor den er og vibrer TH og OH på samme tid. Du skal
lave TH-lyden gennem hele udåndingen.
Din tunge vil vibrere mellem dine tænder. Det kan tage et par sekunder at justere dette, så du
kan mærke det i midten af din pande (tredje øje). Fortvivl ikke, bare bliv ved.
Forsøg at udføre vibrationen korrekt, så du kan mærke det i midten af din pande. Det kan være
nødvendigt at eksperimentere lidt. Bare gør det bedste du kan. Du kan være nødt til at prøve
helt op til 10, 15 eller flere gange for at gøre det rigtigt.
4. Gør ovenstående fire gange i træk og slap derefter af.
5. Juster nu dit tredje øje korrekt ved at visualisere det pegende
indad i hovedet, som illustreret til venstre. Farven af det tredje
øje er strålende hvid, som en miniature Sol.
6. Det er meget vigtigt, at ovenstående øvelse udføres FIRE dage i
træk og helst med 24-timers mellemrum. Derefter vil du have
udført det indledende trin til at åbne og aktivere dit tredje øje.

7. Når du er færdig, er det vigtigt at meditere på dit tredje øje for at få energien til at strømme
igennem. På denne måde vil det åbne helt.
Bare luk øjnene og "kig" op mod det tredje øje i midten af din pande. Det er vigtigt at slappe af og ikke
belaste musklerne i og omkring øjnene, selvom dine øjne er lukkede. Som regel vil der i starten kun
være sorthed, afhængigt af hvor aktivt dit tredje øje er, og derefter muligvis hvirvlende farver og figurer
som et kalejdoskop. Som når man scryer ind i et spejl, vil farver og former blive til billeder, når man
udfører meditationen længe nok og regelmæssigt. Husk at holde dit blik blødt og afslappet. Det er
normalt at føle en trykken eller en knude, når ovenstående øvelse er udført. Dette mindskes som regel
med tiden.
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HVAD DU KAN FORVENTE:
1. En af de første oplevelser er en hovedpine eller en trykken i midten af panden. Denne fornemmelse
kan også føles som om, at den stammer indefra, som regel et par centimeter eller mere bag panden, da
dette påvirker det sjette chakra. Dette er en positiv indikation på, at pinealkirtlen vågner op og begynder
at fungere på en sund måde.
Du vil måske også finde, at du kan føle denne trykkende fornemmelse, når du fokuserer på dit tredje øje
eller mediterer på det. Dette er helt normalt og lettes med tiden.
*Nogle mennesker kan opleve en migræne, der varer flere timer. Bivirkningernes alvorlighed vil
afhænge af, hvor atrofieret din pinealkirtel er til at begynde med.
Om det tredje øje
Kunstværk: "Kvindehoved (La Scapigliata)" af Leonardo da Vinci, 1508

Åbning af kronechakraet og opvågning
af pinealkirtlen
*Særlig tak til Azazel som arbejdede med mig på denne meditation.

For at denne øvelse kan fungere korrekt, skal du allerede
have åbnet dit tredje øje.
Effekterne ved denne øvelse er ekstremt behagelige. En
følelse af lethed bør følge. Nogle mennesker kan føle energi
eller en snurren inde i deres hoved eller som fuldstændig
dækker deres hoved; et let tryk i kroneområdet og intens
eufori. Den behagelige lethedsfornemmelse er det, som gør
astralprojektion og astral rejse let. Tilstanden af lyksalighed
kan forekomme timer og endda flere dage senere.

Når denne øvelse udføres ordenligt, vil den stimulere pinealkirtlen og kronechakraet. Ved løbende at
stimulere pinealkirtlen, vil den vokse og blive aktiv. Pinealkirtlen er sjælens spirituelle sæde.
Med denne reviderede meditation er vibrationen meget mere kraftfuld og effektiv. Den er baseret på
Björk runen*. Det er også meget healende for narkomaner at åbne denne energivej, da dette på naturlig
vis fremkalder ekstrem nydelse.
Denne øvelse bør kun udføres indledende for at åbne dit kronechakra og stimulere pinealkirtlen.
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Vibrationen er meget intens og effektiv, men giver en hovedpine, der kan forekomme den følgende dag.
Hvis dit kronechakra er åbent, vil du føle en lethed samt en følelse af lyksalighed. Hvis du ikke oplever
disse indikationer efter 4-5 dage, kan du gentage denne øvelse igen, så mange gange der skal til for at
åbne dit kronechakra.
Efter denne indledende øvelse er der forskellige meditationer, du kan udføre for at aktivere pinealkirtlen
og stimulere dit kronechakra yderligere. Jeg kommer til at tilføje disse til meditationssektionen og også
linke til dem fra denne side.
1. Ånd dybt ind og hold vejret i fire sekunder; gør dette fem gange. Dette hjælper dig med at
blive afslappet, fokuseret og til at gå i en trancetilstand. Fokuser derefter al din
opmærksomhed mod dit tredje øje. Du burde begynde at kunne mærke en let trykkende
fornemmelse eller bevidsthed i dit tredje øje.

2. Placer nu dine hænder i positionen vist til venstre og tag en dyb
indånding som du gjorde med den første opvågningsøvelse.
Hold vejret så længe det er behageligt (pres ikke dette) og tøm dine
lunger ved at vibrere "b-b-b-b-b-b-b-b" (vibrer med en dyb og blød
brummen med læberne næsten helt lukket i).
Vibrationen skal lyde som en bi. Bien var hellig i det gamle Egypten
og mange andre gamle kulturer af netop denne grund.
Det er ok at justere dit toneleje. Du skal fokusere på og føle vibrationen i dit tredje øje og derefter din
pinealkirtel. Du skal være 1/3 gennem din udånding og så skal du begynde at føle vibrationen i din
pinealkirtel. Fokuser derefter på dit kronechakra og føl vibrationen der mens du fortsætter med at ånde
ud og vibrere, så længe du kan.
Ånd ind igen og gentag dette fire gange.
Denne øvelse er ekstremt kraftfuld, meget mere kraftfuld end den tidligere version.
MEGET VIGTIGT:
Husk at koncentrere dig om din pande (tredje øje), derefter din pinealkirtel og til sidst dit kronechakra.
Du skal have udåndingen til at passe, så du ånder lige meget ud ved hver af de tre. Dette gøres ved hele
udåndingen af hver vibration.
Opsummering:
1. Ånd ind
2. Begynd at ånde ud ved at vibrere "b-b-b-b-b-b-b-b"
3. Koncentrer dig om og føl vibrationen i dit tredje øje
4. Koncentrer dig om og føl vibrationen i din pinealkirtel
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5. Koncentrer dig om og føl vibrationen i dit kronechakra
Gentag dette tre gange mere, i alt fire gange.

Juster nu dit kronechakra ved at visalisere det pege nedad som illustreret vil
venstre.

Björk runen skænker intuition, beskytter energi, indsamler og dirigerer de fire elementers kræfter, er
healende og revitaliserer livskraften.

Bemærk biens brod på bagsiden af Tutankhamons hovedklæde fra
kisten.
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Åbning af halschakraet
Fold hænderne sammen som på billedet for at aktivere halschakraet.
Tommelfingrene skal røre hinanden side ved side - fold ikke
tommenfingerne.
**Denne håndstilling er svær. Dem af jer med store hænder kan
springe den over. Det er bedst af være afslappet og foruden smerte eller
ubehag, når man udfører disse øvelser.
Tag en dyb indånding, hold vejret som i de andre opvågningsøvelser og
vibrer derefter "Nebo" indtil du er tømt for luft.
N-N-N-N-EH-EH-EH-EH-B-B-B-B-OH-OH-OH-OH
Det vigtige er at føle det kraftigt i din hals bag struben (dvs. over
hulrummet). Gør dette 5-7 gange. Husk - det kan tage noget øvelse, før
man finder det rigtige toneleje. Vibrationen skal vibrere i dit
halsområde. Denne øvelse kan udføres en gang om ugen eller mere
efter behov.

Juster nu dit halschakra så det vender
nedad, som illustreret til venstre.
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Åbning af hjertechakraet
Azazel forklarede, at man fuldender et kredsløb, der direkte påvirker hjertechakraet, når man krydser
armene på følgende måde.
1. Sid behageligt, slap af og gå i en meditativ tilstand.
2. Kryds dine arme som i eksemplet nederst på siden.
Dine hænder skal bør røre dine skuldre ved armhulerne.

3. Placer dine hænder, så din tommelfinger rører din ring- og
lillefinger og lad din pege- og langefinger pege lige frem.
4. Tag en dyb indånding og bøj hovedet ned, så din hage forsigtigt
trykker ind mod dit bryst. Hold hagen fast mod brystet under hver
udånding og hæv kun dit hoved for at ånde ind.
5. Fokuser på dit hjertechakra. Ånd ud og vibrer "Amon"
A-A-A-A-M-M-M-OH-OH-OH-N-N-N

6. Forlæng "N-N-N-N-N"-delen indtil du har åndet helt ud. Prøv at justere tonelejet så du kan
mærke vibrationen i midten af dit bryst, hvor dit hjertechakra er placeret.
7. Gentag otte gange.

8. Visualiser billedet til venstre som dit hjertechakra og se dit selv
være opslugt i en pulserende grøn aura. Fokuser på at føle dit
hjertechakra i adskillige minutter. Forsøg at justere tonelejet så du
kan mærke vibrationen i midten af dit bryst, hvor dit hjertechakra er
placeret.
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Åbning af solchakraet
1. Sid i en behagelig stilling med ret ryg.
2. Slap af og gå i en meditativ tilstand.
3. Placer hænderne i sol mudraet vist til venstre (dette trin er valgfrit).
4. Ånd helt ind og bøj hagen ned til dit bryst. Hold din hage blidt, men fast,
presset ind mod brystet under hele udåndingen og hæv kun hovedet for at ånde
ind.

5. Vibrer "RA"
R-R-R-R-AH-AH-AH-AH-AH
indtil du er tømt for luft og koncentrer dig om dit solar plexus chakra.
Juster vibrationen så du kan mærke den i dit solchakra (HUSK: rul R'et
med tungen).
6. Gentag fem gange.
7. Juster nu dit solchakra så det vender nedad, som illustreret til venstre,
ved at visualisere det. Solchakraet er skinnende gyldent.
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Åbning af sakralchakraet
1. Fold dine hænder. FOLD IKKE
tommelfingrene - placer dem i stedet
ved siden af hinanden og hold
håndfladerne sammen.
2. Ånd ind og fyld dine lunger.
3. Bøj hagen ned til brystet.
4. Spænd op i dit anus.

"Ing" runen, illustreret ovenfor, repræsenterer den kreative livskraft
hersket af dette chakra. Ing runens magiske egenskaber er dens brug i
sexmagi og frugtbarhed. Sakralchakraet er det seksuelle chakra.

Åbning af rodchakraet
For at åbne rodchakraet, placer da hænderne i stillingen vist på billedet, som hornenes tegn. Dine
fingerpuder skal røre hinanden, og tommelfingrene skal røre hinanden side om side helt ned til det
kødfulde del af hånden kendt som "Venusbjerget" inden for kiromanti (håndlæsning). Dette mudra
producerer en varmefornemmelse i hænderne og stimulerer rodchakraet. Det er ok, hvis du ikke kan føle
varmen, da dette kræver følsomhed.
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Ånd ind og fyld lungerne, men ikke så det bliver ubehageligt, og ånd ud ved at vibrere "s-s-ss-s-s-s-s". Sigel runen symboliserer det sataniske lyn, som er en manifestation af
kundalinislangen samt skabelsen; livets gnist. Kundalini er som lynnedslag.
Mens du udånder den hvislende lyd, så prøv at forestille/føle dit rodchakra værende meget varmt og
visualiser det være på størrelse med en ært, der åbner og udvider sig til at være en hvirvel. Roter denne
hvirvel. Fortsæt med at visualisere dit chakra lyse op i rød/guld og udvide sig med hvide/gyldne
flammer til det er omtrent lidt større end en femkrone og forestil dig følelsen af, at det bliver varmere og
varmere, som det bliver lysere. Den hvislende vejtrækning skal udføres syv gange.
Juster dit rodchakra så det peger opad, som du gjorde med dit sakralchakra.

Åbning af skulderchakraerne
Ved at åbne skulderchakraerne vil man yderligere justere sjælen og åbne energiveje til
håndfladechakraerne, hvilket i høj grad styrker disse. Desuden indeholder skulderchakraerne sjælens
vinger. For mere information om sjælens vinger, klik venligst her.
Til dem af jer, som ikke er satanister - GLEM ALDRIG: DENNE VIDEN KOM FRA HELVEDES
MAGTER! DENNE VIDEN ER FRA SATAN!

For at åbne dine skulderchakraer:
1. Visualiser dem som på illustrationen til venstre.
2. Fokuser et hvidt-gyldent strålende lys på dem, ånd ind og vibrer
"Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z" når du udånder, mens du fokuserer lyden ind
i dem.
3. Gør dette ni gange.
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En let smerte eller trykken er et positivt tegn på, at du med succes har åbnet dem. Denne følelse kan
strække sig ned i dine arme, og det kan føles lidt som om, at de sover.
Juster nu dine chakraer:
1. Begynd med rodchakraet og vend pyramiden så spidsen peger opad.
2. Gør det samme med sakralchakraet.
3. Fokuser nu på dit solchakra og juster det, så det peger nedad.
4. Fokuser på dit kronechakra og vend spidsen nedad.
5. Gør det same med dit sjette chakra og dit halschakra.
6. Fokuser nu på dit hjertechakra og visualiser to punkter der samles og skærer
sammen som vist direkte nedenfor:

7. Afslut ved igen at fokusere på dine skulderchakraer og visualisere dem pege indad.

Åbning af tindingchakraerne
Tindingchakraerne er placeret
lige bag tindingerne, som vist til
venstre, lidt fremad fra spidsen
af øret, og er udvidelser af det
sjette chakra.
Koncentrer dig om hvert af disse
chakraer for at åbne dem, og
visualisere det givne chakra
pege indad. Gør derefter det
samme med den anden side. En
underlig følelse af let smerte,
tyngde eller tryk er et positivt
tegn på, at du har fundet og
åbnet dem rigtigt.
Tindingchakraerne er udvidelser
af det sjette chakra.
Kunstværk: Tommaso Portinari og hans Kone af Hans Memling, cirka 1470.
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Åbning af hoftechakraerne
Hoftechakraerne er de samme på begge
sider af hoften, som det ses til venstre.
Koncentrer dig om hvert af disse chakraer
for at åbne dem, og visualiser hvert enkelt
pege indad. Gør derefter det samme med
den anden side.
En underlig følelse af let smerte, tyngde
eller tryk er et positivt tegn på, at du
fundet og korrekt åbnet dem.
Hoftechakraerne er udvidelser af
rodchakraet men er (som hjertechakraets
skulderchakraer) placeret en smule højere
oppe.

Åbning og styrkelse af håndchakraerne
Når denne øvelse udføres konsekvent, etablerer
den et energikredsløb i håndchakraerne. Denne
energi kan bruges til healing, til at åbne andre
chakraer, tilføre energi eller som med Dim
Mak ("Death Touch"). Dette hjælper også i
telekinese (at flytte objekter med ens sind)
samt pyrokinese (at sætte ild til genstande ved
at bruge ens sinds og auras kræfter).
For at fremme disse gaver, er en kraftfuld aura
nødvendig for at kunne påvirke andre objekters
auraer. Denne øvelse bør udføres mindst én
gang om dagen for at få din energi til at flyde
frit gennem dine håndchakraer.

1. Sid behageligt og slap af. Forsøg at gå i en trance, da du vil opnå bedre resultater, jo dybere din
trance samt koncentrationsniveau er, især når du begynder denne øvelse. Når først en
energistrøm i håndchakraerne er åben og gennemstrømmende, kan denne øvelse udføres hvor
515

som helst efter behag.
2. Placer dine hænder så de vender ind mod hinanden, og fingerspidserne næsten rører hinanden
(dine fingre kan være let bøjede som på billedet). Hænderne skal være afslappede.
3. Brug puden af tommelfingeren til at trykke ind i håndfladen på den modsatte hånd, lige i den
hule del. Gør dette med begge hænder.
4. Fokuser nu intenst på dine hænder, især håndfladerne. Mærk det område du trykkede på med
tommelfingeren.
5. Bliv ved med at fokusere og totalt at koncentrere dig. Begynd at føle en varm glød og energi
mellem håndfladerne.
6. Begynd langsomt at bevæge dine hænder et par centimeter eller lidt mere væk fra hinanden og
derefter tilbage til hvor dine fingerspidser næsten rører hinanden. Prøv at føle energien mellem
håndfladerne. Jo mere du øver, og jo stærkere din energi bliver, bliv da ved med at bevæge dine
hænder ind og ud og længere og længere væk indtil du kan føle energien, når dine håndflader er
en halv meter eller længere fra hinanden.
7. Visualiser nu en kugle af hvid, varm ild som Solen som det er vist på billedet ovenfor. Senere
hen kan du bruge farver. Føl varmen og energien fra denne ildkugle mellem dine hænder. Dette
kan føles prikkende, snurrende eller dunkende. For nogle mennesker, kan det endda føles koldt.
Det vigtigt er at få denne energi til at flyde igennem og FØLE den.
8. Lad nu dine arme hænge ned og slap af. Fokuser på energien, der strømmer nedad i dine arme og
ind i dine hænder. Dette kan føles prikkende, og dine underarme og hænder kan føles oppustede.
Dette er et tegn på, at energien strømmer igennem. Gentag nu trin 5-7 ovenfor.
9. Gør ovenstående fire gange.
Denne øvelse bør udføres hver dag, så længe det tager for virkelig at åbne dine håndchakraer og etablere
en permanent energistrøm. Med den rette øvelse bør du være i stand til at føle kraftfuld energi mellem
dine hænder, når de er mere end halv meter fra hinanden.
Når du har opnået et stærkt energifelt dine hænder, så øv dig i at udvide denne energi til fingerspidserne
for at åbne chakraerne i dine fingerspidser.
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Åbning af fodchakraerne
Denne øvelse udføres stående. Slap af og "indånd" energi gennem
undersiden af dine fødder, hovedsageligt dine hæle. Fodchakraerne knytter
sig direkte til rodchakraet og sakralchakraet. Dette kan medføre
stimulering af dine kønsorganer også, da fodchakraerne også er knyttet til
orgasme.
Fortsæt med at trække energi op gennem dine fødder, ind i dit rod chakra,
op ad din rygsøjle og ud af din krone. Bliv ved med at indånde energien i et
par minutter.
Fodchakraerne er meget vigtige for at være i stand til at kunne trække
energi ind. Det er meget vigtigt at kunne trække energi ind for at kunne
heale sig selv, heale andre og udføre magi.
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Åbning af det sjette chakra
Det tredje øje er en UDVIDELSE af det sjette chakra, hvilket er placeret direkte under kronechakraet,
lige i midten af hjernen. Ved at ÅBNE det sjette chakra (dette gøres præcis på samme måde som det
tredje øje og bør kun ske efter åbning af alle de andre chakraer) vil dette hjælpe med at aktivere
pinealkirtlen og meget mere. Se Åbning af det tredje øje.
Grundet kraften bag åbningen af dette chakra, anbefaler jeg ikke at åbne det, før du har åbnet alle dine
andre chakraer. Dit tredje øje bør også være helt åbent, da det fungerer som et aftræk og udluftning for
det sjette chakras kraftfulde energier.
Jeg har fundet dette gennem mine egne erfaringer med meditation. Hver eneste bog jeg har læst (masser)
fokuserer på det tredje øje og ikke det sjette chakra, hvilket er direkte bag det tredje øje. Gennem mine
egne erfaringer har jeg fundet, at det sjette chakra knytter sig direkte til pinealkirtlen og aktiverer den.
Det lader til at være langt mere kraftfuldt end det tredje øje.

1. Sid med ret ryg, ånd ind gennem næsen og vibrer "Thoth", når du udånder.
Slip langsomt luften ud gennem munden mens du vibrerer:
"TH-TH-TH-TH-OH-OH-OH-TH-TH-TH" i én lang udånding (vibrer lyden én gang pr. udånding, som
med det yogiske "nynnende åndedræt") og forsøg at koncentrere dig om vibrationen i dit sjette chakra.
Dette er meget vigtigt: hold tungen hvor den er og vibrer TH og OH på samme tid. Du skal lave THlyden gennem hele udåndingen.
Din tunge vil vibrere mellem dine tænder. Det kan tage et par sekunder at justere dette, så du kan mærke
det i dit sjette chakra. Fortvivl ikke, bare bliv ved. Prøv at udføre vibrationen korrekt, så du kan mærke
det i midten hjernen. Det kan være nødvendigt at eksperimentere lidt. Bare gør det bedste du kan. Du
kan være nødt til at prøve helt op til 10, 15 eller flere gange for at gøre det rigtigt.
2. Gør ovenstående fire gange i træk og slap derefter af.
3. Juster nu dit sjette chakra korrekt ved at visualisere det med spidsen pegende nedad som vist til
venstre. Det sjette chakras farve er indigo (blålig-violet).
Det er meget vigtigt, at ovenstående øvelse udføres FIRE dage i træk og helst med 24-timers
mellemrum.
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Åbning af de mindre chakraer
For at åbne de mindre chakraer er det vigtigt, at du allerede har åbnet de primære chakraer og har en
gennemstrøm af energi, som du kan føle.
Se nedenstående diagrammer over chakraerne. For at åbne de mindre chakraer, diriger og fokuser da
bare din energi ind i dem og visualiser dem lyse up med energien. Ideelt set bør du være i stand til at
føle dem.
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Satanisk tomrumsmeditation
"Tomrumsmeditation" er kendt som at "stilne sindet". Fordelene ved tomrumsmeditation er evnen til at
slukke for uønskede tanker efter behag, at være i stand til at kontrollere sine tanker, i stedet for at de
kontrollerer en (som hos den gennemsnitlige person) og en følelse af indre fred. Tomrumsmeditation er
afgørende for enhver person, der praktiserer power meditation og er vigtig for succes i avanceret magisk
praksis. Power meditation ændrer vores tankers styrke, og det er meget vigtigt at være i stand til at
kontrollere tanker, slukke for dem eller anvende dem efter behag. Tankekraft (også kendt som
"heksekraft") er nødvendig for succes i ritualer, samt det at bruge sit sind til at opnå det man ønsker.
Power meditation styrker vores tanker, og folk som er mere bevidste eller følsomme end den
gennemsnitlige person vil være i stand til at fornemme og/eller læse vores tanker og følelser telepatisk.
Tomrumsmeditation vil træne dit sind til at være stille, så andre ikke ved, hvad du tænker. De japanske
ninjaer bruger denne teknik til at undgå at blive opdaget under vigtige missioner, hvor det kræves, at de
rykker ind eller infiltrerer ubemærket. Tomrumsmeditation træner dit sind, så du kan fokusere under
ritualer og i hverdagen, så dit sind bringer dig, hvad du ønsker.
Der er flere forskellige teknikker til tomrumsmeditation. Målet er at slukke for alle dine tanker og
fokusere på her og nu. Du får dit sind til at være fuldstændig stille i et bestemt stykke tid. I begyndelsen
kan dette være ekstremt svært, da tanker vil komme ind i dit hoved hele tiden. Før du ved af det, vil du
igen tænke på et eller andet. Bliv ikke irriteret på dig selv, for dette er meget normalt og selv for
avancerede udøvere går visse meditationssessioner ikke så godt som andre. Bare bliv ved med igen at få
dit sind til at fokusere. Tålmodighed og vedholdenhed er forudsætninger. Det hjælper bestemt at udføre
nogle åndedrætsøvelser før man går i gang for at fremkalde en trancetilstand. Nogle mennesker finder,
at deres sind let bliver distraheret efter et tungt måltid.
Prøv altid at meditere når du er helt vågen og opmærksom. Hvis du forsøger at udføre
tomrumsmeditation, når du er træt, vil du sandsynligvis hurtigt falde i søvn.
1. Åndedrætsøvelser er valgfrie.
Dette er en simpel vejrtrækningsmetode, der vil fremkalde en trancetilstand:
Ånd ind i seks sekunder*
Hold vejret i seks sekunder
Ånd ud i seks sekunder
Gentag dette adskillige gange indtil du føler dig afslappet.
*Hold kun vejret så længe det er behageligt. Hvis det ikke er behageligt at holde vejret i seks sekunder,
så hold i fire eller endda to. Sørg blot for, at du er ensartet i forhold til sekunderne. Hold aldrig længere
end det er behageligt. Man må aldrig presse sig selv med åndedrætsøvelser, da dette kan forårsage
skader på nervesystemet.
2. Få nu hele dit sind til at være fuldstændig stille og frit fra alle tanker i et bestemt stykke tid ingen tanker eller musik i hovedet. Dit sind skal være totalt blankt. Du skal fokusere på at være i
her og nuet. For begyndere er det fint med fem minutter. Øvede og avancerede udøvere kan
fortsætte i 15 minutter til hvad end de føler er nødvendigt.
Tomrumsmeditation kan udføres med åbne eller lukkede øjne. Når dine øjne er åbne, vil du højst
sandsynligt se en tåge omkring objekter, mens du får dig selv i en trancetilstand. Dette er normalt. Hvis
du vælger at lukke øjnene, kan du falde i søvn, men dette er et individuelt valg, så vælg den metode som
virker bedst.
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Tomrumsmeditation med åbne øjne:
Vælg noget småt at fokusere på. Dette kan være et punkt på væggen, en viser på et ur eller endda et
stykke fnug på dit tøj. Mange vælger at meditere med flammen fra et stearinlys. Det vigtige er at
koncentrere sig om det valgte objekt.
Tomrumsmeditation med lukkede øjne:
Fokuser inden i dig selv og slap af. Du kan få dig selv i en dybere og dybere trance med en
faldefornemmelse. Dette er normalt. Denne faldefornemmelse, som ofte ledsager en dyb trance, kan
gøre nybegyndere svimle. For at stoppe faldefornemmelsen, fokuser da på forsiden af din krop.
Tomrumsmeditation i hverdagen:
Tomrumsmeditation kan udføres hvor som helst og på hvilket som helst tidspunkt ved bare at fokusere
på her og nuet, og koncentrere sig totalt om hvad end man laver. Denne metode er bedst for dem af jer,
der ikke er i stand til at sikre noget privatliv. Bare sæt et mål om at fokusere på her og nuet i et bestemt
stykke tid hver dag, og du vil drage fordel fra dette.
Avanceret tomrumsmeditation:
Visualiser et objekt og hold billedet i dit sind. I første omgang vil det tone ind og ud og forsvinde, men
som du gør fremskridt, vil det forblive længere og længere tid. Dette er absolut en nødvendig evne for
magisk praksis og for at fokusere dit sinds kraft.
Fokuser på en bestemt vibration eller lyd. Du kan enten gøre dette højlydt eller i dit hoved. Dette er,
hvad der er kendt som et "mantra". Du ånder ind og vibrerer et bestemt mantra eller en tone sammen
med udåndingen. Et almindeligt brugt mantra i kundalini yoga er "Sa Ta Na Ma". Du kan også vibrere
"Sa Tan" eller "Say- Tahn- Nah- S-S-S-S".
Fokuser på en bestemt følelse - vrede, glæde, sorg, kærlighed, had. Du kan vælge en følelse ved at
vælge ud fra, hvordan du har det den bestemte dag. Dette er fremragende træning for avanceret magisk
praksis.
Fokuser på en bestemt tekstur. Forestil dig f.eks. at køre fingrene frem og tilbage over fløjl eller et
håndklæde.
Fokuser på en bestemt lugt eller smag.
Avanceret tomrumsmeditation der omfatter tilføjelse af fysiske positioner.
Dette træner både dit sind og udvikler en jernvilke samt ekstrem indre styrke.
1. Hold hele din krop stille. Bevæg dig IKKE. Dette er, hvad de avancerede yogier gør.
Kom i en behagelig stilling. Hvis det begynder at klø, så klø ikke igen. Ignorer det og forbliv
fokuseret. Muskelkramper kan komme og forsvinde igen. Ignorer enhver fysisk eller mental
træthed. Fortsæt bare med at være fokuseret.
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1. Tilføj ubehagelige og/eller akavede stillinger. Sørg for, at disse tages fra en Yoga eller Tai Chi bog,
så de er fysisk gavnlige. Der undervises i denne disciplin i mange kampkunstsskoler, hvor man lærer
at ignorere smerte, mens man bevarer intens fokus. Dette styrker sindet til fysisk kamp og øger
drastisk din følelse af selvtillid. Dette vil gøre dig mere resistent over for smerte.
Mange kampkunstsmestre mediterer under kolde vandfald, i sne eller andre smertefulde omgivelser.
Ens fysiske helbred skal af indlysende årsager være i orden for dette. Et koldt brusebad kan bruges.
Som med alt nyt, skal man sørge for at starte gradvist ud.
Når disse teknikker mestres, vil de give én total kontrol over ens sind og følelser. Hvis man står over
for døden, vil man ikke fryse op, føle frygt eller gå i panik, og chancerne for overlevelse vil i høj
grad stige.
2. Tomrumsmeditation mens man løber. Fokuser på dine løbeskridt. Dette øger ens udholdenhed, både
mentalt og fysisk.
Power Tomrumsmeditation:
Dette er en glimrende måde at styrke ens sjæl, mens man udfører tomrumsmeditation. Dette er
avanceret, og du skal have en fornemelse for energi og være i stand til at trække det ind som med
Energimeditationen. Her visualiserer du ikke energien, du ånder den bare ind og ud og absorberer
energien med indåndingen og udvider din aura med udåndingen. Du fokuserer totalt på *følelsen*. Du
bør være adept til energivejrtrækning, før du medtager denne metode i din tomrumsmeditation.
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Lydmeditation
Fordelene ved at meditere på lyde er åbningen af flere kanaler i hjernen. Enhver lyd kan bruges til denne
meditation. Dette omfatter enhver form for musik. Luk øjnene og slap af. Åbn dit sind og forsøg at "se"
lydende. Lyde kommer normalt i bevægelse og bestemte former, farver og bølger. Evnen til at se lyde
kaldes "synæstesi". "Synæstesi" er en medicinsk betegnelse for dem af os, der er født med evnen til at se
lyde og/eller opleve forskellige sanser på samme tid, som f.eks. at høre farver eller smage/lugte former.
En lille del af Jordens befolkning blev født med synæstesi. Det svinder ofte med alderen og er i de fleste
tilfælde udtalt i barndommen.
Oplevelsen af at se lyde samt krydsning af sanserne er normalt ved brugen af psykedeliske stoffer som
LSD, selvom stofbrug inducerer synæstesi på kunstig vis og ikke kan styres.
Med stoffer er brugeren ikke i kontrol - stofferne er. I styrkelsen af en selv og magisk praksis er det
ekstremt vigtigt for den udøvende altid at være i kontrol gennem hans/hendes egen naturlige evne.
Afhængighed af kraftfulde sindsændrende stoffer skaber en svag karakter, forårsager huller i auraen og
svækker den astrale krop. Jeg taler ikke om rekreativt hashforbrug, jeg taler om afhængighed af stærke
kemikalier for at kunne opnå en meditativ tilstand, hvilket visse troldmænd har været kendt for at gøre.
Synæstetiske personer er ofte meget synske og yderst intelligente i henhold til medicinske
undersøgelser. CIA og det amerikanske millitærs synske indberretede stadier af synæstesi, under
udførslen af omfattende øvelser for at åbne deres sind til spirituel krigsførsel.
Synæstesi kan forekomme under din første lydmeditation eller hen ad vejen med øvelse. Luk øjnene og
bemærk lydenes farver, former og bevægelser. Du bør skrive dette ned i din sorte bog/journal, hvis du
fører en. Du bør slukke for alle tanker og billeder, som du gør med tomrumsmeditation og forsøge at
"se" lyden(e)/musikken. Med tiden kan andre sanser også komme ind i billedet - hvordan smager det?
Hvordan lugter det? Den mest almindelige oplevelse er at se lydende, men sæt ikke nogen
begrænsninger på dig selv.
Naturlig synæstesi letter klarsyn, klarhørelse og andre spirituelle evner. Synæstesi kan være en meget
smuk oplevelse og en meget belønnende meditation. Jo flere kanaler vi åbner og styrker i vores hjerner,
desto flere oplevelser og evner er vi i stand til at have. Vi bruger ikke længere kun "5-10%" af vores
hjerner. For fuldt ud at udvikle denne evne bør man lytte til en bred vifte af musik og hver dag tage sig
tid til at lytte og "se" lyden i ens omgivelser. Ligesom alt andet, vil denne evne blive stærkere, jo mere vi
bruger den.
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Fysisk yoga
Fysisk yoga, samt Tai Chi, kan i høj grad forstærke ens kraft. Nedenfor er en grundlæggende session, du
kan udføre hver dag.
BEMÆRK 29/09/2011:
Det vigtigste aspekt af enhver form for meditation, eller andre relaterede øvelser såsom hatha/fysisk
yoga (nedenfor), er at opnå en "energibrummen", hvor du kan mærke energien i og rundt om dig. Det er
meningen, at denne energibrummen skal følge enhver effektiv spirituel øvelse. For dem af jer, som er
nye, kan dette tage et par uger med konsekvent udøvelse hver dag for at komme til at mærke denne
energibummen, men du vil helt sikkert vide det og føle det. Det er dette, disse øvelser er til for; at hæve
heksekraften og forstærke sjælens kræfter.
Det betyder ikke noget, især ikke når du er godt inde i disse øvelser, om du har dit tv, radio eller
musikanlæg kørende i baggrunden, så længe det ikke forstyrrer dine bevægelser eller din evne til at
hæve din heksekraft. Jeg har ofte haft høretelefoner i ørene og hørt musik, mens jeg udførte yoga
asanaer. Bagefter fortsatte jeg stadig med at lytte til musik - en gang imellem metal - mens jeg sad stille
for at føle min energibrummen. Det eneste der er vigtigt er, at du sidder eller ligger stille lidt tid bagefter
disse øvelser for at få din energibrummen i gang og så fokusere på den.
Det er vigtigt aldrig at tvinge dig selv ind i nogen af strækkene. Yoga er meget anderledes end atletisk
udstrækning. Det skal gøres i en afslappet tilstand og aldrig forceres. Det er højrehjernet, og målet er at
styrke os selv. Alle kan lære fysisk yoga på egen hånd, i modsætning til den populære opfattelse af, at
man skal have en lærer. Jeg lærte af mig selv ved at læse Richard Hittlemens bog, "Yoga 28 Day
Exercise Plan", da jeg var 13. Det vigtigste ved yoga er at gå med "følelsen".
Fysisk yoga bør også udføres, mens man er i en meditativ tilstand for maksimal effekt. Hvis du mærker
en følelse af lethed, øget bioelektricitet og kraft, udfører du asanaerne korrekt. Yoga udøves også bedst
alene, da andre personer kan være distraherende. Yoga bør udføres i en sekvens - enten stående til
siddende til liggende til omvendte stillinger ELLER omvendte til liggende til siddende til stående. Hver
asana bør holdes i et minut, eller udføres to eller tre gange i 10, 20 eller 30 sekunder for mere
vanskelige asanaer. Gør hvad du føler. Som du gør fremskridt, kan du holde i længere tid ad gangen.
Nogle adepter holder håndstanden og andre asanaer i 10 minutter eller længere. Husk, at vi alle er
individer. For at holde styr på tiden når du holder stillingen i et minut, så bare tæl til 60, som "et tusind
og et, et tusind og to, et tusind og tre, et tusind og fire" .. Du skal slappe af og forlive helt stille i hver
asana. Lav aldrig nogen ryk, træk eller lignende med din krop og husk - gør kun hvad der er behageligt.
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Sekvensen nedenfor bør udføres i rækkefølge.
*Omvendte asanaer bør ikke forsøges af folk, der har hjerneproblemer, nethindeløsning,
nakkeproblemer, er meget overvægtige eller har en lidelse, der kan blive forværret ved øget tryk eller
blodgennemstrømning til hoved og hals.
Du kan udføre de andre asanaer og undlade at medtage de omvendte. Gå kun så langt du kan og
anstreng dig aldrig. YOGA ER *IKKE* ATLETIK!
Komplimentér ALTID fremadbøjende positioner med an tilbagebøjende. Der skal altid være en modsat
bevægelse i yoga. Hvis du twister til den ene side, skal du også twiste til den anden.
Ethvert yogaprogram bør indeholde:
•

Stående asanaer

•

Siddende asanaer

•

Fremadbøjende asanaer

•

Bagudbøjende asanaer

•

Side til side-bøjende asanaer

•

Twistende asanaer

•

Omvendte asanaer (disse kan springes over af folk, der har fysiske problemer som de, jeg
nævnte ovenfor).

•

Liggende asanaer

Håndstand
Da jeg først lærte at gå i håndstand var jeg meget ung, og selvfølgelig var det let, da jeg var et barn. Jeg
sparkede bare mig selv op mod væggen. Enhver person af enhver alder som har et anstændigt helbred
og vægt kan lære at lave en håndstand. Senere hen kan du prøve at gå længere og længere væk fra
væggen med hænderne. Hold kun håndstanden så længe det er behageligt, men prøv at tilføje et par
sekunder om ugen. Jeg foretrækker håndstanden i stedet for hovedstanden, da da håndstanden ligger
mindre pres på nakkehvirvlerne, styrker armene og håndledende og er generelt meget mere effektiv.
Den kan laves op ad en væg for støtte, indtil du kan lave den uden brug af en væg.
Skulderstand
(Jeg har aldrig brugt et tæppe - dette er valgfrit)
Plov
Fisk
Fremadbøjning
Kobra
Græshoppe
Bue
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Twist
Du kan lave twistet ovenfor med dit ben udstrakt for at gøre det lettere.
Stående fremadbøjning
Triangel
Ovenstående kan udføres ved at placere hånden på knæet. Pointen er at strække siderne. Billedet er
avanceret. Folk der er ufleksible eller nye kan starte med at placere hånden på knæet og så bøje i stedet
for på gulvet, hvilket er mere avanceret. Derefter, som du gør fremskridt, kan du bare glide din hånd ned
langs din læg, så ankel og til sidst gulvet.
Savasana
Bliv i Savasana stillingen i 5-15 minutter og udfør tomrumsmeditation med dit energifelt.
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Meditationer for øvede
Opstigende energi-meditation
af Azazel
1. Læg dig ned og begynd ved at stimulere dig selv til en orgasme. Lige ved det forestående klimaks,
visualiser da et fyrigt, skinnende lys ved dit mellemkød (området mellem din anus og testikler for
mænd eller mellem anus og skeden for kvinder).
2. Indånd energien fra orgasmen mens du har dit klimaks og diriger den op ad din rygsøjle. Du skal
visualisere dette som et klart, hvidgyldent lys.* Træk energien op ad din rygsøjle og op til
kronechakraet, hvor den lyser det op og styrker det, hvorefter den kommer ud ad toppen af dit hoved og
ind i dit ottende guldchakra. Lys dit ottende guldchakra op med energien.
3. Udvid dit ottende chakra til en kugle med en diameter på cirka 60cm.
4. Ånd ud og udvid energien fra dit ottende chakra og diriger den derefter til at synke ned langs hver
side af kroppen, ned gennem bunden af dine fødder og tilbage op til dit rodchakra, hvor du indånder
den igen.
5. Ånd ind og træk igen energien ind ved rodchakraet, hvilket lyser det op og styrker det, når energien
kommer ind, og visualiser derefter energien stige op ad din rygsøjle endnu en gang og gentag
ovenstående trin 2-5. Du kan udvide din aura med energien ved hver cirkulation.
Orgasmen får energien i gang, og du kan blive ved med at cirkulere den, så længe du ønsker.
Diriger altid energien op og ud af din krone. Den ovenstående kanal er den normale kanal for energien,
der omringer auraen.
*Hvidgylden er den mest kraftfulde af farverne, da det er Solens. Satan har en guldaura.
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Auraen og hvordan man bruger den
Alt har en aura, uanset om det er livløst eller levende. Auraen er et energifelt skabt af vibrerende atomer
og molekyler, der omfatter alt. Universet selv vibrerer med en bestemt frekvens, og tyngdekraften der
holder alt sammen er elektromagnetisk af natur.
Alle personers aura er så unik som et fingeraftryk. Ikke to auraer er ens. Auraen kan bruges til at
beskytte, tiltrække, påvirke, lemlæste eller endda dræbe. Dette bioelektriske felt som omringer alt
levende kan programmeres ved at bruge ens sinds kraft.
Dem som er trænede og har et aktivt tredje øje kan se auraer klart og skelne mange personlige
oplysninger ved blot at læse farven, styrken, formen og størrelsen af en persons aura.
For at se din egen aura, bør du starte med at gå i en let trancetilstand. Du bør allerede have åbnet dit
tredje øje.
Hold din hånd ud foran dig, helst mod en mørk baggrund. I begyndelsen bør du være i stand til at kunne
se nogle svage linjer omkring din hånd og fingre. Som med alt andet, vil du blive bedre til det, jo mere
du øver dig (dette kræver øvelse). Jo bedre du bliver til at se din egen aura, desto hurtigere vil du være i
stand til at se andres auraer bare ved at fokusere på dem. Senere hen vil du være i stand til at se farver,
forskellige lag og former.
Det er meget lettere at føle auraer end at se dem. Power meditationer øger ens følsomhed over for
energi, når man udfører dem konsekvent. Manipulation af energi er afgørende, når man arbejder med
magi. For at føle dine aura, kør da en af dine hænder over den anden eller over din underarm. Du skal
føle energien.
Du kan også øve dig ved at føle venner og families auraer, hvis de vil lade dig gøre det. Dette vil
udvikle din følsomhed over for energi.
For at styrke og opbygge din aura skal du tage energi ind. Dette kan gøres med power meditation.
Energimeditationen er fremragende til at lade auraen op.
Hatha(fysisk) Yoga og Tai Chi hjælper også med at styrke og opbygge auraen. Begge disse discipliner
har også en tendens til også at balancere de auriske energier.
Det er meget vigtigt at rense sin aura. En ren og sund aura styrker immunforsvaret og forhindrer
skadelige energier i at invadere ens krop. Næsten alle skadelige væsener er usynlige for det blotte øje.
Energier kan, som de fleste fysikere ved, opdeles i sub-atomare partikler. Lys kan for eksempel opdeles
til fotoner. Den energi, der udstråles af en kraftfuld aura vil brænde disse skadelige energier og væsener
op, før de kan gøre skade.
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Det er bydende nødvendigt at rense sin aura (kraftfuldt hvidt lys) efter alle ritualer med sort magi, og
når man har kastet forbandelser - uanset hvor små de er, selv hvis det er på stående fod, og efter enhver
øvelse der involverer brugen af negativ eller destruktiv energi. Ens chakraer bør også renses og styrkes.
Dette gøres ved at placere et stærkt og intenst hvidt lys på hvert chakra.
Dette er nødvendigt for at skille sig af med eventuelle resterende negative energier, der ellers ville
kunne gøre skade. Dette forhindrer også destruktive energier i at vende tilbage til en selv efter udførsel
af sort magi. Tag dig altid så god tid, du har brug for; skynd dig aldrig med dette. Forebyggelse er altid
bedre end at være nødt til at håndtere problemer senere hen.
En kraftfuld aura giver sundhed, lykke, karisma og energi. Folk med svage auraer har normalt dårligt
helbred og er deprimerede. Vores personlige energier påvirker vores omgivelser og styrer vores skæbe.
Folk med svage auraer er som regel tilbøjelige til at være udsat for ulykke.
Auraen kan programmeres med power hypnose. Læs siden om power hypnose for at få det maksimale
ud af de følgende værker. Når man beskæftiger sig med auraen og sindets underbevidsthed, skal man
altid være 100% bevidst om alle aspekter af det, som ønskes. Med kærlighed ønsker vi ikke en, som er
optaget. Med penge ønsker vi ikke at disse skal komme til os gennem tragedie - denne slags ting. Når
man arbejder med sindet, som i ceremoniel magi, tager energien den hurtigste og letteste vej for at give
os det ønskede resultat, og hvis alle aspekter ikke er dækket, vil udirigeret energi gøre/opsøge hvad end
der er tilgængeligt. Brugen af farver er særlig vigtig, når man programmerer auraen. Nedenfor er
eksempler på, hvordan vi effektivt kan programmere vores auraer til at gøre ting:
For eksempel:
Du ønsker kærlighed i dit liv:
Visualiser din aura mens du er i en trance, jo dybere desto bedre. Indånd energi og affirmer adskillige
gange i nutid:
"Min aura tiltrækker min perfekte (kærligheds/seksuelle partner, soulmate eller hvad end du ønsker)".
Du kan ændre affirmationen, så den passer til dine egne behov. Affirmer dette fem til ti gange mens du
indånder energi.
For at tiltrække/vække en bestemt persons kærlighed eller opmærksomhed:
Affirmer: Jeg programmerer min aura til at tiltrække og påvirke
meget attraktiv og seksuelt uimodståelig.

's aura. Han/hun finder mig

Du ønsker eller har brug for beskyttelse:
Indånd kraftfuld hvidgylden energi. Når du ånder ind, så ånd energien ind til at mødes i midten af din
krop og pak den, så den bliver lysere og lysere.
Affirmer: "Min aura er meget kraftfuld og beskytter mig på alle tidspunkter."
Dette er en god øvelse at udføre regelmæssigt for at opbygge et stærkt og beskyttende energifelt.
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Du ønsker at gøre et godt indtryk:
En kraftfuld aura vil ofte påvirke andre til at gøre dig tjenester.
Affirmer: "Min aura gør et meget positivt indtryk på
." Hvis det er en jobsamtale, kan du sige
"person(erne) til samtalen i morgen" eller lignende. Personerne som hører min præsentation, gruppen
osv. Sig altid dette i nutid. Det underbevidste sind forstår ikke "vil ske", "kommer til at ske" osv. - "vil
ske" sker aldrig.
For at holde uønskede personer væk:
Indånd hvidt lys, som Solens. Hvidt lys reflekterer og frastøder.
Affirmer:
"Min aura frastøder
tidspunker."

, gør ham/hende bange for mig og holder ham/hende væk fra mig på alle

For at heale dig selv:
Der skal en masse energi til for at heale. Det er fremragende at indånde energi fra Solen for at styrke sin
aura. Solen indeholder også alle chakraernes farver i deres reneste og mest vibrerende tilstande. Solen
(666) er en af de mest kraftfulde energikilder, der findes. Når man er syg, er der en ubalance i
chakraerne, som hersker kropsdelen(e), der er tilskadekommen eller syg. For at heale skal du både
arbejde med det herskende chakras farve og dets modsætning for at skabe en balance.
Indånd energi med farven af chakraet der hersker over den tilskadekomne eller syge kropsdel og
affirmer:
"Jeg indånder (farvens navn) energi, der balancerer mit
chakra og healer min
.
Når du er færdig, så indånd hvid energi for at balancere din aura.
Man kan også arbejde med andre personers auraer og programmere dem.
Ved at have læst ovenstående, bør du nu forstå det og være i stand til at improvisere med dine egne
affirmationer.
For at beskytte dine kære:
Placer et kraftfuldt hvidgyldent lys rundt om personen. For kraftfulde værker gøres dette bedst i en dyb
trance.
Affirmer: "Jeg placerer en kraftfuld beskyttende aura rundt om
regelmæssigt. Det kan gøres, mens personen sover.
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". Dette bør gøres

For at opildne begær:
Placer en kraftfuld rød eller orange aura rundt om personen.
Affirmer:
"
" oplever uimodståelig seksuel besættelse, begær og lyst for mig.
uimodståelig".

finder mig seksuelt

Du kan onanere med sex magi og dirigere energien fra dette ind i den ønskede persons aura. Det er
bedst at begynde dette på en søndag eller tirsdag under en tiltagende måne. Gør dog aldrig dette når
Månen befinder sig i sit cølibattegn, Jomfruen.
For at anspore til kærlighed:
Placer en kraftfuld grøn aura rundt om personen. Føl stærke kærlighedsfølelser mens du programmerer
den.
Affirmer eksempelvis:
"

er dybt og fuldstændig ukontrollabelt forelsket i mig."

"
er besat af mig". Du kan også bruge sex magi til dette, som med ovenstående værk. Dette
begyndes bedst på en fredag under en tiltagende Måne.
For at heale andre:
Visualiser en kraftfuld hvidgylden aura omringe og gløde omkring personen.
Du bør også bruge farveenergi (se ovenstående afsnit om at heale en selv).
Affirmer: "Jeg dirigerer kraftfuld healende energi ind i
's aura; denne energi bekæmper effektivt
(sygdommen) og genopretter
's helbred til at være fuldstændig perfekt."
I tilfælde af alvorlig sygdom kan det være nødvendigt at gøre dette ofte hver dag. Det kan være
ekstremt drænende at heale andre. Hvis du er uerfaren, er det bedst at heale fra afstand. Direkte kontakt,
som med håndchakraerne hvor man dirigerer energi ind i den ramte, kan være farligt. Sygdommen kan
blive absorberet ind i healeren. For at udføre denne form for direkte healing skal man have en kraftfuld
aura og arbejde på at rense den grundigt efter hver session. Anvendelse af Solens energi er det mest
effektive.
SORT MAGI OG AT DRÆBE
For at dræbe:
Dette gøres bedst, når den forurettende person sover. Placer en sort aura rundt om personen, da dette vil
forberede personens egen aura til at absorbere den destruktive energi. Efter du har gjort dette, kan du
lufte for din had. Sørg for igen og igen og med følelse at visualisere præcis hvordan du agter, at denne
person skal dø.
Affirmer:
"Jeg placerer en kraftfuld destruktiv aura rundt om
, der konstant arbejder på at dræbe
ham/hende." Dette værk påbegyndes bedst på en lørdag eller tirsdag under en aftagende Måne. Sørg for
at rense din aura og chakraer efter hvert værk.
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For at forårsage uheld og/eller skade:
Hvis din egen aura er kraftfuld nok, bør det være nok bare at sidde og være vred på personen. Jeg har
fundet, at det er vigtigt gentagne gange at visualisere en bestemt form for ulykke på en afslappet men
vred måde.
Med alle former for sort magi, afhænger resultatet af de individuelle auraers styrke. Offerets aura SKAL
være svagere end magikerens. Hvis offerets aura er mere kraftfuld, kan energien vende tilbage til
magikeren, da en mere kraftfuld aura på naturligt afbøjer negativ energi. Nogle personer har bare
naturligt stærke auraer. Dette kan komme fra tidligere liv. Hvis den krænkende person naturligt har en
mere kraftfuld aura, vil du være i stand til at føle modstand. Tag dig tid til at bygge din egen aura op,
før du udfører et værk som dette.

Farver
Sort:
Sort absorberer, skjuler og skaber forvirring og karos, nye begyndelser, viden om skjulte ting, lysets
beholder, en af de mest kraftfulde farver.
Brug sort til selvkontrol, udholdenhed og tålmodighed. Sort er også en god farve at bruge for at bringe
splid og forvirring til fjender. Sort kan også bruges til beskyttelse, binding af negative kræfter, for at
bryde forhindringer og blokke op samt for at omvende og opbryde negative tankeformer. Bedst anvendt
til andre.
Sort hersker over rodchakraet, planeten Saturn, jordelementet og stod i de oprindelige religioner for nye
begyndelser. I satanisk alkymi repræsenterer sort trinnet med tomrumsmeditation og transformation.
Blå:
Sandheder, visdom, beskyttelse, indre fred, loyalitet, okkult magt og ekspansion. Jupiter hersker over
kongeblå - held, ekspansion, udvidelse, overflod, langdistance rejser, vidergående uddannelse, juridiske
anliggender, skatter (brug med grøn), investeringer, fonde, velstand og muligheder. Spiritualitet,
tilkaldelse af Dæmoner, healing, inspiration, hengivenhed, dedikation, sindsro, oprigtighed og sandhed,
troskab, indre fred, viden og visdom, harmoni i hjemmet, okkult magt og ekspansion. Blå kan bruges i
besværgelser, hvor farven anvendes til andre og dirigeres for at forårsage depression, sorg, håbløshed,
mangel på sympati, koldhed og tristhed.
Blå hersker over halschakraet. Blå er af vandelementet.
Guld:
Stor lykke, intuition, forståelse, spådom, hurtigt held, finansielle fordele (guld tiltrækker store mængder
penge - brug grøn med skinnende guld til pengemeditation). Guld bruges for healing, lykke, glæde,
myndighed, autoritet, omdømme, ære og personligt magt. Brug guld for selvtillid, berømmelse, succes i
gambling, nydelse, til at opnå popularitet/karisma, forbedre helbred og øge vitalitet, healing,
beskyttelse, succes og magisk kraft.
Guld er en af de mest kraftfulde af farverne. Satan har en gylden aura. Guld er Solens farve og er af
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ildelementet. I satanisk alkymi repræsenterer guld perfektionen af sjælen. Både guld og hvidguld ses
overalt i gamle egyptiske hieroglyffer i templer og pyramider. Guld er farven for rigdom og magt.
Grøn:
Penge, frugtbarhed, overflod, materiel gevinst, rigdom, healing, kommunikation med naturånder, antiinflammatorisk. Venus hersker over grøn - kærlighed, at elske (kærlig samleje - rød er for begær/sex),
troskab, forsoning, skønhed, ungdom, venskaber, tiltrækning, harmoni, økonomisk gevinst, stigning i
indtjening, sociale arrangementer, ejendele, rigdom, nydelse, fornøjelse. God til begyndelser og vækst.
Overflod, frugtbarhed, succes, held og lykke generelt, harmoni, udødelighed, generøsitet, materiel
gevinst, fornyelse, ægteskab, balance og healing. Grøn kan også bruges til at opildne til jalousi,
grådighed, mistænksomhed, vrede, sygdom og uenighed, når farven anvendes til andre. Grøn hersker
over hjertechakraet.
Indigo (blåviolet):
Meditation, spirituel evne, telepati, tankelæsning. Åndekommunikation, telepatisk absorbation af viden.
Månen hersker over indigo. Indigo er af æter/kvintessens/ånd-elementet. Indigo hersker over det sjette
chakra og, sammen med farverne sølv og hvid, over det tredje øje
Orange:
Kreativitet, entusiasme, energi, udholdenhed, stamina. Orange er en kraftfuld farve for store
forandringer. Orange hjælper med tilpasningsevne, tiltrækning, pludselige ændringer, stimulation,
entusiasme, kreativitet, energi skiftende held, at få kontrol og anstifte retfærdighed. Solen hersker over
orange. Orange hersker over det kreative/seksuelle sakralchakra (andet chakra) og er af ildelementet.
Lilla:
Spirituel evne, visdom, spådom, fjernelse af forbandelser, healing, spirituelt arbejde, forretningsmæssig
succes, påvirkning af folk med magt. Kraftfuld farve med energier der kan være svære at håndtere. Når
den anvendes til andre kan farven bruges til at opildne tyranni, magtmisbrug, idealisme og til at påvirke
folk, som har magt over en. God farve til at opildne sorg og forræderi hos andre. Jupiter hersker over
lilla. Lilla hersker over kronechakraet.
Rød:
Energi, passion, vrede, provokation, betændende, begær, styrke, beskytter mod spirituelt/psykisk
angreb. Mars hersker over rød - hævn, vrede, rent seksuelt begær og fysisk tilfredsstillelse, mod,
beslutsomhed, håndtering af fjender. Rød bruges til at forårsage ulykker, brande og skader. Rød kan
også bruges for selvtillid, atletik, styrke, skaber magisk energi til sort magi (kan bruges til at styrke sig
selv før sort magi) og fremkalder intensitet. Ansporer til begær, energi, styrke, seksuel energi, dynamik,
lidenskabelig kærlighed, mod, viljestyrke, atletik (især konkurrencepræget) og vitalitet. Når rød bruges
i sort magi, forårsager farven pludselige angreb, ulykker, blodsudgydelser, vold og had. Rød kan også
bruges til at forårsage krige, anarki, ondskab og grusomhed. Mars hersker over rød. Rød er af
ildelementet. Både rød og sort hersker over rodchakraet.
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Sølv:
Udvikler spirituelle evner, neutraliserer situationer, frastøder destruktive kræfter, kvindelige
gudemagter. Månen hersker over sølv - hjemmet og de umiddelbare omgivelser, fantasi, hukommelse,
spirituel/psykisk bevidsthed og drømme, spiritualitet, meditation. Meditativ og hypnotisk. Månen
hersker over sølv. Sølv hersker over det tredje øje.
Hvid:
Til alle formål, afbalancerer auraen da al farve udspringer fra hvidt lys. Energigivende, beskyttende,
stimulerende, inspirerende, ødelægger destruktive energier, renser auraen. Yder beskyttelse når den
dirigeres og anvendes til andre. Månen hersker over hvid. Hvid hersker, sammen med indigo og sølv,
over det tredje øje.
Gul:
Gul er farven for intellekt, computere, kommunikation, lyd, video, tv, elektronik, bøger og litteratur.
Gul hersker over solchakraet for viljen. Merkur hersker gul - farven kan bruges til at bestå eksamener,
forbedre sindet, dybere koncentration, mental kraft, indlæringsevne, tale, skrivning, udgivelse,
medieanliggender, sladder, bagvaskelse, interviews, brødre, søstre, naboer, rygter, tyveri, alt inden for
læring og kommunikation, astralprojektion, overvindelse af afhængigheder og brydning af vaner. God
farve for venskab, fantasi, kreativitet (orange er mere kraftfuld i forhold til kreativitet), inspiration og
karisma. Gul kan bruges til at opildne utroskab, fejhed, forfald, sygdom, død, sindssyge og
selvmodsigelse hos andre.
Gul er af luftelementet. Gul hersker over solchakraet.
Grå:
BRUG ALDRIG GRÅ PÅ DIG SELV! Grå er farven for sygdom og dårlig energi.
Farven grå kan forårsage en langsom død, når den anvendes gentagne gange til en hadet persons aura,
hvis energien programmeres således.
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Aurastyrkende meditation
Denne meditation er fremragende for ekstra energi, når den udføres regelmæssigt. Den er ganske
kraftfuld og opbygger løbende auraen. Denne meditation kan også udføres udendørs, hvor man trækker
energi ind Solen. Dette forstærker virkelig energien.
1. Gå i en trancetilstand, jo dybere, desto bedre, og begynd ved at rense din aura og chakraer.
2. Ånd energi ind med seks vejrtrækninger og visualiser et strålende hvidgyldent lys omringe hele dit
hoved, både inde og ude, helt ned til din hals. Slap så af, og fokuser på at føle og visualisere denne
energi i omkring fem minutter.
Dette kan gøres, mens man lytter til musik, da dette også hjælper med holde styr på tiden. Indånd
bagefter energi ind i dit kronechakra, tredje øje og sjette chakra bag dit tredje øje ved at visualisere et
endnu kraftigere lys på hvert af disse chakraer.
3. Gør nu det samme med din hals. Indånd energi ind med seks vejrtrækninger og lad derefter dit
halschakra op med energi.
4. Gør det samme med dine skuldre og lad dem op med energi som du gjorde med de andre chakraer indånd energi med seks vejrtrækninger, slap af og fokuser på energien i fem minutter.
Der er mindre chakraer i alle leddene. Bevæg dig ned ad dine arme og gør det samme med dine albuer
og håndled.
Albuerne og håndleddene indeholder også mindre chakraer, og du vil åbne dig selv op til en bedre
energigennemstrømning ved at lade disse op og styrke dem. Bevæg dig nu ned til dine hænder og
visualiser hvidgyldne kugler med energi i dine håndflader. Slap af og koncentrer dig i adskillige
minutter om dette kraftfulde lys, der lyser dine arme og hænder op.
5. Bevæg dig nu ned til overkroppen og gør det samme. Lad derefter dit hjertechakra, solchakra
sakralchakra og rodchakra op med den strålende energi. Koncentrer dig om dette i adskillige minutter.
6. Bevæg dig ned til dine hofter og lad chakraerne i disse op med energien og derefter dine lår og knæ.
Knæene indeholder også små chakraer. Bevæg dig ned til dine ankler og lad dine chakraer op og gør
derefter det samme med dine fodchakraer. Visualiser to kugler med strålende hvidgyldent lys under
dine fødder, som du gjorde med dine hænder.
Denne øvelse bør ikke udføres før sengetid, da energien kan holde dig vågen.
For at heale, kan man efter at have udført ovenstående bare fokusere og placere lyset/energien på den
syge kropsdel i 10-15 minutter. Hvis du healer, skal dette gøres hver dag, og spring aldrig en dag over,
da fremskridtet så kan gå tabt.
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Lyskugle meditation
Chakraerne er placeret langs rygsøjlen, men de strækker sig også til forsiden af kroppen, bortset fra
kronechakraet og rodchakraet.
Hvert af disse chakraer (andet til sjette chakra) har et modstående chakra i den forreste del af kroppen.
Det sjette chakra har tre; bagsiden af hovedet, i midten af hovedet og det tredje øje (i panden).
For at udføre denne meditation, visualiser da en lille kugle
af strålende lys på størrelse med en bordtennisbold og lys
et chakra ved din rygsøjle op (i midten af din krop).
Bevæg derefter kuglen hen til chakraet direkte foran og
lys det op. Bevæg derefter kuglen tilbage til chakraet ved
rygsøjlen. Bliv ved med at bevæge kuglen frem og tilbage
til hvert chakra, og bevæg den så op eller ned til næste
chakra (det du ønsker at arbejde på). Illustrationen til
venstre viser et eksempel med det sjette chakra.

Du kan enten visualisere kuglen som et hvidgyldent lys, eller med farven af det chakra du arbejder med
(eksempelvis orange for sakralchakraet).
Du kan også forbinde kronechakraet til rod chakraet. Jeg har fundet, at energicentret ved mellemkødet
er særligt effektivt til dette. Bevæg blot kuglen op og ned.
En anden interessant ting du kan gøre med dette er at forbinde dig selv til en anden person, hvilket i høj
grad øger telepati. Bevæg eksempelvis kuglen frem og tilbage mellem personens halschakra og dit eget,
og dette vil fortælle dig om den anden persons følelsesmæssige oplevelser og karakter.
For at afhøre en person, bevæg da lyskuglen frem og tilbage fra dit tredje øje til personens.
Det er indlysende, at du, med øvelse, kan trænge ind i andres privatliv, og dette kan også ske for dig
selv - dette er bare noget at være opmærksom på, hvis du ikke ønsker, at andre blander sig i dine sager.
Luk, i så fald, dine chakraer hvis nogen gør dette mod din vilje.
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Smuk meditation fra Satan
Dette er den mest lyksalige meditation, jeg nogensinde har udført. Den var en gave til mig fra Fader
Satan.
Denne meditation stimulerer kronechakraet og pinealkirtlen, og giver en så smuk euforisk følelse lang
tid efter man er færdig med meditationen.
1. Begynd ved at ånde energi ind i dit tredje øje.
2. Gør dette flere gange, ind og ud (se den grundlæggende meditation for information om hvordan
du gør dette, hvis du ikke ved det).
3. Indånd nu dybt ind i dit tredje øje, helt ind i dit sjette chakra (det sjette chakra er placeret bag
det tredje øje, halvvejs mellem dit tredje øje og bagsiden af dit hoved).
4. Hold vejret i fem sekunder (du kan holde vejret længere, hvis du har erfaring med dyb
vejrtrækning).
5. Ånd nu langsomt ud, og visualiser samtidig energien fra din indånding som et strålende lys og
oversvøm den øverste del af dit hoved med den (hjerne-området).
6. Gør dette fem til ti gange. Når du er færdig, så slap blot af og mediter på den smukke energi.
Det er vanedannende.
HIL SATAN!!

541

Meditation med blåt lys
Dæmonisk energi er blå. Blå er også farven for afslapning. Luk øjnene og slap af, indtil du ikke længere
kan mærke din krop (trancetilstand). Indånd farven blå og omgiv dig selv med et blåt lys, slap af og
koncentrer dig om at føle en svævende fornemmelse.
Det blå lys hjælper med at opnå dette. Bare giv slip. Denne meditation kan tage dig til højere niveauer
og andre dimensioner.

Chakravejrtrækning
For at udføre denne meditation, bør du allerede have erfaring med den grundlæggende meditation.
Slap af og gå i en trancetilstand. I stedet for at ånde energi ind i hele din krop, som med
energimeditationen, så ånd energi ind i hvert af dine chakraer - syv indåndinger for hvert chakra. Syv
indåndinger er kun en retningslinje. Du kan udføre flere eller færre, men det er vigtigt at holde dine
chakraer i balance. Det er vigtigt ikke kun at indånde energien men også at visualisere den.
Du kan indånde hvidgylden energi (det mest kraftfulde), eller farveenergien af det bestemte chakra.
Når du er færdig med at indånde energi i alle chakraerne, så indånd energi forfra og bagfra i alle dine
syv chakraer og lad energierne mødes i midten.
Udfør bagefter Den grundlæggende meditation.
Tips:
Denne meditation kan også udføres på blot et enkelt chakra, der mangler energi, eller som er blokeret.
Bare anvend vejrtrækningen én eller flere gange om dagen. Resten af meditationen er unødvendig, hvis
du arbejder på et bestemt svagt chakra.
Azazel viste mig Solens kraft. De fleste af os er fortrolige med at trække energi ned fra Månen og andre
planeter. Solen er hundrede gange mere kraftfuld. Solens energi indeholder alle spektrets farver i deres
reneste form. Udførsel af denne meditation udendørs under Solen kan give dig utrolig energi og er også
meget healende. Bare affirmer "Jeg indånder kraftfuld hvidgylden (eller en anden farve) energi fra
Solen ind i mit
chakra." Gentag dette adskillige gange og visualiser derefter dig selv absorbere
energien og lysne dine chakraer op med den.
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Cirkulation af energi
Denne meditation er meget kraftfuld. Den udføres af kampkunstnere og avancerede mediterende. Den
gør udøveren i stand til at føle, kontrollere og dirigere energi.
Vær tålmodig. Du får højst sandsynligt brug for at afsætte 15-30 minutter til denne meditation i starten.
Igen, alt er individuelt. For de fleste mennesker, vil energien i starten være langsom til at komme og vil
føles tyktflydende og bevæge sig ligesådan, men dette varierer i henhold til ens udvikling i tidligere liv.
Efter gentagne meditationer vil man normalt være i stand til at gøre dette hurtigere og dirigere energien
efter behag.
Denne øvelse går mere ud på at FØLE end at visualisere.
1. Fokuser på dit kronechakra. Bare sid 3-4 minutter og mediter på dette chakra.
Du vil muligvis føle dette som en slags kravlende fornemmelse. Dette er normalt. Når man opnår
fremskridt, eller lejlighedsvis, vil der forekomme en følelse af intens lyksalighed. Du kan også
mærke en trykken.
2. Fokuser nu på dit tredje øje. Mediter på dit tredje øje i adskillige minutter.
Det er normalt at føle en trykken her.
3. Flyt din opmærksomhed til dit halschakra og gør det samme som de to ovenstående chakraer.
4. Flyt energien til dit hjertechakra og fokuser i et par minutter.
5. Fokuser nu på dit solchakra og gør det samme.
6. Følg op ved at gøre det samme med dit sakralchakra.
7. Fokuser nu på området ved dit mellemkød. Dette er mellem anus og pungen for mænd og mellem
anus og skeden for kvinder. Dette er et kraftfuldt punkt. Visualiser her energien gløde klart som
Solen.
8. Flyt energien til dit rodchakra og mediter på dette i omkring 3-4 minutter.
9. Diriger nu energien op ad din rygsøjle og ind i dit andet chakra (det andet chakra placeret på din
rygsøjle - med den første cirkulation fokuserede vi på chakraerne på forsiden af kroppen - vi
dirigerer nu energien op langs rygsøjlen, dvs. chakraerne i midten af kroppen).
10. Fortsæt med at gøre det samme; at dirigere energien op i hvert chakra, ét efter ét, på rygsøjlen, indtil
du når til kronechakratet.
11. Denne gang kan du dirigere energien uden at holde pause ved hvert chakra. Flyt, som før, energien
ned gennem chakraerne på forsiden af din krop, indtil du igen stopper ved mellemkødet og dirigerer
energien op ad din rygsøjle.
Bliv ved med at cirkulere energien så længe du ønsker. Denne øvelse vil gøre dig i stand til at
kontrollere og dirigere energi. Dette er grundlaget for al kraft. Du vil etablere en forbindelse i dit sind,
hvor du kan fokusere og energien så vil følge efter. Dette kan bruges til healing, styrkelse eller andet.
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Meditation på chakralyde
Hvert chakra en standardlyd. Du kan åbne for din astrale hørelse ved at meditere på disse lyde og
fokusere på det bestemte chakra.
•

Rodchakraet - det fysiske niveau:
Lyde: torden eller en blød hvislen. Rødt.

•

Sakralchakraet - det astrale niveau:
Havets brusen eller lyden af vinden. Orange.

•

Det tredje chakra - viljens niveau:
En "H-h-h-a-a-h-h-h"-lyd (tavst som en udånding - ingen stemme; langt og kontinuerligt) eller
lyden af at nynne eller vibrere "aum". Gult.

•

Hjertechakraet - det intuitive niveau:
Summen som en bi (bioelektricitet) eller lyden af en fløjte. Grønt.

•

Halschakraet - det mentale niveau:
Azazel gav mig en lyd.

•

Jeg kan bedst beskrive den ved at sige, at det lyder, som når man vrider en ballon. Nynnen kan
også bruges. Blåt.

•

Det sjette chakra - sjæleniveauet:
Lyden af træblæserinstrumenter. Indigo (blålig-violet).

•

Kronechakraet - det lyksalige niveau:
En hvisken eller ingen lyd - man føler dette i stedet for at høre det. Violet.

De ovennævnte niveauer og lyde er kun vejlende til at få én i gang.
Fokuser på et bestemt chakra og forestil dig den tilhørende lyd så godt du kan. Prøv at føle det gennem
din krop og resonér på det plan. Denne meditation vil åbne dig til klarhørelse.
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Konge og Dronning meditation
Der er et mandligt og kvindeligt aspekt af sjælen. Grunden til, at fjenden lægger så meget vægt på
"hjertechakraet" er, at det dybest set er kraftløst og intetkønnet. Det er en forbinder og intet mere.
Anton LaVey skrev i sin bog "Sataniske Ritualer" om "Satans Syv Tårne":
"... syv tårne - Satans tårne (Ziarah'er) - hvoraf seks var trapezformede, mens et enkelt, »centret« på
Lalesh-bjerget, var formet som en skarpt kanneleret tinde."
Ovenstående er en allegori. "Centret" er det intetkønnede hjertechakra, der er formet anderledes end de
andre. I dyb meditation kan mange af os se dette anderledes chakra, der er formet som en yoni (skede).
Hvem er så Inanna? Hun er "Himlens Dronning". Ordet "himmel" betyder i virkeligheden de to øverste
chakraer - det sjette og syvende - og deres udvidelser, såsom den så vigtige pinealkirtel. For at komme
tilbage til min prædiken fra september sidste år om fastsættelsen af energien, kan jeg nævne, at det
velkendte valentinshjerte med pilen skudt igennem det er en allegori og et symbol for fastsættelse af
slangeenergien. Hjertet er ikke i brystet, som fjenden forsøger at få os til at tro, men derimod i hovedet
og dannes af idaen, pingalaen og sushumnaen. Her er illustrationerne for det:

Så langt så godt. Vi ved, at Inanna, Astaroth, Ishtar og hendes andre navne, hersker hjertechakraet.
Hjertechakraet er i hovedet og ikke i brystet, som fjenden forvansker det til at være med kristen kunst,
hvor den gustne nazaræer altid er vist med åbne arme og hjertechakraet i brystet eksponeret. Her ser vi
endnu et grimt aspekt af dette svindelnummer. Desuden, fra hvad jeg personligt mener, er sædet for
følelser ikke i brystet, som de uindviede kalder "hjertechakraet", men derimod i halsen. Hvor mange
gange påvirker det dit halschakra, når du føler dig trist til mode eller har lyst til at græde? Du får en
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klump i halsen, før du græder. Så hvor er det virkelige sæde for følelser?
Satan fortalte mig også om halschakraet, at dette er merkurchakraet, der hersker kommunikationer, og
dets højere oktav er planeten Uranus, som befinder sig længere oppe i nærheden af pinealkirtlen og
hersker over telepatisk kommunikation, hvilket er en højere oktav af verbal kommunikation.
I allegorierne bevaret i børneeventyr, såsom "Tornerose", kysser prinsen ofte den sovende prinsesse og
vækker hende. Betydningen bag dette er aktiveringen og styrkelsen af solchakraet (666 - Konge af
Guderne), der forbinder sig til det sjette chakra samt pinealkirtlen, hvilket aktiverer denne kirtel, der så
udskiller eliksiren/ambrosiaen, som gør udødelighed muligt og omvender fysisk aldring.
Det tibetanske mantra Aum Mani Padme Haum betyder: "Juvelen er i hjertet af Lotussen". "Juvelen" er
pinealkirtlen. Det ovenstående er det korrekte mantra for dette. Fjenden har erstattet det så vigtige
"AUM" med "ohm", som ikke har nogen reel kraft. Som de fleste af os ved, symboliserer lotussen/liljen
kronechakraet og herskes af Lilith; rodchakraet herskes af Satan (chakraet der indeholder slangen), og
foreningen af Satan og Lilith indikerer den opstegne slange; det mandlige og kvindelige.
Denne meditation forbinder Kongen (det tredje "666" solchakra) og Dronningen (det sjette chakra og
pinealkirtlen). For at Magnum Opus kan fungere, skal Kongen og Dronningen være forenet. Lilith
fortalte mig, at det med denne meditation i de fleste tilfælde tager noget tid at etablere en
energiforbindelse.
Bemærk: Denne meditation er ikke for nybegyndere.
Den sataniske rosenkrans bruges i denne meditation. For at udføre meditationen, skal man vibrere 108
gange for Kongen og endnu 108 gange for Dronningen. 108 + 108 = det meget hellige tal 216.
For at forene Kongen og Dronningen:
1. Vibrer "RAUM" -- RAH—UU—MM ind i dit solchakra 108 gange.
2. Slap af, hold dig i ro i et par minutter og føl energien fra dette strømme op inde i dig.
3. Vibrer "AUM" -- AH—UU—MM ind i din pinealkirtel 108 gange.
Før du gør dette, så forsøg at lokalisere din pinealkirtel ved at føle den. Den er placeret nederst i højre
side af det sjette chakra eller deromkring. Det føles som et hul. Bare gør det bedste du kan.
4. Slap af, hold dig i ro og føl energien i et par minutter.
5. Vibrer nu "Inanna" ind i dit sjette chakra syv gange - YIIIII—NAH—NAH.
6. Fokuser på energien i yderligere 10-15 minutter. Du vil vide det, hvis du aktiverer din pinealkirtel.
Det vil vælte ind over dig med intens ekstase.
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Meditation over Satan
De fleste af os har følt Fader Satans energi. Hans energi er stærk og giver os en følelse af selvtillid og
sommetider opstemthed. Vi kan meditere på hans energi og gøre den meget mere kraftfuld i vores liv.
Ved at gøre dette, kommer vi meget tættere på Satan og knytter et meget stærkere bånd til ham.
Koncentrer dig om din vejrtrækning eller hvad end du gør for at slappe af og slukke for dine tanker. Føl
hans energi løbe gennem dig. Du kan visualisere hans sigil eller et af hans symboler. Du kan også
visualisere hans ansigt, hvis du nogensinde har set ham. Dette gøres bedst efter et ritual, hvor vi
invokerer hans energi.

Meditationer for astralprojektion
Astralprojektion er hvor, ens sjæl faktisk forlader ens krop. Dette er noget andet end remote viewing,
hvor man går i trance og bruger sin vilje til at komme et bestemt sted hen.
De følgende to meditationer er blot grundlæggende retningslinjer. For mere dybdegående information
foreslår jeg at klikke på PDF'erne nedenfor.
Meditation 1
Denne meditation føles underlig. Bare sørg for at du virkelig ønsker at projektere, for ellers kan enhver
tøven holde dig i din krop.
Du er nødt til at være afslappet, både mentalt og fysisk. De første par gange er de sværeste. Som med
alt andet vil konsekvent øvelse gøre det lettere, indtil du når til det punkt, hvor du ikke engang behøver
at gå i en dyb trance men kan projektere når som helst efter behag. Nogle mennesker finder det lettere
at projektere, da de har gjort dette i tidligere liv.
1. Kom i en behagelig position og gå i trance. Du er klar, når du er så afslappet, at du ikke længere
kan mærke din krop.
2. Visualiser din astrale krop, inden i din fysiske krop, blive holdt fast af dine syv chakraer.
Chakraerne kan visualiseres som farvede dørhåndtag.
3. Tag hvert chakra få det til at stoppe med at rotere. Drej chakraet en kvart omgang i den modsatte
retning af den retning, som chakraet roterede - som at dreje et dørhåndtag.
4. Slap af, giv slip og forsøg at komme ud af din krop.
Meditation 2
Dette er mere en forberedende øvelse.
Denne øvelse er ikke så kraftfuld som den ovenfor, men mindre intens for de af jer, der hellere vil gøre
dette gradvist.
1. Læg dig ned og slap af som ovenfor. Gå i en trance. Slap af, indtil det føles som om, du svæver.
2. Løft nu din venstre astrale arm op. Visualiser dette. Du bliver nødt til at forestille dig dette, men
hvor end du dirigerer energien, vil den følge trop.
3. Løft din højre astrale arm og rør ved dit ansigt.
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4. Lad begge dine astrale hænder røre hinanden.
5. Gør det samme med hvert ben og fod.
6. Forestil dig hele din astrale krop svæve over din fysiske krop, eller et andet sted i rummet, og
koncentrer dig om at være der. Bare lig der og fokuser på dette i et stykke tid.
7. Bliv ved med at gentage denne øvelse ofte, og til sidst vil du astralprojektere.

Sammensmeltning af astral bevidsthed
*Når du er færdig med at smelte sammen med et menneske eller et dyr, skal du sørge for at rense dine
chakraer og aura grundigt, da deres tanker eller meninger kan smitte af på dig. Vælg altid et sundt
væsen når du er ny til dette, uanset om det er en plante eller et menneske.
Meditation 1:
1. Vælg et objekt. Dette kan være en krystal, et bord - hvad som helst i rummet du er i. Begyndere
bør starte med objekt af et enkelt materiale, såsom en sten eller spilleterning.
2. Sid komfortabelt og gå i en trancetilstand.
3. Kig på objektet foran dig i et minut eller to og luk derefter øjnene.
Visualiser objektet.
4. Forstør nu objektet, så det er stort nok til, at du kan gå ind i det i dit sind.
5. Bliv ét med objektet og åben dine astrale sanser. Hvad ser, hører, dufter og føler du? Er det koldt
eller varmt indeni? Hvilke fornemmelser føler du? Hvis objektet er på et bord eller en hård
overflade, så FØL overfladen.
Meditation 2:
Gør det samme som ovenfor, men brug denne gang en plante. Dette kan være et træ eller selv et
græsstrå. Hvis du ikke har nogle husplanter, kan det være bedst at udføre denne øvelse udendørs. Det er
vigtigt, at planten er levende.
FØL jorden gennem plantens rødder. Hvis planten er udendørs, hvordan har den det så i forhold til
andre planter rundt om den?
Meditation 3:
Gør nu det samme som ovenfor, men smelt denne gang sammen med et dyr. Du kan visualisere dette
dyr, hvis du ikke er i nærheden af nogle dyr. Hvis du har kæledyr, kan du vælge et af dem og smelte
sammen med det. Se gennem hans/hendes øjne, hør gennem hans/hendes ører; føl gulvet eller jorden
under hans/hendes fødder. Hvordan føles dit kæledyrs krop? Har dit kæledyr det varmt? Koldt? Er det
sultent eller tørstigt? Hvad kan dit kæledyr lugte? Brug hans/hendes næse. Hvad tænker dit kæledyr på?
Dyr tænker i billeder.
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Meditation 4:
Gør nu det ovenstående med en person du kender. Du kan vælge en ny person hver dag. Tænk med
deres sind.
Hvad de ovenstående øvelser gør:
Masser. De er MEGET vigtige. Når de mestres, vil de give dig evnen til at:
•

Shapeshifte/ændre form.

•

Kommunikere med dyr.

•

Plante tanker i andre folks sind og endda besætte dem.

•

Reparere elektriske apparater og udstyr - du kan finde problemet ved at smelte sammen med
genstanden.

•

Trække tanker ud af andre folks sind og skaffe oplysninger.

•

Diagnosticere sygdomme i mennesker og dyr.

•

Elever kan smelte sammen med deres lærere for at finde ud af, hvilke spørgsmål der vil blive
stillet i en vigtig eksamen eller prøve.

Necronomicon meditationerne
Her følger en hel artikel vedrørende ægtheden af Necronomicon. Fortsæt venligst et par sider nedad for
at komme til selve meditationerne. Når du arbejder med disse meditationer, vil du finde, at
Necronomicon er fuldstændig virkelig og meget kraftfuld. Titlen "Necronomicon" oversættes til "Bog af
Døde Navne".
Dette er ikke en bog af nekromanti. Kun de uindviede tror sådan, og endnu værre tror fjolser, at det er et
"skønlitterært værk".
I virkeligheden er det et grimoire med instruktioner til at åbne sjælen ved hjælp af vibrationer (navnene).
Navnene er "døde" i den forstand, at de ikke har været anvendt i tusinder af år, især efter de falske
programmer, kristendom og islam, kom på banen.
I modsætning til de mange mainstream og populære metoder til åbning af chakraerne, hvor der instrueres
i at åbne fra rodchakraet og opad (hvilket er ekstremt uklogt og meget farligt), giver denne lille bog
meget præcise og sikre metoder, og er endda meget mere præcis og detaljeret i forhold åbning af
chakraerne på deres egne optimale tidspunkter i overensstemmelse med planeterne der hersker dem.
Artikel om Necronomicon
Jeg skriver dette som et svar på adskillige posts i Fryden Ved Satans e-grupper vedrørende ægtheden af
Necronomicon.
Alt for mange mennesker tror bare på det, de får at vide eller hvad end de læser og ser det som et faktum.
Dette kaldes "Hjernens Gudedel". At være underdanig og have brug fra vejledning fra andre der anses
som værende "autoriteter". Jeg ved, hvor meget af lortet om Necronomicon kommer fra. Dette er det
samme gamle pis, som når de hævder, at Satan er en "arketype".
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Necronomicon er IKKE et skønlitterært værk, og ej heller blev det "opfundet af Howard Phillips
Lovecraft.". For det første blev HP Lovecraft født d. 20. august 1890 og døde d. 15. marts 1937.
Ok, til de selvudnævnte autoriteter, hvis han blev født i 1890, hvordan helvede opfandt han så
Necronomicon fra 1586? Yep, 1586, FOR DET FØRSTE. Og dette er endda bare én udgave. Der er
andre udgaver, der kommer forud for denne. 1586-udgaven blev forfattet af Dr. John Dee, I ved, ham
der bragte os de enokianske kald. Hvis man faktisk tog sig tid til at læse forordet (Preface) i denne bog,
skrevet af Dr. Joseph Talbet, Ph.D., D. Litt, Harvard University, afsløres den SANDE historie om
denne kraftfulde GRIMOIRE:
Her er nogle uddrag fra 1586-udgaven af Necronomicon (oversat til dansk):
"Necronomicon er primært kendt for offentligheden grundet Howard Phillips Lovecrafts skrifter. Ordet
"Necronomicon" er titlen på en græsk oversættelse lavet omkring 950 e.kr. af Theodoras Philetas fra et
originalt arabisk manuskript. En latinsk udgave af den græske oversættelse blev lavet af Olaus Wormius
i 1228 e.kr. Den oprindelige arabiske titel for værket var "Kitab al Azif", som groft kan oversættes som
"Bogen af Ørkenjinnernes (eller dæmonernes) Øder. Navnet "necronomicon", hvilket den latinske
udgave bevarer, betyder noget i retning af ting vedrørende de dødes skikke, praksis eller love. Nekros er
latin for "døde" og nomos betyder skikkene, praksis eller lov."
"Den oprindelige forfatter skulle have været en araber ved navn Abdul al Azrad, der angiveligt døde
omkring 738 e.kr. i Damaskus. Døden kom som følge af at være blevet revet i stykker på gaden af
usynlige væsener. Navnet er sandsynligvis en fejloversættelse, da ingen araber med respekt for sig selv
ville have haft et sådant navn. Det sande navn var sandsynligvis Abd Al Azrad. På arabisk er navnet
mere en slags titel betydende "slave for fortæreren" eller "tilbeder af den store fortærer", hvilket
angiveligt hentyder til de Store Ældre."
"John Dee oversættelsen af Necronomicon genoptrykt i dette værk kommer fra samlingen på Widener
Library ved Harvard University. Bogen var en del af Harry Elkins Wideners personlige bibliotek, den
amerikanske millionær og grundlægger af Widener Library. Hr. Widener erhvervede denne tekst i
1912, kort før han gik ombord på Titanic. Bogens bind er originalt men meget krakeleret og spaltet.
Teksten er fuldstændig, men mange sider er adskildte, og andre smuldrer. Der arbejdes nu på at
restaurere bogen, og den er blevet bevaret digitalt som en del af denne indsats."
NECRONOMICONS HISTORIE:
"Al Azif - på arabisk, skrevet af Abd al-Hazrad ca. 730 e.kr. Originalen er ukendt, men talrige
manuskriptudgaver blev i lang tid cirkuleret mellem forskellige middelalderlige lærde. Så tidligt som
det 12. århundrede anså man denne udgave for at være gået tabt."
"Necronomicon - På græsk, oversat af Theodoras Philetas ca. 950 e.kr. Der kendes ikke til forekomster
af tidlige håndskrevne udgaver. Massetrykning af udgaver i Italien i sommeren 1501 i en foliostørrelsesudgave førte til kraftig stigning af religiøs undertrykkelse af kirken. Bogen blev forbudt af
kirken og inkluderet i Index Expurgatorius af Pave Gregor IX. Det sidst kendte eksemplar af denne
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udgave vides at være blevet brændt i Salem i 1692."
"Voynich-manuskriptet - på latin og græsk med arabisk skrift. Oversætter ukendt, ca. år 1020. Et
ukendt antal af dette manuskript blev produceret, sandsynligvis i Rumænien. Kun tre eksemplarer vides
at have eksisteret."
"Necronomicon - på latin af Olaus Wormius, ca. 1228 e.kr. Først cirkuleret håndskreven, så trykt i
Mainz, Tyskland omkring slutningen af det 15. århundrede som et sort brevfolio".
"Necronomicon - på engelsk, oversat af John Dee ca. 1586. En præcis men renset udgave af den græske
udgave. Kun trykt i mindre mængder af private forlag. Afskrifter vides også at have eksisteret. Det er
fra denne udgave, at dette genoptryk kommer fra."
"Necronomicon - på latinsk, ca. 1630. Et genoptryk af dårlig kvalitet af den latinske version fra 1228.
Udgivet af en ukendt forlægger i Spanien.
"Al Azif - Ye Booke Of Ye Arabe - På engelsk, oversætter ukendt, ca. 1590. En ufuldstændig og rodet
tekst. Cirkuleret i manuskriptform. Der blev sandsynligvis skrevet mindre end ti af disse manuskripter
nogensinde."
"Cultus Maleficarum - på engelsk, oversat af Baron Fredric, ca. 1597. En delvis oversættelse af den
latinske tekst. Udgivet i Sussex, England."
"Necronomicon" betyder "Bog af Døde Navne". Med kristendommens indgreb og dominans, var
navnene på de oprindelige hedenske Guder døde. Med andre ord, brugte kun få mennesker dem. Selv
for dem, der kun er en anelse kyndige inden for det okkulte, er det lysende klart, at denne tekst ikke er
et fiktivt værk. Desuden har der været tragiske konsekvenser for nogle stykker, der eksperimenterede
med denne bog på den forkerte måde. "Guderne" er virkelige væsener, men, som med andre gamle
tekster vedrørende det okkulte, er der en anden side til skrifterne - allegorierne. Dem, som tager
skrifterne bogstaveligt opnår ofte ikke de resultater, de forventede eller ønskede. Med alt inden for
såkaldt religion er der et sandt og et falskt aspekt; det virkelige og det kunstige. Dette kan åbenlyst ses i
satanisme versus kristendommen. Alt i kristendommen er falskt og kunstigt.
Necronomicons sande formål er at fungere som en grimoire for åbningen af sjælen. "Leviathan" og
"Cthulhu" er navne for kundalinislangen, der "ligger sovende og drømmende". "Narayana", hvilket
formentlig er et af de ældste navne for Cthulhu, ses også i det østindiske hinduistiske "Mahâbhârata",
hvilket er flere tusinde år gammelt.
Necronomicon er en meget kraftfuld grimoire. Så meget viden er blevet systematisk ødelagt og
konfiskeret, men Satan og hans Dæmoner har bevaret næsten alt til den dag i dag. De uinviede opfatter
skrifterne bogstaveligt. Jo tættere du kommer på Satan, og jo mere kendskab du har til sataniske
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symboler og sand satanisme, desto mere vil du se ting for, hvad de virkelig er: allegorier, der afslører
antik og kraftfuld viden.
Necronomicon oversættes som "Bog af Døde Navne". De udenforstående opfatter dette som
nekromanti. Dem som ved, forstår at bogen ikke handler om nekromanti men om at arbejde med navne,
der ikke har været blevet brugt i tusindvis af år; således - "døde". Disse "navne" er kraftfulde ord, når
de vibreres korrekt.
Mange grimoirer gør brug af kodeord. Den eneste måde hvorpå man kan forstå disse er enten gennem
guddommelig vejledning, hvilket gives fra Satan og hans Dæmoner, eller fra en discipel, der allerede
har modtaget dette. Det meste af 1586-udgaven af Necronomicon har at gøre med at åbne chakraerne og
hæve kundalinien. Den "Gale Araber" hævede sin kundalini, hvilket åbnede hans sind og sjæl og gjorde
ham "gal". Med andre ord, kan for meget psykisk input for tidligt, for visse personer, være et problem,
der forhindrer én i at bevare fornuften. "Afbrændingen" af seglene og sådan i Necronomicon
repræsenterer afbrænding af chakraernes segle og derved rensningen af disse gennem kundalini. Abdal-Hazrads galskab og oplevelser kom som følger af at have åbnet sine chakraer og fra kundalinien.
Symbolerne i 1586-udgaven af Necronomicon er reelle alkymiske symboler, hvilket ikke adskiller sig
fra de Goetiske Dæmoners sigiler. De har kraft, når de anvendes korrekt.
Det samme gælder tarotten. De udenforstående (mange af de der new agere) udgraver konstant gamle
egyptiske grave og under sfinksen i søgning efter skriftruller, der angiveligt blev efterladt der og gemt
af Thoth. Dem af os, som er Satan nær, ved, at Thoths skrifter og budskab er foran os lige nu og for det
første findes i tarotten. De udenforstående kan ikke se de dybere betydninger, da dette kun kan komme
gennem Satan.
Historikere kværulerer hele tiden over Akhenatons formodede sygdom, som forårsagede hans
slangeagtige træk. Ingen kan se det alkymiske budskab med mand/kvinde hermafroditten, der
symboliserer foreningen af de mandlige og kvindelige chakraer, der også fører til Magnum Opus. De
udenforstående tager ting bogstaveligt. De overser også fuldstændig slangens betydning.
De Ældre og De Gamle er en allegori. "Gud(er)" = kodeordet for chakra(er).
Dette er alt sammen avanceret. Når først du kender kodeordene, vil du være i stand til at se
betydningerne. Det er en anderledes måde at læse på.
For at komme tilbage til Necronomicon, så er Simon-udgaven blevet ændret, og det er symbolerne
også. Dette betyder ikke, at bogen er fiktion; den er bare blevet ændret og forvansket.
For at slutte af - på nuværende tidspunkt (jeg skriver mere om dette senere) har næsten alt det "okkulte"
sit fundamendt i spirituel alkymi. Hver eneste fortælling om Guderne er en allegori. Dem, som er
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avancerede i forhold til viden, ved dette. Spirituel viden blev skjult over århundrederne på grund af
angreb på verden, såsom den store skamplet kaldet kristendommen, der stadig rådner spiritualitet til den
dag i dag.
Mange satanister ved det ikke, men rødderne og grundlaget for satanisme blevet bevaret i Fjernøsten.
Mange af disse kom senere til Egypten, såsom mantraet "Ohm" der korrekt vibreres "AUM", der
udviklede sig til "Amon" og så blev stjålet og forvansket til "Amen". "Venstrehåndsvejen" stammer fra
Tantra, der står for faktisk at gøre noget i stedet for at afholde sig som på "Højrehåndsvejen".
For at opnå maksimal effektivitet, skal Necronomicon meditationerne udføres i henhold til planeterne.

Necronomicon meditation for åbning af det tredje
øje
Følgende meditation skal udføres i løbet af en kraftfuld tiltagende Måne.
Månen må ikke være svækket eller i sit skadelige tegn (Stenbukken) eller sit fald (Skorpionen).
Denne meditation er mest kraftfuld, når den udføres under en kraftfuld fuldmåne, når Månen er ophøjet
i sit hjemtegn Krebsen, eller når den er forhøjet i Tyrens tegn, for eller vil du spilde din tid. De gamle
folkeslag kendte til tålmodighed i forhold til opnåelse af kraft.
Denne meditation skal udføres om aftenen/natten og helst direkte under fuldmånens lys.
1. Sid roligt og fokuser på dit tredje øje.
2. Ånd ind, og vibrer ved udåndingen Nanna:
N-N-N-N-N-N-N-N-AH-AH-AH-N-N-N-N-N-N-N-N-AH-AH-AH
3. Det er meget vigtigt at FØLE vibrationen i dit tredje øje, så juster tonelejet herefter.
4. Forsøg ikke at presse din vejrtrækning. Tag gerne et par ekstra vejrtrækninger mellem hver vibration.
5. Gør dette 30 gange.
6. Visualiser dit tredje øje med fremspringende sølvlys. Det tredje øje er sølvfarvet.
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TRIN 1-6 SKAL ALLE UDFØRES PÅ SAMME
TID OG SOM ÉT TRIN.
7. Når du er færdig med vibrationen, så mediter i
et par minutter på dette sigil.
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Necronomicon meditation for åbning af
halschakret
FORSØG DIG IKKE MED DENNE MEDITATION MEDMINDRE DU ALLEREDE HAR
UDFØRT OVENSTÅENDE TIL DIT TREDJE ØJE.
Den skal udføres på et af de følgende tidspunkter. Merkur skal være kraftfuld, for ellers spilder du din
tid.
Merkur bør være ophøjet i sine hjemtegn Tvillingerne eller Jomfruen eller forhøjet i Vandbæreren.
Udfør aldrig denne meditation når Merkur er retrograd eller i Skytten, Fiskene eller Løven.
På samme tid:
1. Fold dine hænder, men stræk dine lillefingre og lad dem røre hinanden ved spidsen og hele vejen
ned ad din hånd.
Lillefingrene og dine håndfladers Merkurbjerge skal sidde fast sammen.
2. Fokuser på dit halschakra og visualiser det som en roterende blå hvirvelstrøm.
3. Indånd energi ind i dit halschakra direkte fra fuldmånen.
4. Vibrer "NEBO" med udåndingen. Du skal justere tonelejet, så du kan mærke vibrationen i dit
halschakra. Vibrer med én lang udånding.
N-N-N-E-E-E-E-B-B-B-B-OH-OH-OH-OH
Vibrer dette 12 gange mens du fokuserer på dit halschakra og holder mudraet med hænderne.
Denne meditation skal udføres under en tiltagende fuldmåne, når Merkur er mest kraftfuld.
5. Når du er færdig med vibrationen, så mediter på
dette sigil i et par minutter.
VARIATION: Jeg havde stor succes med at vibrere
"NINNGHIZHIDDA".
Thoth (Ninnghizhidda) hersker halschakraet for
kommunikation. Mit råd er, at vælge det du føler dig
tiltrukket af.
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Necronomicon meditation for åbning af
hjertechakraet
FORSØG DIG IKKE MED DENNE MEDITATION MEDMINDRE DU ALLEREDE ER I
PROGRAMMET OG HAR UDFØRT MEDITATIONERNE FOR DINE ANDRE CHAKRAER
(TREDJE ØJE, HALSCHAKRA).
Primær meditation:
Udfør den primære meditation når Venus er kraftfuld. Venus er kraftfuld, når hun er ophøjet i sine
hjemtegn Tyren og Vægten, og når hun er forhøjet i Fiskenes tegn. Udfør aldrig denne meditation når
Venus er retrograd eller i Skorpionen, Vædderen eller Jomfruen.
1. Fokuser på dit hjertechakra.
2. Indånd energi og visualiser hjertechakraet lyse op med hvidt lys.
3. Sænk ved udåndingen dit hoved, så du kan føle vibrationen i dit hjertechakra (pres ikke hovedet
hårdt ind mod brystet - bare lad det hvile) og vibrer "Inanna":
―I-I-I-I-I-I-I-N-N-N-N-A-A-A-A-A-H-H-H-H-H-N-N-N-N-N-A-A-A-A-H-H-H-H-H.‖
4. Gør dette præcis 15 gange.
Når du er færdig med ovenstående meditation så
mediter på dette sigil i et par minutter.
Gør det samme med den følgende meditation.

Sekundær meditation:
Der er to trin i denne meditation, da dette chakra er en forbinder for de øvre og nedre chakraer, og dets
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symbol er symbolet med vand, der smelter sammen med ild - oprindeligt Gebo runen. Astaroth/Inanna
hersker dette chakra.
1. Gå udenfor under fuldmånen, når den er lysest (helst).
2. Visualiser og indånd skinnende, flydende sølvenergi fra Månen ind i dit hjertechakra og lys det op.
Denne energi ligner flydende kviksølv og kommer i en strøm fra Månen.
3. Sænk ved udåndingen dit hoved, så du kan føle vibrationen i dit hjertechakra (pres ikke hovedet
hårdt ind mod brystet - bare lad det hvile) og vibrer "Inanna":
―I-I-I-I-I-I-I-N-N-N-N-A-A-A-A-A-H-H-H-H-H-N-N-N-N-N-A-A-A-A-H-H-H-H-H.‖
4. Gør dette præcis 15 gange.
Gå allerede næste dag udenfor under Solen og gør det samme som ovenfor - brug denne gang
flydende guldenergi.
1. Gå udenfor under Solen når den er lysest (helst).
2. Indånd og visualiser skinnende, flydende guldenergi fra Solen og lys dit hjertechakra op med denne
hvidgyldne energi.
3. Sænk ved udåndingen dit hoved, så du kan føle vibrationen i dit hjertechakra (pres ikke hovedet
hårdt ind mod brystet - bare lad det hvile) og vibrer "Inanna":
―I-I-I-I-I-I-I-N-N-N-N-A-A-A-A-A-H-H-H-H-H-N-N-N-N-N-A-A-A-A-H-H-H-H-H.‖
4. Gør dette præcis 15 gange.

Necronomicon meditation for åbning af
solchakraet
FORSØG DIG IKKE MED DENNE MEDITATION MEDMINDRE DU ALLEREDE ER I
PROGRAMMET OG HAR UDFØRT MEDITATIONERNE FOR DINE ANDRE CHAKRAER
(TREDJE ØJE, HALSCHAKRA OG HJERTECHAKRA).
Denne meditation skal udføres om dagen og helst direkte under Solen mellem kl. 10:00 og 14:00, når
Solen er mest kraftfuld.
Solen er mest kraftfuld, når den er ophøjet i sit hjemtegn Løven eller forhøjet i Vædderen. Den eneste
undtagelse er sommersolhvervet, når Solen går ind i 0 grader af Krebsen.
Udfør aldrig denne meditation når Solen er i Vægten eller Vandbæreren.
1. Fold dine hænder. Stræk nu dine ringfingre så de rører hinanden. Resten af dine fingre forbliver
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foldet.
2. Fokuser på dit solchakra og visualiser det rotere. Sørg for, at det er justeret korrekt, så det peger
nedad.
3. Indånd energi fra Solen ind i dit solchakra.
4. Sænk ved udåndingen dit hoved, så du kan føle vibrationen i dit solchakra og vibrer "Shamash":
S-S-H-H-H-H-H-AH-AH-AH-AH-M-M-M-M-M-AH-AH-AH-AH-S-S-H-H-H-H
5. Udfør ovenstående indånding og vibration 20 gange.

Når du er færdig med ovenstående meditation, så
mediter på følgende sigil i et par minutter.

Necronomicon meditation for åbning af
sakralchakraet
FORSØG DIG IKKE MED DENNE MEDITATION MEDMINDRE DU ALLEREDE ER I
PROGRAMMET OG HAR UDFØRT MEDITATIONERNE FOR DINE ANDRE CHAKRAER
(TREDJE ØJE, HALSCHAKRA, HJERTECHAKRA OG SOLCHAKRA).
Denne meditation bør udføres om aftenen/natten, når Mars er mest kraftfuld. Mars er kraftfuld ophøjet
i sit hjemtegn Vædderen, i sit medherskende tegn Skorpionen eller forhøjet i Stenbukken.
Udfør aldrig denne meditation når Mars er retrograd eller i Vægten, Tyren eller Krebsen.
1. Fokuser på dit sakralchakra. Ånd energi ind i dette chakra og sænk ved udåndingen dit hoved, så du
kan føle vibrationen i dit sakralchakra og vibrer "NERGAL":
N-N-N-A-E-E-E-E-R-R-R-G-G-G-A-A-A-L-L-L Sørg for at rulle R'et med tungen.
2. Gør ovenstående otte gange.
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Når du er færdig med ovenstående meditation,
så mediter på dette sigil i et par minutter.

Necronomicon meditation for åbning af
kronechakraet
Denne meditation skal udføres, når Jupiter er kraftfuld. Jupiter er mest kraftfuld ophøjet i sit hjemtegn
Skytten, i sit medherskende tegn Fiskene eller ophøjet i Krebsen.
Udfør aldrig denne meditation når Jupiter er retrograd eller i Tvillingerne, Jomfruen eller Stenbukken.
FORSØG DIG IKKE MED DENNE MEDITATION MEDMINDRE DU ALLEREDE ER I
PROGRAMMET OG HAR UDFØRT MEDITATIONERNE FOR DINE ANDRE CHAKRAER
(TREDJE ØJE, HALSCHAKRA, HJERTECHAKRA, SOLCHAKRA OG SAKRALCHAKRA).
1. Fokuser på dit kronechakra. Ånd energi ind i dette chakra og vibrer "MARDUK" ved udåndingen:
M-M-M-AH-AH-R-R-R-DD-DD-DD-UU-UU-UU-K-K-K
Sørg for at rulle R'et med tungen.
K'et er en strubelyd, der vibreres bagerst i munden, som når man siger "kraft".
2.

Gør ovenstående 10 gange.

Når du er færdig med ovenstående meditation, så
mediter på følgende sigil i et par minutter.
Gør det samme med den følgende meditation.
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Necronomicon meditation for åbning af
rodchakraet
Denne meditation bør aldrig udføres, når Saturn er retrograd eller i Vædderen, Løven eller Krebsen.
FORSØG DIG IKKE MED DENNE MEDITATION MEDMINDRE DU ALLEREDE ER I
PROGRAMMET OG HAR UDFØRT MEDITATIONERNE FOR DINE ANDRE CHAKRAER
(TREDJE ØJE, HALSCHAKRA, HJERTECHAKRA, SOLCHAKRA, SAKRALCHAKRA OG
KRONECHAKRA).
1. Fokuser på dit rodchakra. Ånd energi ind i dette chakra og sænk ved udåndingen dit hoved, så du
kan føle vibrationen i dit rod chakra og vibrer "NINIB":
N-N-N-N-I-I-I-I-N-N-N-I-I-I-B-B-B
2.

Gør ovenstående fire gange.
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Åbning af udkigstårnene
*Bemærk venligst:
Som svar på en række personer der spurgte efter denne meditation fra Satanisk Power Meditation bd.
III (en af de to der aldrig blev lagt op på Fryden Ved Satan hjemmesiden på grund af manglende tid
fra min side), har jeg lagt denne op, MEN denne er forældet på den måde, at Satan og Lilith har givet
mig ny viden, der gør resultaterne fra chakrameditationer meget mere kraftfulde. Vibrationerne givet
nedenfor er svagere versioner, men er fra den oprindelige meditation. Hvis du ønsker ekstreme
resultater, så brug vibrationerne givet på denne side til alle chakraer og deres udvidelser.
De tre "knudechakraer" der nævnes på sanskrit er roden,
hjertet (det store knudechakra) og det sjette chakra bag det
tredje øje. Hjertechakraet med sine udvidelser værende
skulderchakraerne, rod chakraet med sine udvidelser
værende hoftechakraerne og det sjette chakra med sine
udvidelser værende tindingchakraerne.
Disse tre afviger fra de andre, idet de er granthierne, hvor
slangen kan støde på en alvorlig hindring, der forhindrer
den i at stige op, medmindre chakraet er åbent.
Hjertechakraet har den mest kraftfulde blokering af de tre,
der holder slangen nede i de lavere chakraer, hvilket
forhindrer udvidet bevidsthed og andre spirituelle evner.
Dette kan ses åbenlyst i Barbatos' sigil til venstre.
Det er også her, den fiktive fortælling om korsfæstelsen af den fæle nazaræer blev stjålet fra - dette
KONCEPT med nazaræeren værende i midten af de to andre, der angiveligt blev korsfæstet. Jo mere
vi lærer af de okkulte, desto tyderligere bliver det, at kristendommen ikke er andet end et
svindelnummer og total falskt på alle måder. Jeg har lært fra Satan, at de enokianske udkigstårne, de
tre knuder og Necronomicons esoteriske lære alle er allegorier. Fjenden bedrager menneskeheden ved
at få os til at tro, at alle disse er materielle, såsom karakterer og steder, når de i virkeligheden alle er
spirituelle begreber. Den sande spirituelle vej fører os til guddommen, hvor vi når vores mål og ønsker
og bliver herrer over vores egen skæbner.
Sets sigil skildrer også de tre granthier. Bemærk hvordan
korsene blusser ud i enderne og derved forestiller chakraerne.
For at styrke disse chakraer fuldt ud, skal man vibrere alle fire
af dem plus det femte i midten på skift.
Det er her, swastikaet (hagekorset) oprindeligt kom fra, da
swastikaet er i form af spirituel energi. Når alle tre granthier er
helt åbnet, vil man nå et nyt spirituelt niveau af viden og
forståelse. Slangen af Satan kan frit stige op.
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Gør dit bedste for at føle hver vibration i chakraet du arbejder på. Bare fokuser intenst. Det er svært,
men gør bare det bedste du kan.
Hver af disse meditationer er meget kraftfulde, og kun ét chakra bør arbejdes på ad gangen med en 48timers ventetid, før man går videre til det næste. En trykkende fornemmelse eller let smerte indikerer,
at du åbnede disse punkter vellykket, men erfaring viser, at de kan lukke igen, og at øvelserne
muligvis skal gentages, indtil de er permanent åbne. Det er individuelt, hvor mange gange man skal
gentage disse meditationer.
Åbning af den tredje knudes udkigstårne:

Diagrammet ovenfor er set ovenfra ned på toppen af hovedet. Bemærk de fire kvartaler. Inden i disse
findes det sjette chakras fire udkigstårne.
Det sjette chakra er placeret i midten, bag det tredje øje.
1. Begynd med det tredje øje forrest. Ånd energi ind i dit tredje øje indtil dine lunger er behageligt
fulde og vibrer "THOTH" med udåndingen:
TH - TH - TH – TH - OH - OH - OH - OH - TH - TH - TH - TH -TH
Dette gøres ved at vibrere TH og OH på samme tid, som du gjorde, da du åbnede dit tredje øje. Når du
indånder energi, så visualiser hvert chakra justeret korrekt (de fire punkter vendende indad og det
sjette chakra pegende nedad) og lys det op med energien.
2. Gentag trinene givet i nummer 1 med dit venstre tindingchakra.
3. Gentag trinene givet i nummer 1 med dit bagerste chakra på bagsiden af dit hoved, direkte bag det
sjette chakra.
4. Gør det samme med dit dit højre tindingchakra.
5. Gør nu det samme med dit sjette chakra i midten af dit hoved, direkte bag det tredje øje.
6. Gentag trin 1-6 syv gange.
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Åbning af den anden knudes udkigstårne:
1. Begynd med hjertechakraets udvidelse på forsiden af dit bryst.
Indånd energi ind i dette chakra indtil dine lunger er behageligt fulde
og vibrer "AMON" med udåndingen:
"AH - AH - AH – AH - M - M - M - M - OH - OH - N - N -N – N"
Når du indånder energi, så visualiser hvert chakra justeret korrekt
(punkterne vendende indad) og lys det op med energien. Det midterste
hjertechakra har punkter både vendende opad og nedad i form af et
yoni (hvilket er en skede), hvilket illustreres af tarotkortet til venstre.
2. Gentag nu trinene givet i nummer 1 med dit venstre skulderchakra.
3. Gentag trinene givet i nummer 1 med dit bageste hjertechakra på
bagsiden af din rygsøjle, direkte bag dit primære hjertechakra.
4. Gør det samme med dit højre skulderchakra.

5. Gør nu det samme med hjertechakraet i midten af din brystkasse.
Gentag trin 1-5 syv gange.
Åbning af den første knudes udkigstårne:
1. Begynd med rodchakraets forreste udvidelse. Dette er lige ved roden af klitoris for kvinder og roden
af penissen for mænd. Ånd energi ind i dette chakra indtil dine lunger er behageligt fulde. Når du ånder
ud, så bøj dit hoved ned til brystet og vibrer "ADAR":
"AH - AH - AH - AH - DD - DD - DD - DD - AH - AH - R - R - R - R"
Vibrer D'et med tungen bag tænderne, som hvis du sagde "dreng". Dette fuldender et kraftfuldt
energikredsløb. R'erne rulles altid med tungen.
2. Når du indånder energi, så visualiser hvert chakra justeret korrekt (punkterne vendende indag) og lys
det op med energi. Rod chakraet i midten peger opad.
3. Gentag nu trinene givet i nummer 1 med dit venstre hoftechakra.
4. Gentag trinene givet i nummer 1 med dit bagerste rod chakra på bagsiden af din rygsøjle, direkte på
dit haleben.
5. Gør det samme med dit højre hoftechakra.
6. Gør nu det samme med punktet ved dit mellemkød (mellemkødet er halvvejs mellem anus og
kønsorgan).
Gentag trin 1-5 syv gange.
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Åbning af de resterende chakraer:
Halschakraet
1. Begynd med dit halschakra. Ånd energi ind i dit halschakras forreste
udvidelse og vibrer "NINNGHIZHIDDA":
N-N-N-N-N-I-I-I-I-N-N-N-N-N-GH-GH-GH-GH-I-I-I-I-ZH-ZH-ZH-ZH-II-I-DD-DD-DD-I-I-I-DH-DH-AH-AH-AH
Husk at kabalistisk "tale" er anderledes end almindelige dagligdagsord.
"GH" er en strubelyd, der laves bagerst i munden, som når du siger ordet
"grøn". "ZH" vibreres som det franske "J", som i "Jacques". Juster dine
chakraer som vist på illustrationen ovenfor.
2. Fokuser nu på dit midterste halschakra og gør det samme som i trin 1.
3. Gør nu det samme med den bagerste udvidelse på bagsiden af din rygsøjle i nakken.
4. Gentag trin 1-3 syv gange.

Solchakraet (666)
1. Ånd energi ind i dit solchakras forreste udvidelse. Når du
ånder ud, så bøj hovedet ned til brystet og vibrer "RA":
R-R-R-R-AH-AH-AH-AH-AH-AH
Sørg for at rulle R'et med tungen. Juster dit chakra som vist på
illustrationen til højre.
2. Gentag trin 1 med dit midterste chakra og derefter dit
bagerste.
3. Gør ovenstående syv gange.
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Sakralchakraet:
1. Ånd energi ind i dit sakralchakras forreste udvidelse. Når du ånder ud, så bøj
hovedet ned til brystet og vibrer: "NERGAL":
N-N-N-N-E-E-E-E-R-R-R-R-G-G-G-G-A-A-A-A-L-L-L-L
Sørg for at rulle R'et med tungen. Juster dit chakra som vist på illustrationen til
venstre.
2. Gentag trin 1 med dit midterste chakra og derefter dit bagerste.
3. Gør ovenstående syv gange.

565

Åbning af blokerede chakraer
Der findes forskellige metoder, man kan bruge til at åbne blokerede chakraer. Det er bedst at udføre
dem alle og være vedholdende. Du kan tilføje disse til dit daglige meditationsprogram. Normalt er der
tre større knuder. Ved rodchakraet, hjertechakraet og det sjette chakra. Rod chakraet er som regel
åbent. En brændende fornemmelse eller en følelse af intens trykken i et af chakraerne indikerer, at
chakraet over dette er blokeret. For eksempel oplever nogle mennesker en brændende fornemmelse i
halsen, hvilket indikerer, at det sjette chakra er blokeret.
1. Håndenergi
Når du har en stærk energigennemstrømning i dine håndfladechakraer og fingerchakraer, kan du
anvende disse til dine enkelte chakraer. Du bør kunne føle en kriblende fornemmelse og varme stråle
ud fra dine handchakraer, hvis de er styrkede og aktive.
Placer din hånd over det chakra, som du synes har brug for mere energi og slap af. Diriger energien
fra dit håndfladechakra ind i det valgte chakra i alt fra 5-15 minutter. En varm eller brændende
fornemmelse chakraet imens og bagefter indikerer, at chakraet modtager energien.
Det vil styrke chakraet at gøre dette regelmæssigt.
2. Chakravejrtrækning
•

Ånd farveenergi ind i det blokerede chakra. Energien skal have samme farve, som chakraet du
arbejder på.

•

Hold vejret i seks sekunder og visualiser dit chakra åbne op. De fleste er enige om, at det er
bedst at visualisere en blomsterknop åbne op og blomstre. Sørg for at du visualiserer den
rigtige farve.

•

Ånd ud - lys chakraet op og udvid det.

•

Indånd et strålende hvidgyldent lys gennem dit rodchakra og diriger det op ad din rygsøjle og
gennem det chakra du forsøger at åbne og derefter ud af din krone.

•

Ånd ud - visualiser dit chakra lyse op med den hvidgyldne energi og udvid det.

•

Gentag ovenstående øvelse adskillige gange.

3. Seksuel orgasme
Dette er, hvad de gamle alkymiske tekster udtrykte. Bare bliv ved med at ramme chakraet med den
orgasmiske energi. Visualiser et strålende lys stige op og gennem chakraet. Dette er en god måde at
åbne en meditation.
4. Indånd gennem hele din aura og krop energi med farve af det blokerede chakra. Visualiser denne
energi blive lysere og lysere og udvide sig med hver udånding. Gentag flere gange.
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5. Den kraftigste metode er gennem vibration. Brugen af runiske vibrationer og/eller visse
vibrationer på sanskrit vil åbne dine chakraer meget hurtigt. Fokuser på og vibrer (højlydt) ind i
chakraet du ønsker at åbne, mens du visualiserer en kraftfuld hvidgylden energi på chakraet.
THOR runen er meget effektiv til at åbne genstridige områder. Værket skal gentages hver aften,
helst i løbet af en tiltagende måne - fra ny til fuld. Til sidst vil chakraet være stærkt nok til selv at
optage energi på egen hånd. Stærke chakraer kan absorbere energi. Svage chakraer, der er
blokerede, er opbrugte og ude af stand til at tiltrække og absorbere energi på egen hånd. Svage og
blokerede områder skaber sygdomme forbundet med det bestemte chakra og omvendt - sygdomme
gør chakraet svagt.
Vælg en eller flere af de ovennævnte øvelser og udfør den/dem dagligt indtil problemet er løst.

Pinealkirtel meditation
Denne meditation udvider intuition og kreativitet og hjælper med at åbne ens sind til at kunne forstå
information meget lettere.
1. Slap af og gå i en trancetilstand.
2. Visualiser og indånd hvidgylden energi gennem dit tredje øje og ind i din pinealkirtel.
3. Træk energien ind med hver indånding. Når du ånder ud, så lys din pinealkirtel op og udvid den
med energien.
4. De første par gange du gør dette, affirmer da følgende til dig selv:
5. "Jeg indånder kraftfuld hvidgylden energi, der på en sikker måde stimulerer min pinealkirtel".
6. Når du er færdig, så føl energien i et par minutter og mediter på den. Det bør være meget
behageligt.
Denne meditation aktiverer og styrker pinealkirtlen. Pinealkirtlen er hjernens spirituelle kraftcenter.
Hvidgylden er en af de mest kraftfulde af alle farverne. Det er Solens farve, og dette er en af årsagerne
til, at de oprindelige religioner tilbad Solen.
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Indledende meditationer for invokation af
elementerne
For virkelig at blive adept, skal man beherske elementerne. Dette er også budskabet bag Magikeren i
tarotten. Du skal være sund og rask for at invokere elementerne. Disse indledende meditationer kan
være en hjælp, for dem af jer, der ønsker at gå langsomt frem.
For ild:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser et stort bål. HØR bålets knitren, FØL varmen og DUFT så varmen. Gør dette i fem
minutter.
For vand:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dit selv vade i vand. Dette kan være en sø, flod eller havet. FØL vandet, HØR vandet
og DUFT vandet, som om du faktisk er der. Gør dette i fem minutter.
For jord:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv gå barfodet på jorden. Det er bedst, hvis du kan visualisere dig selv gå på
jorden på en varm mark, da dette er meget tæt på jordelementet. FØL jorden under dine bare
fødder og HØR og FØL den lette brise i luften og DUFT jorden. Gør dette i fem minutter.
For luft:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv gå i modvind. FØL vinden blæse mod din hud og vindens brusen i dine ører.
DUFT den friske luft som blæser mod dig. Føl hvert skridt du tager, mens du går i vinden. Gør
dette i fem minutter.
Næste trin for ild:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv vandre igennem en ørken. FØL den brændende varme og den knastørre vind i
det hede miljø. Føl sandet under dine fødder og mærk din krop blive varmere og varmere.
Gør dette i tre til fire minutter og ikke længere.
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Næste trin for vand:
1. Sid roligt og slap af.
2. Visualiser dig selv i et koldt miljø. Føl dig selv blive kold. Føl den kolde vind blæse mod din
hud. Visualiser dig selv midt i sne og is. Hør og føl sneens knasen under dine fødder mens du
går. Brug alle dine astrale sanser.
Gør dette i tre til fire minutter og ikke længere.
Hvad de ovenstående øvelser gør:
Ud over at styrke dine astrale sanser, vil disse øvelser introducere dig til at arbejde med de fire
elementer: jord, luft, ild og vand. Ved at invokere disse elementer kan vi styrke os til det punkt, hvor vi
vil være i stand til at modstå utrolige mængder af varme, kulde og andre ekstremer. Invokation og
dirigering af ild er et meget vigtigt aspekt af pyrokinese. Vi kan holde os selv varme ved at invokere
ildelementet eller kolde med vandelementet, hvis omstændighederne kræver det. Invokation af ild var
måden, hvorpå tibetanske munke kunne tilbringe natten til deres indvielse på iskolde bjerge, nøgne
under et vådt klæde i en snestorm. Hvis klædet morgenen efter var varmt og tørt, og sneen samt isen i
det omkringliggende område var smeltet, bestod munken.
Visse sataniske loger i Tyskland i 1920-30'erne (bl.a. en hvor Adolf Hitler var medlem) brugte
ildelementet til attentater. Elementet ville bogstaveligt talt få offerets blod til at koge, når det blev
dirigeret til offeret.
Luftelementet frembringer levitation, når det invokeres korrekt. Vi kan også påvirke vejret gennem
invokation og korrekt dirigering af elementerne.
Grundlaget for avanceret magi er gennem kontrol over elementerne. Dette omfatter healing og alle
andre aspekter af magi - hvid, sort og grå.

Tankelæsning
1. Gå i en trance.
2. Invoker akasha/æter elementet.
3. Koncentrer dig om *ånden* på den person, du ønsker at læse. Bare koncentrer dig og stil dig ind
på dette, og ånden bør vise sig for dig.
Med denne øvelse har jeg fundet, at ånden er sjælens lyskrop, og gennem min egen erfaring fandt jeg,
at dette blot var personens form, altså det auriske energifelt fyld med lys. Dette er forskelligt fra den
astrale krop, som afspejler den fysiske krop med tydeligt hoved, øjne, træk osv.
Ånden er kun en lyskrop, og i nogle individer er den mørkere end andre. Dette har været min egen
personlige erfaring med denne teknik og bør kun bruges som en vejledning.
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Raum meditation
Dette er meditation er omtrent den mest kraftfulde, jeg nogensinde har udført. Særlig tak til vores
antikrist, der gav mig denne meditation telepatisk. Han er en af de meget få, der har gennemført
Magnum Opus.
Denne meditation er exceptionelt kraftfuld og bør kun udføres af erfarne mediterende.
Vibrer RAUM
•

RRR ind i dit rodchakra (sørg for at rulle R'et med tungen)

•

AHH ind i dit sakralchakra

•

UUU ind i dit solchakra

•

MMM ind i dit hjertechakra

•

Vibrer nu RRR ind i dit hjertechakra (sørg for at rulle R'et med tungen)

•

AAAH ind i dit halschakra

•

UUU ind i dit sjette chakra

•

MMM ind i dit kronechakra

Ovenstående er én runde. Udfør adskilige runder.
Det er bedst at udføre 13 runder eller et antal ganget med 13.
Efter at have udført ovenstående, vibrer så I-O. I er symbolsk for den maskuline side af sjælen (og
repræsenterer penissen), og O er symbolsk for den feminine side af sjælen (og repræsenterer skeden).
Dette ses især i vores Guders sigiler. Dette er også taget fra det græske sagn om IO, Prinsesse af
Argos, hvilket er en allegori. Argos er af Agares.
Vibrer IIIII mens du fokuserer på højre side af kroppen, og vibrer umiddelbart bagefter OOOOO mens
du fokuserer på venstre side af kroppen. Dette er én udånding. Gør dette 40 gange.
Vibrer for eksempel IIIIIIII mens du fokuserer på højre side af kroppen (overkroppen), og vibrer
derefter straks OOOO mens du fokuserer på venstre side af kroppen. Det er én runde. Vibrer derefter
straks IIIIIII på højre side og derefter straks OOOOO på venstre. Vibrer 40 runder med I og O ved
hjælp af en satanisk rosenkrans. En satanisk rosenkrans bruges, så man ikke distraheres, mens man
vibrerer høje antal gentagelser, og forsøger at koncentrere sig om tallet man er nået til.
Når du er færdig med ovenstående, vibrer så E-A. Vibrer EEEE mens du fokuserer på forsiden af din
krop, og derefter AAAAH mens du fokuserer på hele din rygsøjle.

570

Vibrer for eksempel EEEEE mens du fokuserer på forsiden af din krop - bare din overkrop - og vibrer
straks derefter AAAH mens du fokuserer på hele din rygsøjle. Dette er én runde. Vibrer straks derefter
EEEEE mens du fokuserer på forsiden af din krop, og vibrer straks derefter AAAH mens du fokuserer
på hele din rygsøjle. Dette er den anden runde. Udfør 40 runder med dette ved hjælp af en satanisk
rosenkrans.
Det såkaldte "tetragrammaton" er i virkeligheden firefoldsmeditationen til sjælen. "Guds hellige navn"
er et kodeord for sjælens ekstremt kraftfulde ord. "Gud" er et kodeord for selvet. Fjenden har seriøst
forvansket dette. For mere information om dette, klik her for artiklen "Det sande tetragrammaton:
Yderligere afsløring af kristendommen".
Denne meditation styrker hele sjælen. Hjertechakraet er en forbinder, og energien vibreret ind i det
nedefra vil derefter forbinde sig til og blive overført til de øvre chakraer i den anden del af
meditationen. Vær blot klar over, at dette er exceptionelt kraftfuldt, og at du helt sikkert vil kunne
mærke det den allerførste gang.
Dette er en kraftfuld meditation at udføre både før ethvert formelt ritual eller uformelt magisk værk.
Denne meditation kan udføres flere gange om dagen for at styrke sjælen. Det er en grundsten.
Efterfølgende kan man vibrere et kraftfuldt ord eller mantra, som med Satans Kvadrater, såsom
SURYAE. Det er effektivt at vibrere ordet SUUU-RR-YAH-YAY alene, ni gange eller et antal ganget
med ni. Du behøver ikke at vibrere hele solmantraet givet i kvadratet. Efterfølgende kan du sige en
affirmation adskillige gange for at dirigere energien ind i et bestemt mål.
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Runisk meditation
Runerne er den største blasfemi mod den katolske/kristne kirke, dens falske "Gud" og kompagni.
Der er ingen kraft mere effektiv end at vibrere kraftfulde ord og stavelser for at frembringe
virkeliggørelser i den fysiske verden, og jeg taler af erfaring. Brugt sammen med affirmationer og
visualiseringer er dette den mest kraftfulde form for magi.
"I begyndelsen var ordet" – Thoth

Om den runiske kabbala
Kun få mennesker har forståelse af, hvad kabbalaen er, grundet århundreders fjernelse af viden og
massemordene (på vegne af den katolske kirke) af de mennesker der havde, dvs. hedenske præster og
spirituelle ledere.
Ved at undersøge historien bag de mange forskellige kendte manuskripter vedrørende okkulte
discipliner og grimoirer, vil man finde, at næsten alle sammen (hvis ikke dem alle) er blevet drastisk
ændret. Det fremgår med hvert manuskript, at en jøde lige var nødt til at have en hånd med, enten for
at "dechifrere", "oversætte" eller bare "hjælpe" med at sætte det sammen.
For en så lille del af Jordens befolkning ser det ud til, at dette folk altid arbejder utrætteligt på at have
kontrol over centrale punkter. Resultatet er vanhelligelse af hedenske spirituelle tekster for at fjerne
magisk viden og fratage ikke-jøderne alle okkulte kræfter.
Runerne lader til at have været en ekstrem trussel mod den katolske kirke, da straffen for at bruge
runer, eller endda at have kendskab til dem, var døden. Det jødiske værktøj, kristendommen, jagtede
og massemyrdede druidepræster, religiøse ledere og mange andre hedenske troldmænd til nær
udryddelse. På grund af dette, er det som er tilgængeligt i dag, hos boghandlere osv., vedrørende runer
fejlagtigt.
For eksempel er den vigtigste del af udtalen af runerne som regel givet på amerikansk engelsk. Denne
fejl er himmelråbende indlysende. Runerne er af germansk og nordisk oprindelse, så hvorfor skulle vi
vibrere dem på amerikansk engelsk?
I øvrigt er det at vibrere runer det mest kraftfulde og er grundlaget for den sande runiske kabbala. Med
informationen der let er tilgængelig derude, er det tydeligt, at de germanske omlyde er blevet udeladt
sammen med meget andet, der skal vibreres bagerst i munden eller som strubelyde, hvilket er ekstremt
vigtigt for at anvende runerne korrekt.
Da jeg var i dyb meditation for noget tid siden og vibrerede en rune, kom Satan til mig og sagde, at
jeg skulle "rulle R'ene helt med tungen". Dette kræver øvelse for folk, der ikke har dette i deres
modersmål, men det kommer med tiden.
Når man har mestret de korrekte vibrationer, vil man hurtigt se resultaterne fra ens magi. Hvor præcist
og jævnt man udfører vibrationen det specifikke antal gange, svarende til runen, vil bestemme kraften,
og om værket lykkes.
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Det er ukendt for mange, men der findes en Egyptisk Kabbala, en Gotisk Kabbala, en Fønikisk
Kabbala, en Græsk Kabbala og flere.
Den oprindeligt egyptiske sætning: "I begyndelsen var ordet" blev stjålet fra det Gamle Egypten (den
skumle jødiske Jahve erstatter den egyptiske Gud Ptah*). Hele universet vibrerer, og gennem
vibration kan vi i høj grad styrke vores sjæl og forstærke vores magi. Det oprindelige alfabet er
baseret på konstellationerne. Ligesom alt andet, har jøderne forsøgt at hævde, at "hebraisk er det
oprindelige sprog og alfabet", men dette er IKKE SANDT. Med den nødvendige research og brug af
pålidelige verdslige kilder vil man finde, at "hebraisk" blev taget fra fønikisk og andre sprog, der kom
forud for det.
Det fremgår også, at hebraisk blev taget fra hindi, da bogstaverne har ligheder, og mange af deres ord
har deres oprindelse på hindi. Vi ved alle, at Bibelen blev skrevet for at give jøderne en historie og
status, som de aldrig har haft og heller ikke er berettigede til.
Runerne kan spores tilbage til den gamle kileskrift og den gamle fønikiske skrift. Her ligger deres
kraft. Mange af de korrekte udtaler er desværre gået tabt på grund af systematisk ødelæggelse af
spirituel viden og dets erstatning med hebraisk pis.

Brug af runerne
Kabbalaen er faktisk temmelig ligetil, når man fjerner alt det meningsløse jødiske lort og ændringer.
Kabbalistisk magi er baseret på bogstaver og tal, idet hvert bogstav svarer til et tal. Navnet på
bogstavet vibreres med særlig fokus på et bestemt chakra, et aspekt af sjælen, auraen, et kropsligt
organ (for at styrke og/eller heale).
Dette er grundlaget for det yogiske "nynnende åndedræt".
Eksempel 1:
Meditation for healing1. Gå i en trance og ånd energi ind i det bestemte organ, der har brug for healing.
Visualiser denne energi som hvidgylden, ligesom Solen.
2. Sig din affirmation, såsom:
"Jeg indånder kraftfuld healende energi, der permanent befrier min/mit
fra al sygdom og gør
den/det stærk, sund og normal på alle måder".
Sig dette flere gange i dit sind med hvert åndedræt.
3. Indånd nu energi. Når du ånder ud, så vibrer navnet på runen du ønsker at bruge. Hvis du
eksempelvis bruger "Uruz" runen, så ville du indånde energien, og PÅ UDÅNDINGEN FOKUSERE
VIBRATIONEN SÅ DU KAN *FØLE* DEN VIBRERE I ORGANET:
UUUUUUU-RRRRRR-UUUUUUU-ZZZZZZZ (rul R'et med tungen).
4. Tallet for Uruz er to, så du ville ønske at vibrere denne rune et antal gange, der svarer til to, såsom
20 gange for hver session.
Visualiser Uruz runen under meditationen så godt du kan. Med tiden, når du åbner dit sind, kan alt
dette gøres på samme tid. Runen bør stråle med kraft.

573

Eksempel 2:
For at styrke et chakraSig for eksempel, at du ønsker at styrke dit hjertechakra - Gebo runen hersker dette chakra.
1. Gå i en trance og ånd energi ind i hjertechakraet. Visualiser dette som grøn energi, da hjertechakraet
er grønt.
2. Vibrer Gebo runen og FØL den vibrere lige i dit hjertechakra:
GGGGGG-EEEEEE-BBBBBB-OOOOOOO
Tallet for Gebo er syv, så du bør vibrere denne rune enten syv gange per meditationssession eller
noget gange med syv.
Eksempel 3:
At bruge energi til at styrke din aura eller til at tiltrække nogen eller noget.
1. Gå i en trance, føl din aura og ånd energi ind i den.
2. Sig din affirmation. For eksempel: "Jeg indånder kraftfuld energi ind i min aura, der tiltrækker
til mig."

_

3. Vibrer den rune du har valgt, som skal svare til, hvad end det er, du ønsker at tiltrække, og FØL
vibrationen i din aura.
Gentag dette et bestemt antal gange der svarer til runen, du bruger.
Tip:
Det kræver en masse øvelse og koncentration at vibrere runer. Det er bedst at tage et sted hen, hvor du
er alene og ikke bliver forstyrret. Et sted hvor du kan vibrere højlydt. Jeg lytter til musik med mine
hovedtelefoner, da dette hjælper mig med at fokusere på at FØLE vibrationen korrekt, hvilket er så
vigtigt. Brug hvad end der virker for dig, for vi er alle individer.
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Udtale og vibration af runerne
Der er variationer i de lyde, der kan laves med hvert bogstav. Udtalen af omlydende er som følger:
Ä ä - Udtales som et "Æ" på dansk.
Ö ö - Udtales som et "Ø" på dansk.
Ü ü - Udtales som et "Y" på dansk.
Udtale af angelsaksisk og gotisk er som følger:
Þ þ - I starten af et ord: udtales som th i det engelske "thing".
I midten af et ord: udtales som th i det engelske "there".
C - før e, før i, efter i: udtal som CH som i "check".
Ð ð - Engelsk "TH". I starten eller slutningen af et ord udtales det som th i "thing". I midten af et ord
utales det som th i "there".
a som i kat, nogle gange "ah" som i far
e som i let
é som i næ
i som i lidt
í som i is
o som i godt
ó som i nåle
u som i pull
ú som i ugle
y - samme som den tyske omlyd Ü
ý - samme som det danske ord "fyr"
ea: "e" som i egetræ og "a" som i far.
éa: "æ" som i æble og "a" som i far.
ei: udtales som det danske ord "ej".
eo: "æ" som i æble og "o" som i godt.
éo: "ay" som i okay og "o" som i godt.
ew: uu - ua.
f i starten eller slutning af et ord udtales som f.
I midten af et ord udtales det som v.
Ved siden af en stum konsonant udtales det f (et eksempel på en stum konsonant er D'et i "jord".).
Dobbelt (ff) udtales det som f.
575

G er generelt et almindeligt g som i "grøn". Før e, før i og efter i, udtal da G'et som et Y, som hvis du
sagde "jubel".
gh: udtalt som det tyske "ich." Udtales bagerst i munden med tungen stødende mod ganen.
H: som det tyske "nacht".
ie: "i" som i lidt - og "e" som i let.
íe: udtalt "i-æ"
ng - hårdt G som i bingo, tango - IKKE G som i ting, selv når det forekommer i slutningen af et ord.
S: i starten eller slutningen af et ord udtales det som i "Satan."
I midten af et ord udtales det som et Z, som hvis du sagde "Zebra" på engelsk; "zzzz".
Ved siden af en stum konsonant udtales det som i "Satan."
Dobbelt (ss) udtales det som S, som i "Satan."
SC udtales normalt som "SH" som i ordet "chauffør".
Udtale af tysk er som følger (se omlydende ovenfor):
ch - udtales bag i munden/halsen som i det tyske ord "ich".
R skal altid rulles med tungen.
V udtales som F.
W udtales V
Z - udtales "ts" som i "pizza"
I kabbalistisk "tale" skal alle bogstaverne vibreres korrekt. Kabbalistiske lyde for hvert af bogstaverne
er en smule anderledes, end når de anvendes i dagligdagstale.
Brug eksemplerne ovenfor når du vibrerer runerne. Grundlæggende kabbalistisk udtale af bogstaverne
som ikke nævnes ovenfor er som følger (bemærk, at det er vigtigt at udtale runerne med dialekterne
beskrevet ovenfor):
A (se eksemplerne ovenfor)
B vibreres med samlede læber.
C vibreres bagerst i munden/halsen, som en kat der hvæser.
For bogstavet D, følg reglerne for det gotiske eksempel ovenfor:
Ð ð - engelsk "TH". I starten eller slutningen af et ord udtales det som th i "thing". I midten af et ord
utales det som th i "there".
E vibreres som E'et i "egetræ" - vibreres i halsen; "eeeeee".
F vibreres som f på dansk, som f.eks. i "familie".
G vibreres bagerst i munden/halsen som en blød gurglen, men det skal være jævnt og stabilt.
For bogstavet H, brug da reglerne for tysk:
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H h: i det tyske ord "nacht". Det er lidt som ordet "ich" men lidt mere udtalt bagerst i halsen.
Vibrer I (i) som i ordet "is".
J vibreres enten blødt som i det franske "Jacques" eller i visse ord hårdt som "dj", men sørg for du kan
føle vibrationen.
K vibreres i halsen, som hvis man renser halsen; "kkkkk".
L, M, N og O vibreres normalt som på dansk.
P vibreres lidt mere udtalt end B - som ordet "pæn".
Q vibreres på samme måde som Q.
R rulles normalt med tungen men kan også være et normalt R på gotisk og gammelt engelsk.
S udtales i starten eller slutningen af et ord som i "Satan."
I midten af et ord udtales det som et Z, som hvis du sagde "Zebra" på engelsk; "zzzz".
Ved siden af en stum konsonant udtales det som i "Satan."
Dobbelt (ss) udtales det som S, som i "Satan."
T vibreres som udtalt på dansk - f.eks. "tung"; ttttttt...
TH vibreres som det engelske "The."
U vibreres som udtalt på dansk, som i "ubåd".
V som i "Vej".
W er det engelske W
X, samme som K
Y, som det danske Y
Z, som det engelske Z
Her er et eksempel på, hvordan man vibrerer runen "ÜRUZ." Dette er den korrekte vibration:
Ü-Ü-Ü-Ü-Ü-Ü-Ü-Ü-Ü-R-R-R-R-R-R-R-R-R-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z
Ü vibreres som det danske Y. Alle R'er skal rulles med tungen. Det andet U vibreres som det danske
U. Ligesom et mantra, skal man vibrere runerne gentagne gange, og dvs. et bestemt antal gange i
henhold til runens tal eller noget gange med dette. Når først du begynder at arbejde med en bestemt
rune, så hold dig til det samme antal vibrationer for hver session. Hvis du f.eks. bruger ÜRUZ runen,
som har tallet to, og du vibrerer runen 20 gange (2x10), så bør du altid vibrere denne rune 20 gange
for det bestemte værk.
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Futhark/Odin

FEHU
Germansk: Fe (Fehu)
Gotisk: Faihu
Norrønt: Fé
Angelsaksisk: Feo, Feoh
Islandsk: Fé
Norsk: Fe
Denne rune begynder Futhark alfabetet og er det første af de træ ættir. Karakteriserer lastdyret.
Slavisk, dumt, langsomt, tamt og mildt. Fejt. Dette er den afsendende rune brugt i magi. At vokse, at
vandre, at ødelægge.
Positive aspekter; hvid magi: Rigdom, ejendele, æresbevisninger, ejendom, penge, ekspansion. Magt
over ens omgivelser, øgning af formue; frugtbarhed, mobilitet.
Sort magi: Indgyder fejhed, sløvhed, nedbryder gejsten og humøret, binder en fjende; indgyder frygt
og afhængighed i en fjende.

ÜRUZ (Urokse)
Germansk: Uraz (Uruz)
Gotisk: Urus
Norrønt: Úr
Angelsaksisk: Ur
Islandsk: Úr
Norsk: Ur
Uroksen er en art af vilde okser, der levede i de europæiske skove. Ved 1600-tallet var den blevet
jaget til udryddelse. Denne rune er det kosmiske frø, begyndelser og oprindelser. Den er maskulin af
natur og giver styrke, udholdenhed og atletiskhed. Det er en rune for mod og dristighed, frihed og
oprør. Ur repræsenterer hornet eller den erigerede fallos, opstandelse, liv efter døden. At komme, at
være og at gå bort.
Hvid magi: Tilskynder handling, seksuel potens. Frihed.
Sort magi: Bruges til at true og ødelægge.
Magi: overførsel af energier, bruges til at trække energi ind eller projicere den. Gentagen brug af
runen vil gradvist øge mængden af energi, man kan håndtere på ethvert givet tidspunkt. Hjælper med
at øge ens egne kraftreserver. Når man bruger Fa med en anden rune, virker den ved at øge kraften af
hvilken som helst rune, den bruges med, for godt eller ondt. Adepter kan kombinere Fa's kræfter med
578

Isa's kræfter (ild og is), men dette kan være katastrofalt for den uindviede. Grøn og glitrende guld
virker godt sammen med denne runes energier.

THURISAZ(Torn)
Germansk: Thyth (Thurisaz)
Gotisk Thauris
Norrønt: Þurs
Angelsaksisk: þorn
Islandsk: Þurs
Norsk: Thurs
En rune for skarphed, skæring og smerte. Råstyrke, destruktiv kraft af kaos og total nedbrydning.
Også for død og regeneration, transformation og nedbrydning af barrierer. Denne runes kraft er vild,
og et stærkt sind/vilje er nødvendig for at kunne dirigere den. Ur assisterer energien af andre runer,
den bruges med i at manifestere i virkeligheden. Ligesom et lyn, aktiverer Thorr bersærkerens
energier. Så vilde energier bør kun bruges i krig eller angreb. Kan hæve og styre tordenvejr og
dirigere lynnedslag.
I mange eventyr, såsom "Tornerose", kaster et prik fra en torn, nål eller ten en forbandelse over
offeret. Blodsten har været brugt med denne rune til at hæve tordenvejr. Hæmatit brugt med denne
rune kan skærme mod elektromagnetisk energi og er derfor meget nyttigt til at afbøje forbandelser.
Brug af denne rune med en spids krystal fokuserer energier og projicerer dem.
Sort magi: Bringer destruktion og forvirring. Thorr bruges til at tilintetgøre fjender og til forbandelser.
Bruges til at kontrollere nogen eller gøre individet forsvarsløst.
Hvid magi: Healende rune. Forbedrer visdom, mod, fysisk styrke, uafhængighed og lederskab.

ANSUZ (Gud)
Germansk: Aza (Ansuz)
Gotisk: Ansus
Norrønt: Óss, Áss
Angelsaksisk: Aesc, (Os, Ac)
Islandsk: Óss, Áss
Norsk: As
Rune for talens kraft. Destruerer tyranni; "Din spirituelle kraft sætter dig fri".
Orden, det modsatte af kaos, kreativ inspiration, magisk veltalenhed og evne til at overtale andre og
publikum gennem tale. Åbner kanaler for selvudtrykkelse og overkommer forhindringer af enhver art.
Bruges til at fjerne bindinger. Hjælper i at forbedre ens spirituelle og magiske evner. Bruges også til
invokationer. Bruges med lapis lazuli til kommunikation med Dæmoner.
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RAIDHO (Ridning, rejse)
Germansk: Reda (Raidho)
Gotisk: Raida
Norrønt: Reið, Reiðr
Angelsaksisk: Rad
Islandsk: Reið
Norsk: Reid, Reidr
Rune for rejse, afgang og fysisk udholdenhed. Denne rune er blevet brugt som en fortryllelse for
rejsende, og dette omfatter også astral rejse. Reidh fungerer som en vejleder for de døde i deres rejse i
underverdenen. Det er også en rune for flytning, såsom at flytte hus. Reidh betyder også at søge og
stræbe; en søgen og at træde ind i det ukendte. Hvis denne runes energier rettes mod en anden, vil de
gøre ham/hende rastløs og utilfreds. Den skaber forandringer i livet for godt eller ondt, afhængigt at de
andre runer der bliver brugt i værket.
Reidh er en solrune, da den også symboliserer den egyptiske Solgud Amon Ra's stridsvogn og
repræsenterer de Store Sabbatters ottefoldige cyklus. Reidh hjælper også i astral rejse. Som en rune
for rytme og musik, gør Reidh en opmærksom på de naturlige rytmer i livet og hjælper en med bedre
at organisere ens tid. Denne rune repræsenterer retfærdighed og essensen af loven, mens Tyr er
bogstavet for loven. Kan bruges i ritualer til at give kraft til bevægelse - tromning, dansning, klapning
osv.

KENAZ (Fakkel)
Germansk: Chozma (Kenaz)
Gotisk: Kaun
Norrønt: Kaun
Angelsaksisk: Cen, Ken
Islandsk: Kaun
Norsk: Kaun
Rune for lys. Sjælens lys; også intellekt. Den rejsende på vejen til underverdenen bar Kaun for at
oplyse og vejlede.
Formen af denne rune ligner delta for jævn flugt og evnen til at gennemtrænge. Magisk, kan denne
rune bruges til intellekt og til at gennemtrænge ting, da den bærer energi. Den øger også
opmærksomhed og giver indsigt.
I sort magi bruges den til at forårsage dumhed og fungerer på en sådan måde, at offeret forbliver
uvidende. Denne rune repræsenterer også sår, betændelser, hævelse og bylder. Bruges til udnyttelse og
kontrol af seksuelle energier og til at arbejde med sexmagi, ofte med andre ildruner, og til at frigøre
ånden ind i de kraftfulde verdener. Denne rune kan bruges til at styre, dirigere og påvirke andres
følelser. Skænker karisma, hvilket er forbundet til de seksuelle energier. Nyttig til at hæve
kundalinien. Ild agat og ildopal kan bruges med denne rune, især når man arbejder med sexmagi.
580

GEBO (Gave)
Germansk: Geuua (Gebo)
Gotisk Giba
Norrønt: Gipt, Giöf
Angelsaksisk: Geofu (Gyfu)
Islandsk: Gjöf
Norsk: Giof
Dette er en rune for opofrelse og det at give. Noget af personlig værdi gives frit væk, såsom vores
blod når vi vælger at hellige runerne på denne måde. Dette er en rune for indvielse, hvor vi ofrer noget
villigt for at opnå viden, kraft og visdom. Ingen smerte, ingen gevinst.
Magisk set, er Gipt bringeren af gaver. Gipt vedrører bryllupper og alliancer. Gipt bruges også i
sexmagi og til bindinger. Kan bruges til at binde en anden til en uønsket forpligtelse og kan bruges til
at kaste kærlighedsbesværgelser. Smaragd og jade er ædelstenene brugt med denne rune. Når den
bruges i sort magi, forårsager den smerte og opofrelse hos offeret, uden nogen belønning. Brugt
sammen med Isa runen, er denne kombination kraftfuld til at binde fjender.

WUNJO
Germansk: Uuinne (Wunjo)
Gotisk: Winja
Norrønt: Vend
Angelsaksisk: Wynn
Islandsk: Vin
Norsk: Wynn
Wunjo er en rune for udmærkelse og belønninger. Vores indsats belønnes. Vend er lyksalighed
smeltet sammen med lys.
Autoritet, respekt og styrke. Denne rune er fremragende til at fordrive depression. Hjælper med at
forene familiemedlemmer og til at reparere venskaber. Nedbryder barrierer mellem én selv og andre.
Når denne runes energier dirigeres i sort magi, kan den bruges til at indgyde overmod og få personen
til at stole på de forkerte ting i andre, hvilket fører til personens undergang. Vend er også en healende
rune, da den binder healing af sindet sammen med healing af det fysiske selv. Fjerner sygdomme. God
til at arbejde med hjertechakraet. Topas samt rosenkvarts forstærker denne rune.
God til at hæve selvtillid og selvværd.
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HAGL (Hagl)
Germansk: Haal (Hagalaz)
Gotisk: Hagl
Norrønt: Hagall
Angelsaksisk: Hægl
Islandsk: Hagall
Norsk: Hagall, Hagl
Denne rune repræsenterer hagl. Ufrivillig opofrelse uden belønning; en rune for lidelse og
uretfærdighed. En rune for destruktion, katastrofe og vold.
Denne rune anvendes hovedsageligt i sort magi til at sende ødelæggelse i form af de runer, der
anvendes med den, hvilket leverer voldsomt tab og smerte. Hagl er en rune for færdiggørelse og tallet
ni. Tallet ni er det største germanske tal for kraft og er også et af Satans tal, da det svarer til antallet af
de primære chakraer.

NAUTHIZ (Behov)
Germansk: Noicz (Nauthiz)
Gotisk: Nauths
Norrønt: Nauð, Nauðr
Angelsaksisk: Nied (Nyd)
Islandsk: Nauð
Norsk: Naudr, Naud
Nauthiz er en rune for udholdenhed og vilje. Den mentale styrke til at holde ved. Den repræsenterer
sjælens mørke nat.
Den er forbundet til Hagl runen. Når denne rune bruges i hvid magi, giver den trodsighed og styrke til
at fortsætte, når alt håb synes tabt. Det er en rune for overlevelse og frygtløshed i lyset af døden. Når
den rettes mod andre, kan denne rune give den spirituelle styrke til at fortsætte og holde ud i lyset af
katastrofer.
Den bringer lidelser og trængsler, når den bruges i sort magi. Naudh er en rune for friktion og
modstand. En rune for forvisning, bandlysning og udrensning ved ild. Naudh kan bruges i kontramagi.
Udvikler vilje og selvforsyning. Runen for afprøvning og forsøg. Obsidian er stenen brugt med denne
rune. Obsidian er også stenen for planeten Saturn, der skænker modgang og udholdenhed.
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ISA (Is)
Germansk: Icz (Isa)
Gotisk: Eis
Norrønt: Íss
Angelsaksisk: Is
Islandsk: Íss
Norsk: Is
Isa er en rune for binding. Den repræsenterer usynlighed og snedighed og bruges i operationer, hvor
man ønsker at fortsætte uopdaget; Iss skænker usynlighed. I naturen kryber is op på jorden, og fryser
og immobiliserer stille alt på sin vej.
Den uvidende bliver offer for det. Magisk, er Iss en rune for binding og forhindrer handling gennem
skjulte midler. Den kan standse en plan og forhindre noget i at udvikle sig. Den bruges til at skjule og
kan gøre et offer uvidende om forestående personlig katastrofe, hvor enhver handling forsøgt vil
komme for sent. Den kan også bruges til at forhindre enhver handling og kan ødelægge planlagt
aktivitet. Isa fryser handling og er runen for kulde, golde, stilhed og død. Isa er det stik modsatte af
Fehu. Ligesom Fehu er en rune for bevægelse, er Isa en rune for binding.
Brugt mod en anden, bringer den goldhed, forhindrer velstand, forårsager depression og fungerer som
en hindring for handling.
Kan bruges til at forårsage paralyserende frygt eller besættelse og til at stoppe bevægelse, både i
forhold til vækst og opløsning. Positivt set, er denne rune nyttig til tomrumsmeditation, da den
beroliger, er nyttig for koncentration og bringer ro og vejledning. Man skal tage sig i agt, da runen
også kan gøre brugeren mat og/eller tvangspræget. Isa beroliger hysteri, hyperaktivitet og rastløshed.
Den bruges ofte i hævnforbandelser og forsvar til at hjælpe med at fokusere operatørens vilje. Når den
bruges med andre runer, binder og skærmer den energierne og forhindrer dem i at interagere med
hinanden.

JERA (År)
Germansk: Gaar (Jera)
Gotisk: Jer
Norrønt: Ár
Angelsaksisk: Ger (Jara)
Islandsk: Ár
Norsk: Jara, Ar
Jera er en rune for cyklusserne og er symbolsk for høsten, hvor indsatsen under beplantningen og
arbejdet i markene bliver belønnet med afgrøder. Ar repræsenterer forandrende cyklusser.
Livscyklusser, månecyklusser, årstidernes cyklusser og ændringer. Ar står i kontrast til Iss, hvor alt
stopper.
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Den indikerer Solens tilbagevenden og leverer handling.
Ar symboliserer en hvirvel af cyklusenergi; livets ottefoldige hjul med cirklen i sig, der er glyffen for
Solen, hvilket betyder regenerering. Når den bruges i magiske operationer, kan den forårsage en
omvending af personlig lykke og formue. Ligesom tarotkartet "Lykkens Hjul", kan Ar omvende
omstændigheder, så ulykke erstattes med held og lykke og omvendt.
En rune for tålmodighed og bevidsthed, at bevæge sig i harmoni med naturlige cyklusser. Denne runer
er fremragende til arbejde med naturen og er en rune for frugtbarhed. Ingwaz er det plantede frø,
Berkano er jorden, der modtager det og Jera er væksten og høsten.
En rune for langsigtet planlægning, vedholdenhed og sikring af vellykket udførsel af planer. Denne
rune er også nyttig til at vejlede om korrekt timing af ritualer, især indvielsesritualer. Når den bruges i
sort magi, kan denne rune frembringe de værst mulige aspekter af en persons wyrd, så denne bliver
virkeliggjort og udvikler de selvdestruktive kræfter. Stenen er mosagat.

EIHWAZ
Lyd: Ë
Germansk: Ezck (Eihwaz)
Gotisk: Eiws
Angelsaksisk: Yr (Eoh)
Norsk: (Eo)
Bruges i nekromanti (kommunikation med de døde). Det er en rune for død og magt over de døde.
Eihwaz styrker viljen og kan bruges i regressioner til tidligere liv for at få viden og visdom fra
tidligere liv. Repræsenterer kundalinikraften.
Denne rune beskytter sjælen gennem alle former for modgang. Ligesom planeten Pluto, er det en rune
for transformation gennem død og genfødsel og hersker over dyb og kraftfuld transformation på alle
niveauer. Røgkvarts bruges med denne rune.
Begge kan bruges til at aktivere og hæve kundalinien.
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PERTHRO
Germansk: Pertra (Perthro)
Gotisk: Pairthra
Norrønt: Perð
Angelsaksisk: Peordh (Pertra)
Islandsk: Perð, (Plástur)
Norsk: (Pertra)
Perthro er en rune brugt i spådom. Gennem denne rune kan man opnå de andre runers viden og visdom.
Denne runer virker som en beskyttelse visse runers destruktive kræfter. Gennem Perthro kan vi intuitivt
opdage tabt kendskab til alle de andre runer. Perthro er runen for meditation. Onyx er stenen brugt med
denne rune.

ALGIZ
Germansk: Algis, Algiz eller Elhaz
Gotisk: Algs
Angelsaksisk: Eolh
Norsk: Elgr
Denne rune bruges til beskyttelse. Den bruges også til helligelse og til at bandlyse negative energier.
Den er fremragende for operatøren at bære under udførslen af farlige ritualer, da den beskytter mod
negative energier. Sort turmalin er stenen brugt med denne rune.

SOWILO
Germansk: Sugil (Sowilo)
Gotisk: Sauil
Norrønt: Sól
Angelsaksisk: Sigel
Islandsk: Sól
Norsk: Sol
Gammeldansk: Sulu
Gammeltysk: Sil, Sigo, Sulhil
Sowilo er Solens rune og kan bruges i maskulin magi. Sowilo er en rune for uovervindelighed og den
endelige triumf.
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Denne rune er bevægelse samt handling og skænker viljen til at handle. Den symboliserer chakraerne
og lynet, livets gnist. Kundalini er som lyn og lyser kraftfuld hele hjernen op, når den forbinder sig med
det sjette chakra. Sowilo bruges til at styrke viljen og selvtilliden. Den har både beskyttende og
krigeriske egenskaber. Bruges til at forstå energikræfterne i verden og på det astrale. Når den bruges
med andre runer, aktiverer og styrker den dem. Den kan bruges i meditation og til at styrke chakraerne.
Frembringer ens lederevner og ens evne til at inspirere andre. Øger modet. Stenen er diamanten.

TIWAZ
Germansk: Tys (Tiwaz)
Gotisk: Teiws
Norrønt: Týr
Angelsaksisk: Tir, Tiw
Islandsk: Týr
Norsk: Ty
Indgyder mod og ære. Tyr er retfærdighedens rune. Bruges til stabilitet og binding af kaotiske energier.
God til forsvar og hævn, da den repræsenterer retfærdighed. Blodsten og hæmatit er stenene brugt med
denne rune.

BJÖRK
Germansk: Bercna (Berkano)
Gotisk: Bairkan
Norrønt: Bjarkan
Angelsaksisk: Beroc
Islandsk: Bjarkan
Norsk: Bjarkan
Denne rune kan bruges i værker for kvindelig frugtbarhed, feminin magi og pleje. Den anvendes til
sløring og beskyttelse. Denne rune symboliserer feminine energier. Det er en gammel hedensk skik at
omslutte et nyfødt barn med Berkanos beskyttende energier, der vil forblive med barnet i resten af dets
liv.
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EHWAZ lyden: Ë
Germansk: Eys (Ehwaz)
Gotisk: Aihwa
Norrønt: Ehol, Ior
Angelsaksisk: Eoh
Islandsk: Eykur
Norsk: Eh, Eol
Repræsenterer hesten. Den er også tæt knyttet til Castor og Pollux, Tvillingerne. Bruges til at se ind i
fremtiden og til psykisk kommunikation. Ligesom det fjerde chakra, forener denne rune
modsætninger. Denne rune knytter bånd og bruges til at forsegle ægteskaber og venskaber. Kan
bruges til at binde en andens tanker og handlinger til operatørens vilje. Bruges i spirituel spådom til at
forstå Gudernes vilje. Bruges til at styrke tankeformer og til at få dem under trolmandens styre og
kontrol. Når den bruges med andre runer, forener Eihwaz energierne harmonisk.

MANNAZ
Germansk: Manna (Mannaz)
Gotisk: Manna
Norrønt: Maðr
Angelsaksisk: Mann
Islandsk: Maður
Norsk: Madr
Rune for logik og hjernens venstre halvdel. Bruges til at øge intellekt og styrke hukommelsen.
Hjælper én med at få mere viden om sig selv, hvilket er afgørende for magisk praksis. Ametyst.

LÖGR
Germansk: Laaz (Laguz)
Gotisk: Lagus
Norrønt: Lögr
Angelsaksisk: Lagu
Islandsk: Lögur
Norsk: Laukr
Skjuler og symboliserer det ukendte. Afslører og modvirker gifte. Det skjulte afsløres. Hjælper med
bevidstheden over for energier og øger ens følsomhed. God for kvistgængere og pendulbrugere.
Hjælper i astralt arbejde. Kan bruges til at øge fysisk og spirituel styrke. Bruges i feminin magi og til
at skjule andre runers kræfter.
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INGWAZ
Norrønt: Ing, Ingvarr
Gotisk: Iggws
Germansk: Enguz (Ingwaz)
Angelsaksisk: Ing
Islandsk: Ing
Norsk: Ing
Det alternative symbol for denne rune minder meget om Azazels sigil. Denne rune er det mandlige
modstykke til Berkano. Repræsenterer Guden, "Ing". Ingwaz er runen, hvori kraft opbevares.
Konverterer aktiv kraft til potentiel kraft. Kan fratage en mand hans maskulinitet og hvem som helst
deres livskraft. Ligesom en krystal, opbevarer denne rune energi, indtil der er behov for den. Det er en
magisk reserve. Stenen er elfenben.

DAGAZ
Germansk: Daaz (Dagaz)
Gotisk: Dags
Norrønt: Dagr
Angelsaksisk: Daeg
Islandsk: Dagur
Norsk: Dagr
Repræsenterer orgasmens klimaks, hvor målet med værket realiseres. Ligesom planeten Uranus, giver
denne rune glimt af intuition og viden. Nyttig til at hæve kundalinien. Bedst hvis den bruges sammen
med andre runer der øger visdom og bevidsthed.

ÖDHAL
Germansk: Utal (Othala)
Gotisk: Othal
Norrønt: Oðal
Angelsaksisk: Otael (Ethel)
Islandsk: Óðal
Norsk: Ödal
Rune for ejendom og jord. Rune for afstamning og arv. Bruges til at komme ind i ens
racehukommelse for at opnå ens forfædres viden. Bruges til at opnå rigdom i form af ejendom og
ejendele. I modstætning til Fehu, repræsenterer denne rune ejendendom, der er foranket og ikke
mobilt - at slå sig ned. Kan bruges til at anspore til racisme og kulturelle fordomme.
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Othala repræsenterer cirklen/kuglen; grænsen. Forstenet træ virker godt med Othala; bringer minder
fra tidligere liv samt talenter og visdom fra tidligere inkarnationer.
Referencer:
Teutonic Magic, the Magical and Spiritual Practices of the Germanic People af Kveldulf Gundarsson
©1990
The Secret King: Karl Maria Wiligut: Himmler's Lord of the Runes af Karl Maria Wiligut; translated
edition af Stephen E Flowers; Michael Moynihan
The Secret of the Runes af Guido Von List; translated edition by Stephen E Flowers
Futhark, a Handbook of Rune Magic af Edred Thorsson ©1984
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Brug af en satanisk rosenkrans
Brugen af en satanisk rosenkrans er en
fremragende og meget effektiv måde at
hæve kraft og rette sin energi mod ens
ønsker. Den sataniske rosenkrans kan
også bruges som et kabbalistisk
meditationsværktøj, når man arbejder
med vibrationer, som med runisk
meditation. Man glider simpelthen bare
fingrene over perlerne, og man behøver
ikke at tælle. Ens meditation kan på
denne måde forløbe glat og uden
forstyrrelser og derved have mere kraft.
Den katolske rosenkrans blev
STJÅLET fra de tibetiske mala-kranse
og forvansket som med alt andet i det
modbydelige program. Tibetiske malakranse har 108 perler, i modsætning til
den stjålne katolske rosenkrans, som
har halvdelen, altså 54 perler.

For at anvende rosenkransen, bør hvert magisk værk begynde på en fordelagtig planetarisk periode i
forhold til målet. Standarden for dette, hvilket er meget effektivt, er 40 dage i træk. For at opnå
maksimal kraft, skal man arbejde på dette to gange om dagen (om dagen og om aftenen) i de 40 dage.
"De 40 dage" blev stjålet og forvansket ind i den afskyelige jødiske/kristne bibel, men opstod i det
gamle Egypten. Dette har at gøre med tal (Enki/Satans tal er 40) samt månecyklussen. De mest
kraftfulde tidspunkter at udføre et magisk værk er ved midnat, middag, 18:00 og 06:00, MEN sørg
først og fremmest for at timen understøtter værket, så godt du kan.
Research har vist, at de gamle kaldæiske planetariske timer er yderst præcise. Jeg opfordrer dig
kraftigt til at hente Chronos-programmet fra denne hjemmeside:
KLIK HER
Du får brug for at hente og installere version 2.0 af Microsofts .NET Framework sammen med dette
program, hvis du ikke allerede har det. Alle oplysningerne findes på ovenstående hjemmeside. Dette
program er enestående og beregner planeternes timer specifikt for din placering i verden.
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Hvis du stadig ikke har nået dit mål efter 40 dage, så kan du begynde yderligere 40 dage. Det vil sætte
dig tilbage til dag ét, hvis du springer en dag over. Ingen dage må springes over. Der er en ting kaldet
"karma", som de fleste af jer ved. Dette lort herskes af planeten Saturn, og den eneste måde at besejre
det er ved at kende til det og arbejde på at overvinde det. Karma vil slå dig ned og holde dig nede,
medmindre du er opmærksom på det og er stærk samt vedholdende nok til at kæmpe imod det og
overvinde det. Dette er ikke for de svage. Vedholdenhed, tålmodighed og hårdt arbejde er påkrævet.
Når karma fra tidligere liv slår igennem, vil ting såsom en krise i dit liv forekomme og forsøge at
bryde 40-dags cyklussen og afholde dig fra at udføre dine meditationer. Dette betyder, at dine
meditationer virker. Bliv ved med at udføre din daglige meditation med rosenkransen uanset hvad der
sker. Disse slags ting dukker normalt op i løbet af de sidste 30-40 dage af meditationscyklussen for at
forsøge at sætte dig tilbage til udgangspunktet igen og/eller for at stoppe meditationen. Vær forberedt
og opmærksom. Man skal fortsætte med at kæmpe. Kun de stærke overlever og opnår deres mål.
Energi skal påføres igen og igen, indtil forandring opnås. Dette svarer til en kiropraktor, som bliver
ved med at poppe rygsøjlen på plads, indtil den bliver, hvor den skal være.
Når man healer, og der er tale om kroniske lidelser, er det vigtigt at fortsætte, langt efter symptomerne
forsvinder. Symptomerne kan stoppe for en tid og derefter vende tilbage, hvis meditationen stoppes.
Jo længere man har udholdt lidelsen, desto længere tid tager det at fjerne den med meditationerne,
nogle gange endda måneder eller år. Medfødte problemer er de værste og sværeste at heale, men det er
på ingen måde umuligt. De vil bare kræve meget mere kraft og langt større indsats.
Vi tager det, som er vores tilbage ved at bruge den sataniske rosenkrans. Derudover blasfemerer vi
den katolske kirke. Jeg har fundet dette meditationsværktøj til at være fremragende, og det er en
underdrivelse. Vibrationerne flyder ind i en rytme, og kraften forstærkes og kan anvendes til hvilket
som helst ønske.
For at bruge den sataniske rosenkrans bør du ideelt set arbejde med kabbalaen. Den SANDE Kabbala
er at bruge vibration, som f.eks. vibration af runer, Dæmoners navne, egyptiske kraftord osv., til
drastisk at øge ens energi og kraft. Denne form for meditation er avanceret og ekstremt effektiv.
Du kan bruge vibrationerne til blot at hæve energi og bevidsthed, eller du kan fokusere på et bestemt
chakra eller aspekt af din sjæl, eller du kan udøve magi.
Jeg foreslår, at du laver din egen sataniske rosenkrans. De er nemme at lave. Materialerne kan fås
billigt i de fleste butikker med perler osv. Køb perlerne og snoren. Baphometet kan købes online eller
i enhver velassorteret okkult butik. Jeg foreslår, at du efterlader lidt plads på snoren, så du kan glide
perlerne til side, som du udfører din vibration for hver perle. Jeg foreslår også, at du placerer en ekstra
perle (jeg bruger firkantede perler til dette) på hver side af de større perler, når du når til 50. På denne
måde kan du mærke, hvor du er uden at afbryde din trance/meditation.
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Her er et eksempel på brugen af den sataniske rosenkrans - du er velkommen til at ændre
meditationen, så den passer til det, du ønsker at opnå:
FOR TILTRÆKNING AF PENGE:
1. Begynd med den større perle lige ved siden af Baphometet og sig din affirmation i dit sind;
eksempel: "Jeg tiltrækker store mængder gratis og lette penge. Disse penge er gratis, og er mine at
beholde eller bruge, som jeg ønsker". Diriger nu energien ved at visualisere et hvidgyldent lys (dette
kan bruges til alle formål) omkring din pung og dig selv.
2. Gentag ovenstående med de fire resterende perler.
3. Din sataniske rosenkrans skal have 108 perler, så en af siderne på den store snor skal ende med at
have otte perler. Du skal starte på den side, som har ni. Ånd ind og vibrer følgende når du ånder ud:
F-F-F-F-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-E-H-H-H-H-H-H-H-U-U-U-U-U-U-U
4. Glid perlen tilbage og fortsæt til den næste. Ånd ind og vibrer følgende når du udånder:
F-F-F-F-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-E-H-H-H-H-H-H-H-U-U-U-U-U-U-U
5. Gør dette med hver perle i sæt af ni. Visualiser en gang imellem Fehu runen gløde med energi mens
du udfører vibrationerne (hvis du vibrerer en Dæmons navn, så visualiser Hans/Hendes sigil på
samme måde).
6. Når du når til den 10. (store) perle, som adskiller de små perler i sæt af ni, så sig din affirmation
igen og anvend energien du lige har hævet til at tiltrække penge, som anført i eksemplet ovenfor. Du
kan også bruge hver 10. perle til at tage et par normale vejrtrækninger, før du vender tilbage til
vibrationerne igen.
FOR KÆRLIGHED/BEGÆR:
For at bringe en ønsket person ind i dit liv, visualiser da energien du hæver opsluge ham/hende. Du
kan også fantasere om at have samleje eller lignende med personen. Jeg foreslår også, du visualiserer
lyset (energien) opsluge jer begge under meditationen/fantasien. Når du er færdig, kan du onanere og
dirigere mere energi fra orgasmen ind i ham/hende.
FOR AT HEALE:
Sig affirmationen du bruger til at heale og diriger derefter energien ind i den plagede del af din krop.
Visualiser og føl dette. Hvis du healer en elsket, så visualiser og glem ikke at rense den plagede
område, før du begynder meditationen.
Husk, når du healer, at energi skal dirigeres sammen med affirmationer til den plagede kropsdel
omkring 10-20 gange om dagen. Dette kan tage alt fra 1-2 minutter, men skal gøres så meget som
muligt, når som helst når du kan fokusere, indtil du er fuldstændigt helbredt.
Klik her for mere information om healing.
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FOR SORT MAGI:
Brug rosenkransen på samme måde til at pumpe negativ energi ind i dit offer.
VIGTIGT!
For værker med sort magi er det meget vigtigt at bruge en seperat rosenkrans. Rosenkransen
akkumulerer energi, og kan blive mere og mere kraftfuld hver gang du bruger den. Det er åbenlyst, at
modstridende energier kan støde sammen og udligne hinanden.
Jeg har brugt den sataniske rosenkrans til både at opnå mine ønsker samt bare for at øge mine
energier. Det er ekstremt kraftfuldt at arbejde med runer, og under meditationen er det ikke
usædvanligt at se visse aspekter af sin sjæl og føle energien tilpasse sig selv.
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Udskillelse af ektoplasma
Om ektoplasma:
Ektoplasma har mange forskellige astrale anvendelser. Udenjordiske bruger dette på en meget
kraftigere måde end mennesker. Dette er skyen, der former sig før mange bortførelser, hvor der er et
tab af tid og hukommelse. Ektoplasma kan gøre en usynlig og kan også bruges til at dræbe med
dødsritualer. Når man er blevet dygtigt at producere dette stof, kan man få det til at manifestere i
bestemte farver, som harmonerer med det magiske værks formål.
Det mest almindelige eksempel på brugen af ektoplasma er med medier. Ektoplasmaet giver den
evokerede ånd noget at manifestere sig selv i. Ektoplasma kan også gøre en tankeform meget mere
potent.
Hvordan man udskiller ektoplasma:
Ektoplasma er stoffet vi ser som skyer, når vi scryer. Dette er en mindre form, men vil få dig i gang.
Stearinlys er perfekt til denne øvelse. Farven på lyset betyder intet i denne øvelse, så brug hvad du har
til rådighed. Hvis du har et sort spejl, er det bedst at bruge dette, men andre lignende rekvisitter kan
bruges. Du kan endda bruge et almindeligt spejl eller en skål med mørk eller sort væske.
1. Sid i et roligt og svagt oplyst rum.
2. Slap af og gå ind i en trance. Det behøver ikke at være en dyb trance, bare nok til at du er
fokuseret.
3. Se ind i spejlet eller skålen med væske og stir på ét punkt. Du bør efterhånden se skyer samle sig.
4. Koncentrer dig om disse skyer og få dem, med din vilje og på en blød måde, til at kondensere og
blive tykkere.
5. Når du konsekvent er i stand til at få skyerne til at blive tykkere, så kig langsomt og blidt væk fra
spejlet. Du bør stadig kunne se skyerne foran dig. Prøv at fokusere på dem i to til tre minutter.
Målet er at kunne udskille dette stof og manipulere det efter behag.
6. Blink med øjnene og bevæg dine fingre og tæer for forsigtigt at få dig selv tilbage fra trancen.
Når du bliver god til at udskille ektoplasma, så form det til en kugle. Arbejd herfra på at gå det tykkere
og lav forskellige former med det. Dette kræver øvelse, så vær tålmodig. Efter noget tid vil du være i
stand til at udskille det med bestemte farver til bestemte formål.
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Satanisk telepatisk kommunikation

Fader Satan viste mig denne teknik.
For at åbne telepatisk kommunikation mellem to personer:
1. Åbn dit tredje øje (du skal allerede have udført den grundlæggende åbning af det tredje øje).
For at åbne dit tredje øje, visualiser et kraftigt lys, cirka på størrelse med en 20-krone, og se det skinne
som Solen. Dette vil aktivere dit tredje øje.

2. Visualiser ansigtet på den person du ønsker at kommunikere med. Åbn personens tredje øje ved at
visualisere det lyse op, på samme måde som du gjorde med dit eget. I nogle tilfælde kan folk, som
ikke har deres tredje øje åbent modtage dine beskeder, men begge personer skal være fuldt åbne for de
bedste resultater.
3. Forlæng dit tredje øjes slange.
For at forlænge dit tredje øjes slange, visualiser da en skinnende rør-agtig udvidelse rage ud fra dit
tredje øje.
4. Forbind din slange til det tredje øje på personen du ønsker at kommunikere med. Lys begge tredje
øjne og op med energien og det samme med røret.
Telepatisk kommunikation bør nu være etableret. Tal som du ville gøre, hvis du kommunikerede med
Dæmoner. Den anden person bør høre dig og svare. Dette er ikke for nybegyndere. Du skal allerede
have erfaring med at kommunikere med Dæmoner og være i stand til at skelne relle beskeder og
kommunikation fra astralt bedrag.
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Satans magiske kvadrater
Hvordan man bruger disse korrekt
I mange år er jeg stødt på brugen af "kabbalistiske kvadrater", sommetider kaldt "magiske kvadrater".
I virkeligheden opstod disse, som næsten alt andet okkult, i Fjernøsten.
På grund af den massive ødelæggelse af spirituel viden, er måden hvorpå man bruger disse desværre
blevet ødelagt og forvansket. Givet flere forskellige kilder, præsenterede hver enkelt af disse en lam
forklaring på disse kraftfulde kvadrater, og hvordan man bruger dem korrekt. Vestlig okkultisme er
blevet forvansket ved, at jødisk pis instruerer i at tage tallene og konvertere dem (i henhold til den
hebraiske udgave af numerologi) til deres udgave af "sigiler".
Andre kilder fra bøger om mantraer (fra fjernøstlige forfattere) instruerer i at "tegne det planetariske
kvardrat på et stykke papir og have det på sig". Andre kilder gentager stort set disse to eksempler. Det
er lysende klart, at dette ikke er den korrekte måde at bruge dem.
Den 28/11/2010 gav Dæmoner mig den virkelige formel til at bruge disse kraftfulde kvadrater. For det
første hedder de "kabbalistiske kvadrater". De fleste af jer ved, at den SANDE kabbala er at gøre brug
af vibration og lyd for at invokere bestemte energier og/eller for at give bestemte resultater i den
materielle verden. Begge af ovenstående er tydeligvis lorteforklaringer, der har til formål at erstatte
tabt, sand spirituel viden. Ved at researche østlige kilder har jeg fundet, at disse kvadrater findes i
bøger om mantraer (mantraer er kraftfulde ord), MEN der er ingen rigtige instruktioner om, hvordan
man bruger dem effektivt. Det er givet, at visse mantraer skal vibreres et bestemt antal gange i et
bestemt antal dage osv. Pointen er, at det er det, som et kabbalistisk/magisk kvadrat afslører.
Det kabbalistiske/magiske kvadrat afslører en vis sekvens for, hvor mange gange man skal vibrere et
bestemt mantra. Disse værker er de mest kraftfulde, jeg nogensinde har udført, og de er bestemt ikke
for folk, som er nye til meditation. De kan generere ekstreme mængder energi, især i chakraet det
bestemte kvadrat repræsenterer. Alle dine chakraer skal være åbne ved at have udført
åbningsmeditationerne for chakraerne.*
Energien lader til at blive stærkere og stærkere og usædvanlig kraftfuld omkring halvvejs inde i
værket. Det er bydende nødvendigt, at man ikke springer nogen dage over, da dette vil ødelægge hele
værket, og så vil du være nødt til at starte forfra. Det er også meget vigtigt, at du er præcis og nøjagtig
i antallet af gentagelserne givet for hver dag.

For eksempel:
For at bruge Solens kabbalistiske kvadrat, ville man vibrere mantraet for Solen 666 gange, det dette er
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summen af alle tallene i Solens kvadrat. Mantraet skal så vibreres et bestemt antal gange i en periode
på 36 dage, da der er 36 firkanter i Solens kvadrat, som det ses nedenfor.
KABBALISTISK/MAGISK KVADRAT FOR SOLEN TIL AT STYRKE CHAKRAER, STYRKE
EN SVÆKKET SOL OG FOR HJÆLP TIL HELBRED OG GENERELT SPIRITUELT
FREMSKRIDT VEDRØRENDE SOLEN
Som vist på illustrationen af det spirituelle
kvadrat for Solen til venstre, ville man
begynde den første dag ved at vibrere
mantraet 31 gange den pågældende dag.
Man begynder i nederste højre hjørne af
kvadratet og går fra højre til venstre og
skifter derefter fra venstre til højre i næste
række, som pilene illustrerer.

Den følgende dag ville man så vibrere det bestemte solmantra to gange i alt; den næste dag fire gange,
og så videre, indtil man når den sjette dag, hvor man ville vibrere mantraet 36 gange i alt. Den syvende
dag ville man skifte til rækken lige ovenfor og vibrere mantraet 25 gange; dagen efter 29 gange og så
videre, indtil man slutter med den 36. dag i første kvadrat, hvor man så kun vibrerer mantraet én gang,
som anvist i kvadratet.
KABBALISTISK/MAGISK KVADRAT FOR SOLEN FOR MATERIEL SUCCES, VELFÆRD OG
JORDISKE (IKKE-SPIRITUELLE) ANLIGGENDER
For materiel succes, velfærd og fremskridt i jordlige (ikkespirituelle) anliggender, skal mantraet viberes fra top til
bund, som vist i eksemplet til venstre. Her begynder man
første dag ved at vibrere mantraet én gang den pågældende
dag.
Man begynder i øverste højre hjørne af kvadratet og går fra
top til bund - først én gang, næste dag 30, tredje dag 24,
fjerde dag 13, femte dag 12, sjette dag 31, næste dag videre
til næste række som pilen illusterer med 2 gange, næste dag
26 og så videre, indtil man når den 36. dag i den sjette
kvadrat, hvor man vibrerer mantraet seks gange i alt, som
anvist i kvadratet.

For at fortsætte eksemplet med at bruge solkvadratet, så ville man begynde mantraet når Solen er
stærk, enten i sit ophøjede tegn (Vædderen) eller sit hjemtegn Løven. Udfør ALDRIG nogen form for
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solmagi- eller ritualer når Solen er i sit fald (Vægten) eller skadelige tegn (Vandbæreren). Alle former
for solmagi- og ritualer bør startes på en søndag (Solens dag) i løbet af Solens timer. Du kan finde
Solens timer ved at downloade Chronos programmet, som er uundværligt.
Solværket skal ideelt set startes i dagtimerne, når Solen står højt på himlen og er stærk, f.eks. mellem
10:00 og 14:00, hvis muligt.
Mantraet valgt for Solen skal hver dag vibreres i en af Solens timer.
Disse er standardmantraerne på sanskrit, som er blevet anvendt i tusinder af år. Du bør kunne mærke
energien næsten øjeblikkeligt.
Hvis du arbejder på mål, der har at gøre med materiel velfærd (ikke-spirituelle mål), er det vigtigt at
dirigere energien, som du hævede ved at sige en affirmation flere gange i nutid, mens du visualiserer
dit mål.
Disse værker bør udføres (både de spirituelle og materielle) før og under hårde astrologiske transitter
fra Saturn, for at styrke planeten der bliver ramt og også for at opveje ulykken forårsaget af Saturn.

Solen 666
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Solen til at styrke chakraer, styrke en svækket Sol og for hjælp til
helbred og generelt spirituelt fremskridt vedrørende Solen

Kabbalistisk/magisk kvadrat for Solen for materiel succes, velfærd og jordiske (ikke-spirituelle)
anliggender
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Mantraet for Solen skal vibreres 36 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Solen er stærk i sit hjemtegn Løven, eller når den er i sit ophøjede tegn
Vædderen.
Disse tidspunkter er ideelle, men mantraet kan også vibreres, når Solen er i andre tegn.
BEGYND IKKE dette mantra når Solen er i Vandbæreren (planetens skadelige tegn) eller Vægten
(planetens fald).
Begynd mantraet en søndag i en af Solens timer.
Begynd i dagtimerne, helst når Solen skinner.
Ideelt set skal mantraet for Solen vibreres hver dag i en af Solens timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
Solens rituelle/magiske herredømmer:
Selvtillid, tillid, berømmelse, succes i gambling, nydelse, sikring af popularitet/karisma, øget helbred
og vitalitet, healing, beskyttelse, succes, magisk kraft og rigdom. Solen hersker det tredje chakra og
naturligvis Solen i horoskopet.
Kropsdele hersket af Solen: hjertet, rygsøjlen, mellemgulvet, arterier, vener og øjne. Overordnet
helbred og vitalitet.
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Sygdomme: lav vitalitet, udmattelse, alle hjertesygdomme, arterier, for højt/lavt blodtryk,
synsproblemer, gulsot, meningitis, alle rygproblemer, anfald, (svækket/plaget Sol).
Erhverv: skuespil, alle positioner inden for teater, folk i autoritære positioner (chefer, tilsynsførende,
adelige, konger, kejsere), de som arbejder med guld, dommere, magistrater, personer med ansvar for
enorme summer af penge, pengelångivere.
Solen er ens ego, personlighed, selvværd, lederevner, vitalitet, lederevner, helbred, berømmelse og
ære.
Solen styrer: din far, mændene i dit liv, dine børn, dit helbred/vitalitet, din vilje og ambition, dit
selvværd, din selvudfoldelse, din selvtillid og dit tredje (sol)chakra. Ædle metaller, ting af værdi, guld,
alle personer med autoritet/magt, de velhavende, regeringen.
I dit horoskop: huset som Solen er placeret, i samt huset/husene der har Løven på husspidsen.
Det kabbalistiske/magiske kvadratværk styrker det tredje (sol)chakra, styrker en svækket Sol i ens
horoskop og hjælper i anliggenderne hersket af huset/husene med Løven på husspidsen samt huset
indeholdende Solen.
MANTRAET FOR SOLEN:
AUM HRAAM HRIM HRAUM SAU SURYAE NAMA:
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH]٠ når man arbejder på spirituelle mål
Udtale:
AHH-UUU-MMM ٠ H-RR-AH – AH-MM ٠ H-RR-II-MM ٠ H-RR-AH-UU-MM ٠ SAH-UUU ٠
SUUU-RR-YAH-YAY ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen ٠ YAY rimer med "okay"
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Månen 3321
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Månen til at styrke chakraer, styrke en svækket Måne og for hjælp til helbred
og generelt spirituelt fremskridt vedrørende Månen
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Kabbalistisk/magisk kvadrat for Månen for materiel succes, velfærd og jordiske (ikke-spirituelle)
anliggender

Mantraet for Månen skal vibreres 81 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Månen er fuld, stærk i sit hjemtegn Krebsen, eller når den er i sit ophøjede tegn
Tyren.
Månen er mest kraftfuld, når den er fuld.
BEGYND IKKE dette mantra når Månen er i Skorpionen (planetens fald) eller Stenbukken (planetens
skadelige tegn).
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Begynd mantraet en mandag i en af Månens timer.
Begynd i nattetimerne når Solen er gået helt ned, det er mørkt, og Månen er synlig - jo lysere Månen
er, desto bedre.
Ideelt set skal mantraet for Månen vibreres hver dag i en af Månens timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
Månens rituelle/magiske herredømmer:
Hjemmet og familien, mad og drikke, restauranter, hoteller og kroer, vand og væsker,
hjemlige/familiemæssige anliggender, kvinder, tidlig barndom, moderen, offentligheden, følelser,
instinkter, hukommelsen, det underbevidste, vaner, fødsel, stemninger, psyken, tidlige erindringer.
Kropsdele hersket af Månen: brysterne, livmoderen, lymfevæsker og andre ikke-kropsblodsvæsker,
sved og spyt, maven og fordøjelsesorganerne.
Sygdomme: for store mængder kropsvæsker eller mangel på samme, mani og depression,
menstruationsproblemer, tyktarmsbetændelse, tarmsygdomme.
Erhverv: kulinariske erhverv, kokke, hotel/restaurationsarbejdere, alle almindelige erhverv,
børnesygplejersker, jordemødre.
Månen hersker: din mor, kvinderne i dit liv, din familie, dit hjem, dine følelser, humør og intuition,
sølv og dit tredje øje.
I dit horoskop: huset som Månen er placeret i, samt huset/husene der har Krebsen på husspidsen.
Det kabbalistiske/magiske planetariske kvadrat styrker det tredje øje, styrker en svækket Måne i ens
horoskop og hjælper i anliggenderne hersket af huset/husene med månetegnet Krebsen på husspidsen
samt huset indeholdende Månen.
MANTRAET FOR MÅNEN:
AUM ŞRAAM ŞRIM ŞRAUM SAU CHANDRAMASE NAMA
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH]٠ når man arbejder på spirituelle mål
Udtale: AHH-UUU-MMM ٠ SH-RR-AH – AH-MM ٠ SH-RR-II-MM ٠ SH-RR-AH-UU-MM ٠
SAH-UUU ٠ CH-AH-NN-D-RR-AH-MM-AHSAY ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen. Ş viberes som starten af ordet "chauffør".
CH vibreres korrekt som det tyske "Ich", og der er intet tilsvarende på dansk.
CH lyden laves med den bløde gane bagerst i munden og ikke med den forreste/hårde gane som
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"chef".

Merkur 2080
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Merkur til at styrke chakraer, styrke en svækket Merkur og for hjælp
til helbred og generelt spirituelt fremskridt vedrørende Merkur.
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Kabbalistisk/magisk kvadrat for Merkur for materiel succes, velfærd og jordiske (ikke-spirituelle)
anliggender

Mantraet for Merkur skal vibreres 64 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Merkur er stærk i sine hjemtegn Tvillingerne eller Jomfruen, eller når den er i sit
ophøjede tegn Vandbæreren.
BEGYND IKKE dette mantra når Merkur er i Løven (planetens fald) eller Skytten eller Fiskene
(planetens skadelige tegn).
Begynd mantraet en onsdag i en af Merkurs timer.
Ideelt set skal mantraet for Merkur vibreres hver dag i en af Merkurs timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
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Merkurs rituelle/magiske herredømmer:
Kommunikation, skrivning, tale, ord, uddannelse, naboer, budbringere, sindet, intellekt og intelligens,
mentalitet, bøger, aviser, tidsskrifter, magasiner, computere og software, koordination og adræthed,
fingerfærdighed, medier, bevægelse, små rejser, ungdom, hastighed. Det sindelige/mentale aspekt af
sjælen.
Kropsdele hersket af Merkur: alle sanseorganer, lunger, arme, hænder, reflekser, hjernen, nerver og
nervesystemet.
Sygdomme: lidelser vedrørende nervesystemet/neurologiske lidelser, taleforstyrrelser, astma
(sammen med Mars), rysteler, tuberkulose.
Erhverv: journalistisk, forfattere, revisorer, lærere, talere, tolke, sekretærer, budbringere,
postarbejdere, trykkere, boghandlere, bibliotekarer, kontorister.
Merkur er hvor, dine intellektuelle evner og interesser er. Merkur hersker de unge, ungdommen,
bøger, billeder, skriveredskaber og alt der har at gøre med uddannelse og kommunikation.
I dit horoskop: huset som Merkur er placeret i, samt husene der har Tvillingerne og Jomfruen på
husspidserne.
Det kabbalistiske/magiske planetariske kvadrat styrker hjertechakraet, styrker en svækket Merkur i
ens horoskop og hjælper i anliggenderne hersket af husene med Tvillingerne og Jomfruen på
husspidserne samt huset indeholdende Merkur.
MANTRAET FOR MERKUR:
AUM BRAAM BRIM BRAUM SAU BUDHAAYA NAMA
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH] ٠ når man arbejder på spirituelle mål
Udtale: AHH-UUU-MMM ٠ BB-RR-AH – AH-MM ٠ BB-RR-II-MM ٠ BB-RR-AH-UU-MM ٠
SAH-UUU ٠ BUU-DD-HAH-AH-YAH ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen
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Venus 1225
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Venus til at styrke chakraer, styrke en svækket Venus og for hjælp til helbred og
generelt spirituelt fremskridt vedrørende Venus

Kabbalistisk/magisk kvadrat for Venus for materiel succes, velfærd og jordiske (ikke-spirituelle)
anliggender
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Mantraet for Venus skal vibreres 49 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Venus er stærk i sine hjemtegn Tyren eller Vægten, eller når den er i sit
ophøjede tegn Fisken.
BEGYND IKKE dette mantra når Venus er i Jomfruen (planetens fald) eller Skorpionen eller
Vædderen (planetens skadelige tegn).
Begynd mantraet en fredag i en af Venus' timer.
Ideelt set skal mantraet for Venus vibreres hver dag i en Venus' timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
Venus' rituelle/magiske herredømmer:
Penge (i mindre grad end Solen), smykker, smukt tøj og indretning. Sociale aktiviteter, kunst,
skønhed, luksus, nydelse, komfort, samleje med kærlighed og ømhed, dans, sang, skuespil, kosmetik,
hårpleje- og opsætning, kosmetologi og glamour.
Venus hersker kvinden i en mands horoskop sammen med Månen.
Kropsdele hersket af Venus: halsen, skjoldbruskkirtlen, stemmen, følesansen og nyrene. Også huden
og håret i kosmetisk- og skønhedsforstand.
Sygdomme: urenheder i blodet som forgifter systemet, halsbetændelse, mæslinger, kopper,
nyresygdomme, kønssygdomme.
Erhverv: fredsambassadører, kunstnere, musikere og digtere, skuespil, teaterkarrierer, kosmetologer,
tøjdesignere, entertainere, indretningsarkitekter, guldsmede, botanikere og skabere samt
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sammensættere af skønhed.
I dit horoskop: huset som Venus er placeret i, samt husene der har Tyren og Vægten på husspidserne.
Det kabbalistiske/magiske planetariske kvadrat styrker halschakraet, styrker en svækket Venus i ens
horoskop og hjælper i anliggenderne hersket af husene med Tyren og Vægten på husspidserne samt
huset indeholdende Venus.
MANTRAET FOR VENUS:
AUM DRAAM DRIM DRAUM SAU SHUKRAYA NAMA
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH]٠ når man arbejder på spirituelle mål.
Udtale:
AHH-UUU-MMM ٠ DD-RAH – AHMM ٠ DD-RR-II-MM ٠ DD-RR-AHH-UUU-MM ٠ SAH-UUU
٠ SHH-UUU-KKK-RR-AH-YAH ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen.

Mars 325
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Mars til at styrke chakraer, styrke en svækket Mars og for hjælp til helbred og
generelt spirituelt fremskridt vedrørende Mars

Kabbalistisk/magisk kvadrat for Mars for materiel succes, velfærd og jordiske (ikke-spirituelle)
anliggender
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Mantraet for Mars skal vibreres 25 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Mars er stærk i sine hjemtegn Vædderen eller Skorpionen, eller når den er i sit
ophøjede tegn Stenbukken.
BEGYND IKKE dette mantra når Mars er i Krebsen (planetens fald) eller Vægten eller Tyren
(planetens skadelige tegn).
Begynd mantraet en tirsdag i en af Mars' timer.
Ideelt set skal mantraet for Mars vibreres hver dag i en af Mars' timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
Mars' rituelle/magiske herredømmer:
Krig, vold, vrede, had, kamp, fysisk styrke, konkurrence, stål, bestik, skarpt værktøj, krigsvåben, ild,
feber, skænderier, ambitioner, energi, eventyr, lidenskaber, sårer ved vold, mandlige relationer,
fjender, stridigheder, storhed i kamp, energi og vitalitet (sammen med Solen).
Kropsdele hersket af Mars: hovedet og ansigtet, hjernen (sammen med Merkur), kønsorganer og
røde blodlegemer.
Sygdomme: hovedpine, migræne, feber, akutte infektioner, betændelser, skarpe smerter,
forbrændinger, skoldninger, tandpine, bihulebetændelse, smerte i ørene, for højt blodtryk.
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Erhverv: atleter, militær, kiruger, jern- og stålarbejdere, smede, tandlæger, bøssemagere, slagtere,
barberer, almindelige erhverv.
I dit horoskop: huset som Mars er placeret i, samt husene der har Vædderen og Skorpionen på
husspidserne.
Det kabbalistiske/magiske planetariske kvadrat styrker sakralchakraet, styrker en svækket Mars i ens
horoskop og hjælper i anliggenderne hersket af husene med tegnene Vædderen og Skorpionen på
husspidserne samt huset indeholdende Mars.
MANTRAET FOR MARS:
AUM KRAAM KRIM KRAUM SAU BHAUMAYA NAMA
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH]٠ når man arbejder på spirituelle mål
Udtale:
AHH-UUU-MMM ٠ KK-RR-AH – AH-MM ٠ KK-RR-II-MM ٠ KK-RR-AH-UUU-MM ٠ SAHUUU ٠ BB-AHH-UUU-MM-AH-YAH ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen ٠ K vibreres bagerst i munden.

Jupiter 136
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Jupiter til at styrke chakraer, styrke en svækket Jupiter og for hjælp til
helbred og generelt spirituelt fremskridt vedrørende Jupiter

Kabbalistisk/magisk kvadrat for Jupiter for materiel succes, velfærd og jordiske (ikke-spirituelle)
anliggender
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Mantraet for Jupiter skal vibreres 16 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Jupiter er stærk i sine hjemtegn Skytten eller Fisken, eller når den er i sit
ophøjede tegn Krebsen.
BEGYND IKKE dette mantra når Jupiter er i Stenbukken (planetens fald) eller Tvillingerne eller
Jomfruen (planetens skadelige tegn).
Begynd mantraet en torsdag i en af Jupiters timer.
Ideelt set skal mantraet for Jupiter vibreres hver dag i en af Jupiters timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
Jupiters rituelle/magiske herredømmer:
Spiritualitet, held og lykke, langdistancerejser, vidergående uddannelse, filosofi, velfærd, velstand,
optimisme, ekspansion, godgørenhed, sport, fritid, det udendørs, overflod, lykke, glæde, god timing,
rigdom, vægtøgning, lov, udlændinge, fremmede kulturer og lande, nydelse, fornøjelse.
Kropsdele hersket af Jupiter: leveren, hofterne, lårene og bugspytkirtlen.
Sygdomme: diabetes, blodsukkerlidelser, gulsot, fedme, hoftesygdomme.
Erhverv: undervisere ved højere læreanstalter, dommere, gejstlige, bankfolk, filantroper og lovgivere.
I dit horoskop: huset som Jupiter er placeret i, samt husene der har Skytten og Fisken på
husspidserne.
Det kabbalistiske/magiske planetariske kvadrat styrker kronechakraet, styrker en svækket Jupiter i ens
horoskop og hjælper i anliggenderne hersket af husene med Skytten og Fisken på husspidserne samt
huset indeholdende Jupiter.
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MANTRAET FOR JUPITER:
AUM GRAAM GRIM GRAUM SAU GURUAVE NAMA
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH]٠ når man arbejder på spirituelle mål
Udtale:
AHH-UUU-MMM ٠ GG-RAH – AH-MM ٠ GG-RR-II-MM ٠ GG-RR-AH-UUU-MM ٠ SAH-UUU
٠ GG-UUU-RR-UUU- AH-VAY ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen ٠ G skal vibreres bagerst i munden/halsen.

Saturn 45
Kabbalistisk/magisk kvadrat for Saturn til at styrke chakraer og spirituelle værker vedrørende Saturn

Kabbalistisk/magisk kvadrat for Saturn for materielle og jordiske (ikke-spirituelle) anliggender
vedrørende Saturn
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ADVARSEL!
IFØLGE ALLE DE PRIMÆRE TRADITIONELLE TEKSTER OM MANTRAERNE (DISSE
MANTRAER ER STANDARDMANTRAERNE FOR PLANETERNE), LÆSER DE, AT SATURN
MANTRAET/VÆRKET VIL "OPVEJE" SATURNS NEGATIVE TENDENSER, ISÆR UNDER ET
HÅRDT SATURN TRANSIT. MIN EGEN PERSONLIGE ERFARING MED DETTE, SAMT ET
PAR ANDRE DER UDFØRTE DETTE VÆRK, ER, AT VI HAR OPLEVET DET MODSATTE,
SELV DA SATURN IKKE LAVEDE NOGLE NEGATIVE ASPEKTER TIL NOGEN PLANETER I
HOROSKOPET. NÆSTEN ØJEBLIKKELIGT BEGYNDTE NEGATIVE HÆNDELSER AT
FOREKOMME, OG DISSE VAR FORBUNDET MED HUSET, SATURN BEFANDT SIG I. HVIS
DU FØLER, AT DU SKAL UDFØRE VÆRKET NEDENFOR, ER DU HERMED ADVARET.
FORTSÆT MED FORSIGTIGHED!
DET GIK HELT FINT MED ALLE DE ANDRE PLANETARISKE KVADRATER OG PÅ EN
POSITIV MÅDE. SATURN HAR ALTID VÆRET EN SKADEVOLDENDE PLANET I MANGE
HENSEENDER. DETTE BETYDER IKKE, AT SATURNS ENERGIER IKKE KAN DIRIGERES
POSITIVT. VÆR BLOT BEREDT OG HVIS DU VÆLGER AT UDFØRE VÆRKET FOR
SATURN SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE.
Mantraet for Saturn skal vibreres 9 dage i træk. Det er vigtigt aldrig at springe nogen dage over, da
dette vil ophæve hele værket.
Begynd mantraet når Saturn er stærk i sine hjemtegn Stenbukken eller Vandbæreren, eller når den er i
sit ophøjede tegn Vægten.
BEGYND IKKE dette mantra når Saturn er i Vædderen (planetens fald) eller Krebsen eller Løven
(planetens skadelige tegn).
Begynd mantraet en lørdag i en af Saturns timer.
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Ideelt set skal mantraet for Saturn vibreres hver dag i en af Saturns timer. Dette er ideelt, men spring
aldrig nogen dage over uanset timen.
Saturns rituelle/magiske herredømmer:
Lidelse, elendighed, tab, udholdenhed, faderen, de ældre, disciplin, eneboere, restriktioner, fattigdom,
forsinkelse, defekter, dræbte, gniere, dem som faster eller sulter, asketer, fornægtelse, gæld, enker, lig,
grave, frygt, usikkerhed, sygdom, sorg, langsigtede forpligtelser, pligt, begrænsninger, tid og ure,
tålmodighed, alvorlighed, skepsis, pessimisme, at lære af fejl på den hårde måde.
Kropsdele hersket af Saturn: knoglerne, knæene, ørene (hørelse, balance), milten, huden, tænderne.
Sygdomme: kroniske svindsygdomme, hudsygdomme, knogle- og tandsygdomme, døvhed,
svimmelhed, tinnitus (ringen for ørerne), depression, blokeringer, blodpropper, stagnation, nyresten,
gigt, immundefekter.
Erhverv: byggere, fangevogtere, graverkarle og bedemænd.
I dit horoskop: huset som Saturn er placeret i, samt huset/husene der har Stenbukken på
husspidsen/husspidserne.
SATURN VIL AKTIVERE DISSE OMRÅDER AF DIT LIV, OG DETTE VIL IKKE
NØDVENDIGVIS VÆRE POSITIVT!
Det kabbalistiske/magiske kvadrat styrker rodchakraet. Når Saturn dirigeres korrekt, kan den give en
positiv følelse af selvdisciplin, udholdenhed og organisering. Saturn kan også bringe succes og
fremskridt gennem hårdt arbejde, især inde for karrieren (VÆR IGEN OPMÆRKSOM - SELV NÅR
ENERGIERNE DIRIGERES MED POSITIVE AFFIRMATIONER, KAN ULYKKELIGE
BEGIVENHEDER FOREKOMME ALLIGEVEL).

MANTRAET FOR SATURN:
AUM PRAAM PRIM PRAUM SAU SHANISWARA NAMA
Man kan erstatte NAMA med SVAHA ٠ [S-VAH-HAH]٠ når man arbejder på spirituelle mål.
Udtale:
AHH-UUU-MMM ٠ P-RR-AH – AH-MM ٠ P-RR-II-MM ٠ P-RR-AH-UUU-MM ٠ SAH-UUU ٠
SH-AH-NII-SS-VAH-RR-AH ٠ NAH-MAH
Alle R'er skal rulles med tungen.
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Genveje til de planetariske kvadrater
Nedenfor er kortere versioner af mantraerne til de magiske kvadrater. Disse virker bestemt, og kan
være nyttige når man ikke har så meget tid og/eller arbejder med de større kvadrater, såsom Månen og
Merkur.
Husk altid at holde dig til det samme mantra (det korte eller lange mantra) gennem hele værket. Du
kan ikke skifte til et kortere eller længere mantra, når først du er begyndt på værket.
Solen: AUM SURYAE [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ SUUU-RR-YAH-YAY ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH
Månen: AUM CHANDRAMASE [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ CH-AH-NN-D-RR-AH-MM-AHSAY ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH
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Merkur: AUM BUDHAAYA [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ BUU-DD-HAH-AH-YAH ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH
Venus: AUM SHUKRAYA [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ SHH-UUU-KKK-RR-AH-YAH ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH
Mars: AUM BHAUMAYA [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ BB-AHH-UUU-MM-AH-YAH ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH
Jupiter: AUM GURUAVE [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ GG-UUU-RR-UUU- AH-VAY ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH
Saturn: AUM SHANISWARA [NAMA eller SVAHA]
AHH-UUU-MMM ٠ SH-AH-NII-SS-VAH-RR-AH ٠ NAH-MAH eller S-V-AH-HAH

Enkelt slange meditation
Denne meditation er, som slangemeditationen, meget
kraftfuld og bør kun udføres af personer, der er øvede
inden for meditation og hvis chakraer er stærke nok.
Azazel hjalp mig med at revidere meditation med
tilføjelsen af den forlængede slange.
(Ligesom billederne fra det gamle Egypten med slangen
der kommer ud af det tredje øje demonstrerer, er den
forlængede slange en psykisk sensor, vi kan bruge. Den
kan forlænges meget længere end en halv eller hel
meter. Denne meditation styrker sensoren)
1. Sid med din ryg ret.
2. Fokuser på dit rodchakra som gløder med en kraftfuld, levende rødgylden farve.
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3. Visualiser også slangen gløde med kraften og det strålende lys. Den lyser rodchakraet op til at
have en hvidgylden farve som Solen, hvorefter den forlader rodchakraet ved at bevæge sig ud
af venstre side.
4. Slangen kurver udad til den venstre side af kroppen, hvorefter den kurver tilbage mod højre for
at komme ind i sakralchakraet fra venstre side. Når slangen går ind i sakralchakraet, så
visualiser det lyse op med en orangegylden farve.
5. Den kommer frem fra sakralchakraets højre side, kurver udad og derefter tilbage mod venstre
hvor den går ind i solchakraet fra højre side og lyser det op med hvidgylden energi og styrker
det.
6. Slangen kommer frem fra solchakraets venstre side, kurver udad og så tilbage mod højre for at
gå ind i hjertechakraet fra venstre side og lyser det op med grøngylden energi.
7. Slangen kommer frem fra højre side af hjertechakraet, kurver udad og så tilbage mod venstre
for at gå ind i halschakraet fra højre side. Slangen lyser halschakraet op med kraftfuld, klar blå
energi og styrker det.
8. Slangen kommer ud af halschakraets venstre side og kurver igen udad mod venstre og derefter
indad mod højre igen, hvor den går ind i det sjette chakra bag det tredje øje fra venstre side.
Lys dette chakra op med strålende blåviolet energi for at lade det op og styrke det.
9. Slangen kommer frem fra forsiden af det sjette chakra. Den vil tage en alternativ rute.
Visualiser slangen komme ind i det tredje øje fra bagsiden (fra det sjette chakra og udad) og
komme ud fra forsiden af det tredje øje. Forlæng slangen omkring 30cm udad fra dit tredje øje
og forsøg at føle dette i din aura.
10. Træk slangen tilbage ind i dit tredje øje og videre ind i dit sjette chakra. Begynd nu
nedstigningen.
11. Diriger slangen til at gå ind i højre side af dit halschakra og lyse det op. Den kommer derefter
ud fra venstre side af halschakraet, kurver udad og indad igen hvor den går ind i hjertechakraet
fra venstre side og lyser det op.
12. Den kommer frem fra hjertechakraets højre side, kurver udad og så indad igen for at gå ind i
solchakraet fra højre side hvor den lyser det op og styrker det.
13. Slangen bevæger sig ud ad solchakraets venstre side, kurver udad og bevæger sig igen indad
for at gå ind i sakralchakraet fra venstre side, hvor den lyser det op og styrker det.
14. Efter at have lyst sakralchakraet op, bevæger den sig udad fra højre side, kurver ud og bevæger
sig igen indad for at vende tilbage til rodchakraet fra højre side. Slangen lyser rodchakraet op
med strålende lys og energi og styrker det. Brug et par øjeblikke på at meditere på dit
rodchakra og styrk det med det strålende lys og energien.
Dette kan gentages. Det er ekstremt kraftfuldt.
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Tvillingeslange meditation
Denne meditation blev givet til et par af Fryden Ved Satans ypperstepræster fra
Thoth og Azazel.
1. Slap af og vær fuldstændig komfortabel. Rens din aura og chakraer.
2. Visualiser dit rodchakra lyse op, så det stråler og gløder. Visualiser så en
strøm af lys stige op fra dette glødende chakra. Strømmen af lys vil forbinde
sig til dit andet chakra og lyse det op på samme måde, så det stråler og gløder.
Fortsæt med at gøre dette hele vejen op gennem dine chakraer indtil du når
kronen.
Du kan også forbinde til dit guldchakra over dit hoved (dette er valgfrit).

4. Udvid nu strømmen af lys til at være en stav. Visualiser staven rotere.
Roter den hurtigere og hurtigere. Staven bør være skinnende og glødende. Kommander nu staven
til at rotere med lysets hastighed.
5. Fokuser nu igen på rodchakraet, som gløder med skinnende lys. To slanger vil dukke op fra
rodchakraet. De vil bevæge sig udad, ligesom caduceus symbolet, og derefter dreje indad igen for
at forbinde sig med hinanden ved det andet (seksuelle) chakra og lyse det op.
6. De bevæger sig udad igen og så inad, hvor de forbinder sig til det tredje (sol) chakra og lyser det
op.
7. De bevæger sig udad igen og vender tilbage mod hjertechakraet og gør det samme.
Fortsæt dette hele vejen til kronechakraet, det 8., eller 9. chakra.
8. Gå nu tilbage og roter staven med lysets hastighed.
9. Vend nu tilbage til slangerne og gentag, hvis du ønsker at udføre endnu en runde.
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Astaroths Stjerne/Mer Ka Ba Meditation
af Azazel og Thoth
Fortsæt venligst et par sider ned for information om denne meditation .
Sid behageligt, helst med benene over kors, men det er fint at sidde i en stol, så længe din ryg er ret.
Kom i en trancetilstand. Du bør bruge et par minutter på at rense din aura, før du begynder denne
øvelse. Meditationen udføres med 18 åndedræt.
BEMÆRK VENLIGST: DENNE MEDITATION ER BLEVET OPDATERET D. 15/10/2012.
DET MEST KRAFTFULDE CHAKRA ER DET TREDJE CHAKRA (666 SOLCHAKRAET) OG
IKKE HJERTECHAKRAET. KUGLEN SKAL FLYTTES TIL SOLCHAKRAET, OG IKKE
HJERTECHAKRAET SOM DER ANGIVES VED TRIN 14. I DEN TIDLIGERE MEDITATION.
KLIK HER FOR MERE INFORMATION OM DETTE.

Visualiser dig selv inde i to pyramider.
Standardmeditationen udføres med
hvidgylden energi inde i pyramiderne, men
du kan frit ændre farver, når du bliver mere
og mere erfaren, og ved hvordan man
håndterer farveenergi. Hvidgylden energi er
den mest kraftfulde energi.¹

1.
Lad dine tommelfingre røre dine pegefingre
- ånd ind i seks sekunder.
Hold vejret i seks sekunder
Ånd ud i seks sekunder og vibrer enten
højlydt eller stille i dit hoved:
S-S-S-S-A-A-A-H-H-H-H; i én lang
udånding mens du visualiser begge dine
pyramider blive fyldt med strålende,
hvidgyldent lys.
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2.
Lad dine tommelfingre røre dine langefingre - ånd
ind i seks sekunder.
Hold vejret i seks sekunder.
Ånd ud i seks sekunder og vibrer enten højlydt eller
stille i dit hoved:
T-T-T-T-A-A-A-H-H-H-H; i én lang udånding.
Fortsæt med at fylde pyramiderne med lys, intens
og kraftfuld energi.

3.
Lad dine tommelfingre røre dine ringfingre - ånd
ind i seks sekunder.
Hold vejret i seks sekunder. Ånd ud i seks
sekunder og vibrer enten højlydt eller stille i dit
hoved:
N-N-N-N-A-A-A-H-H-H-H; i én lang udånding.
Fortsæt med at fylde pyramiderne med lys, intens
og kraftfuld energi.

4.
Lad dine tommelfingre røre dine lillefingre - ånd ind
i seks sekunder.
Hold vejret i seks sekunder.
Ånd ud i seks sekunder og hvæs (én lang "S" lyd
med udåndingen):
S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S; i én lang udånding.
Fortsæt med at fylde pyramiderne med lys, intens
og kraftfuld energi.
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5.
Lad igen dine tommelfingre røre dine pegefingre
- ånd ind i seks sekunder.
Hold vejret i seks sekunder.
Ånd ud i seks sekunder og visualiser samtidig
begge dine pyramider blive fyldt med strålende,
hvidgyldent lys.
Ingen lyd er nødvendig ved dette trin.

6.
Lad dine tommelfingre røre dine langefingre - ånd ind i
seks sekunder.
Ånd ud i seks sekunder og visualiser samtidig begge
dine pyramider blive fyldt med strålende, hvidgyldent
lys.
Ingen lyd er nødvendig ved dette trin.

Fra nu af, vil du med hvert åndedræt gennem meditationen visualisere og trække energi ind gennem
begge ender af dit vejrtrækningsrør på samme tid.
Vejrtrækningsrøret strækker sig én håndslængde (målt ved længden af din egen
hånd) over toppen af dit hoved, ned gennem dine syv chakraer og ender ved én
håndslængde under dit rodchakra ved det nederste af halebenet. Når du står
oprejst, strækker det sig én håndslængde under dine fødder.
Dit rør er så stort som cirklen lavet ved at lade din tommelfinger røre din
langefinger og har en lille åbning i hver ende. Røret er gennemsigtigt som glas.
De næste tre illustrationer nedenfor er foruden pyramiderne for klarhed (du
skal hele tiden visualisere dig selv inde i pyramiderne under hele øvelsen).

622

7.
Lad dine tommelfingre røre både dine lillefingre
og ringfingre. Lad langefingrene og pegefingrene
pege lige frem. Ånd energi ind i seks sekunder visualiser hvidgyldent lys komme ind i røret fra
begge ender og lad det mødes mellem dit andet og
tredje chakra.
Hold vejret i seks sekunder.
Lyset danner en kugle på størrelse med en
grapefrugt.
Ånd ud i seks sekunder og visualiser kuglen lyse
op med energi.

8.
Hold fortsat dine tommelfingre sammen med
dine ringefingre og lillefingre mens
pegefingrene og langefingrene peger ligefrem,
som på illustratinen til venstre.
Ånd energi ind i seks sekunder og visualiser
kuglen vokse i størrelse, indtil den er så stor, at
den når bunden af din brystkasse og toppen af
dit kønsben.
Hold vejret i seks sekunder.
Ånd ud i seks sekunder og visualiser kuglen
lyse op med intensitet.

9.
Hold fortsat dine tommelfingre sammen
med dine ringefingre og lillefingre mens
pegefingrene og langefingrene peger
ligefrem, som på illustratinen til venstre.
Ånd energi ind i seks sekunder og
visualiser kuglen blive lysere og lysere og
få mere og mere koncentreret kraft.
Hold vejret i seks sekunder mens du
visualiserer og føler kuglens lys, intensitet
og kraft.
Ånd ud i seks sekunder og visualiser
kuglen blive lysere og lysere og mere og
mere kratfuld.
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10.
Hold dine hænder i positionen vist på
illustrationen til venstre.
Ånd energi ind i seks sekunder.
Kuglen er ved at nå sin maksimale
koncentration. Den antænder og skifter
farve til en hvid/elektrisk blå flamme
og bliver så til skinnende guld som
Solen.
Rund dine læber, som hvis du skulle
fløjte.
Pust ud i seks sekunder mens du
visualiserer kuglen udvide sig til at
omgive hele din krop. Den mindre
kugle bliver hvor den er og er mere
koncentreret og lysere end den større
(visualiser sig selv som om du puster
kuglen op).

11.
Hold dine hænder i positionen vist på
illustrationen til venstre.
Ånd energi ind i seks
sekunder. Visualiser og føl energien
komme ind i dit rør fra begge ender og
lade sig koncentrere i den mindre kugle.
Energien udvider sig herfra ud i den
større kugle, som omslutter din krop.
Hold vejret i seks sekunder.
Ånd ud i seks sekunder og visualiser
den koncentrerede energi blive ved med
at udvide sig ud i den større kugle og
gøre denne mere og mere kraftfuld.
Ved dette trin vil du højst sandsynligt se
den mindre kugle begynde at rotere.
Den kan rotere begge veje. Visualiser
rotationen og følg med strømmen.

624

Trin 12. og 13. er de samme som trin 11.
(fortsæt med at rotere kuglen)

14.
Mænd placerer nu deres venstre håndflade
oven på deres højre. Kvinder placerer deres
højre håndflade på deres venstre. Begge
håndflader vender opad.
Når du begynder at ånde ind, så flyt den
mindre kugle op til dit tredje chakra (666
SOLCHAKRA). Ånd ind i seks sekunder.
Med erfaring kan du flytte kuglen til hvilket
som helst chakra efter eget valg (se
illustrationen til højre).

15.
Ånd ind i seks sekunder. Sig følgende til dig selv i dit sind:
"SAMME HASTIGHED".
De to pyramider begynder nu at rotere i modsatte retninger. Den
øverste pyramide roterer mod uret; den nederste pyramide roterer med
uret.
Rund dine læber som hvis du skulle fløjte (som du gjorde før) og pust
ud i seks sekunder. Roter og føl samtidig pyramidernes modsatrettede
rotationer. De vil bevæge sig med 1/4 af lysets hastighed. Rotationen
føles som en pulserende fornemmelse.

16.
Ånd ind i seks sekunder. Sig til dig selv i dit sind: "HALVDELEN AF
LYSETS HASTIGHED".
Pust igen ud i seks sekunder mens du roterer pyramiderne og føler deres
modsatrettede rotationer. De vil bevæge sig med 1/2 af lysets hastighed.
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17.
Ånd ind i seks sekunder. Sig til dig selv i dit sind: "TRE
FJERDEDELE AF LYSETS HASTIGHED".
Pust ud igen.
Når pyramiderne nærmer sig 3/4 af lysets hastighed, vil en
flad skive under din navle dukke op og udvide sig til at have
en diameter på cirka 18 meter. Visualiser dette som
Sombrerogalaksen, som vist på illustrationen til højre.
Fortsæt med at puste ud med kraft og føl skivens hastighed
blive øget og stabiliseret.

18.
Ånd ind i seks sekunder. Sig til dig selv i dit sind:
"LYSETS HASTIGHED"
Visualiser din skive og pyramiderne rotere så hurtigt
(lysets hastighed er 299.792.458 meter i sekundet) at
de afgiver intenst hvidt lys og energi. Hold vejret i
seks sekunder og pust ud i seks sekunder. Dette vil
stabilisere skiven.
Det er stærkt tilrådeligt at forblive i meditationen og
meditere på energien i 5-15 minutter bagefter og
koncentrere sig om følelsen af skivens pulserende
fornemmelse.

Model: Sema-Tawy-Tefnakht, Minister for Farao Psanatik I af XXVI Dynastiet; 664 til 610 fvt.
¹ Hvidgylden energi, som Solens, er udtrolig kraftfuld. For mere information om dette og interessant
læsning, så læs bogen:
"Lost Secrets of the Sacred Ark, Amazing Revelations of the Incredible Power of Gold by Laurence
Gardner.
Published London: Element, ©2003".
(Dette er astralt guld, ikke pulver som nævnt i bogen, men kræfterne er virkelige).
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Information om
Astaroths Stjerne/Mer Ka Ba Meditationen
Azazel og Thoth arbejdede med mig på at revidere denne meditation, som tidligere var baseret på "New
Age" versionen af Mer Ka Ba meditationen. Yderligere revideringer blev dikteret til mig fra Azazel (d.
26/03 og 27/05). Der er mange new age forfattere, der skriver om og underviser i Mer Ka Ba. New ageversionen er baseret på et hexagram. Versionen med hexagrammet blev givet til new age entusiaster af
engle. Et hexagram etablerer et geometrisk energifelt, der korresponderer til planeten Saturn, som
hersker over tid - Saturns lavere oktav. Det nuværende tidssystem er baseret på tallene 3 og 6 og er ikke
synkront med Jordens og universets vibrationer, som naturligt er 13 og 20 - de 13 måne-måneder.
Ukendt for mange, er hexagrammet en sammensværgelse og er til skade for menneskeheden. Det har at
gøre med tal og numerologi. Hvert tal fra 1-9 samt 11, 22, 33, 666 osv. har sine egne kræfter og
vibrationer. Livet går op i tal.
Meditationen givet på denne hjemmeside er baseret på Isis' (Astaroths)
otte-takkede Stjerne. "Ashta" betyder "8" på sanskrit, hvilket er et af
verdens ældste sprog. Symbolet vist til venstre, i en opretstående stilling,
er det kendt som "Dyrets Tegn 666".¹
Isis' Sølvstjerne (drejet 22 grader) siges også at have været båret af
tempelridderne på et rødt skærf. Tallene er bestemt sataniske, da Isis'
(Astaroths) tal er 8, og pentagrammets tal er 5; 8+5=13. Enki's tal er 40;
endnu en kombination er 5x8=40. 13 er også baseret på de tretten
månemåneder, som er det naturlige år og Månens otte faser. Det er også
baseret på det sataniske år.
Hendes babylonske symbol er kendt som "Ishtars Stjernedisk".
Hvad denne meditation kan gøre er at tage din energi til en
meget højere vibration. Energis geometri har kraftfulde
effekter.
Når denne meditation påbegyndes, bør du fortsætte med den
hver dag, indtil de roterende felter er permanente. Du vil vide,
at de er blevet permanente, når du kan mærke den pulserende
fornemmelse når som helst ved at fokusere på dem. Når de er
permanente, behøver du ikke længere at udføre meditationen
dagligt.
Den otte-takkede stjerne er meget gammel og er baseret på oktaederet. Oktaederet er et ekstremt
vigtigt aspekt af naturen og er en af de primære arketyper for skabelse af alt liv. Det er baseret på 13
cirkler, hvor centrene mødes. Det er også grundlaget for vigtige informationssystemer i universet.
Inden i det findes alle fem platoniske legemer, som er "byggestenene" i skabelsen. Den otte-takkede
stjerne er også symbolet for "Shambhala-indvielsen", hvilket var indvielsen af avancerede
buddhistiske munke til Kalachakra Traditionen.
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Denne tradition kom flere tusinder af år forud for det, som de fleste mennesker kender som buddhisme
og er baseret på den tibetianske "Bon" religion, som blev givet til det tibetanske præstedømme fra
Marduk/Amon Ra. I modsætning til den pacifistiske og selvopofrene moderne buddhistiske religion,
var den oprindelige Bon religion en krigerreligion, hvor disciplene blev presset ud over deres grænser
for at blive som Guderne.²
"Når kandidaten var blevet ledt gennem de syv porte og modtog de syv indvielser (åbningen af de syv
chakraer), var det muligt for den at blive modtaget i Shambhalas ret." ³
Kilder:
¹ Genesis, The First Book of Revelations af David Wood ©1985
² The Black Sun af Peter Moon ©1997
³ Cloak of the Illuminati af William Henry © 2003
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Avanceret mediation
Avanceret chakrarotation
Avanceret chakrarotation:
Når du roterer dine chakraer, så sig "lysets hastighed" til dig selv ved hvert chakra. Roter dem så
hurtigere og hurtigere, indtil de bliver hvide af energi og kraft som Solen. Gør dette med hvert chakra.
Det hjælper virkelig med at erstatte tabt energi.
Denne hastighed vil sætte din vibration til et højere niveau. Når vores chakraer vibrerer med en
hurtigere hastighed, hjælper dette os ved at beskytte os mod ulykke og sygdom. Det åbner os også op
til det astrale og beskytter os astralt såvel som i den fysiske verden. Husk dog, at energiarbejde skal
udføres hver dag, da hver dag bygger på dagen forinden. Indtil et stærkt energifelt er etableret
permanent, kan kortvarige fordele gå tabt eller være svære at genoprette, hvis man ikke er konsekvent.

Neddragning af energi
Når først du er avanceret, er du ikke længere nødt til rent faktisk at ånde energi ind; du kan bare
dirigere energien med din vilje ved hjælp af dit sind. Den nemmeste måde at starte på dette er at bruge
viljens kraft til at trække energi ind gennem forsiden af kroppen, man ville gøre med
energimeditationen. De følgende meditationer er fremragende til at træne sig op til at absorbere energi
kun ved hjælp af sindet. Bare fokuser og udfør meditationen uden at medtage vejrtrækningen for at
trække energi ind. Bare gå i en trance, træk vejret normalt og slap af:
Den grundlæggende meditation
Energimeditation
Pinealkirtel meditation
Chakravejrtrækning

629

Befrielse af sjælen
Med viden og kraft kan man overkomme såkaldt "karma". Vi er alle helt bekendt med reinkarnation, og
hvordan man i tidligere liv har kendt folk, der er til stede i ens nuværende, for godt eller ondt, især
familiemedlemmer. Disse forhold kan vare mange livstider. Nogle af dem har negative virkninger på os
og er destruktive for vores vækst og velvære. Det samme negative forhold gentages igen og igen, frem
og tilbage, på forskellige måder, tidspunkter og i forskellige kroppe.
De gode nyheder er, at vi, ved at have den rette viden og træffe passende foranstaltninger ved at bruge
denne viden, kan fjerne disse negative personer fra vores liv og dermed sætte os selv og de krænkende
personer fri fra ondsindede magters kontrol.
Begynd ved at gå i trance og gå tilbage gennem dit liv, så tidligt som du kan huske. Skriv navnene ned
på alle personer der har været involveret i ethvert negativt/destruktivt forhold du nogensinde har oplevet
i dit liv. Skriv ikke de positive/gavnlige relationer ned, da disse er personer, vi ønsker at fortsætte med.
Negative personer kan omfatte forældre og i mange tilfælde søskende, slægtninge, skolelærere, tidligere
venner, fjender, ægtefæller, kærester, og/eller personer der har brugt dig eller skadet dig på en varig
måde, enten fysisk eller psykisk. Familieforhold er de mest kraftfulde, og dette gælder også ægtefæller
og kærester.
Tag dig god tid til denne øvelse. Du kan altid gå tilbage og tilføje flere navne til listen, når gamle
minder kommer til overfladen. Negative karmiske forhold er noget, vi er nødt til at skære fuldstændig
ud af vores liv. Når du bedømmer hvert forhold, så husk at intet forhold er perfekt.
De mest negative forhold vil være indlysende, og du vil snart kunne arbejde på dem. Hvis der er nogen
form for alvorlig undertrykt vrede, som kun kan håndteres gennem hævn og gengældelse, så udfør de
passende hævnritualer. Få det overstået her og nu og sørg for at lufte ud for alt. Dette vil være rensende
og er meget terapeutisk. Du vil derefter være i stand til at heale følelsesmæssigt og psykisk.
Det er bedst at udføre værket under en aftagende Måne. Månen skal IKKE være i Krebsen eller Vægten,
og den skal heller ikke være i tomgang.
Andre personer hæfter sig selv fast til ens sjæl via strenge, der ligner dem i astralprojektion. De er
overhovedet IKKE "sølvfarvede", som de fleste populære bøger får folk til at tro. Jeg har set guld- og
bronzefarvede strenge, og der kan være endnu flere farver, så antag ikke noget. Udfør
løsrivningsøvelsen for at fjerne disse bånd.
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Vær helt sikker på at den anden person (såvel som dig selv) er fuldstændig forseglet, når du fjerner
vedhæftningen. Forsøg ikke at fjerne mere end én person per session. Start med den værste person,
levende eller død. Det gør ikke noget, hvis du ikke ved, om personen er levende eller død. Når du er
færdig, så rens din aura.
Det er bedst at tage sig af én person ad gangen. Når du er færdig, bør du føle dig lettere, friere og rolig.
Tak Fader Satan hver gang du gør dette. Han er den, der bringer os den viden, vi har brug for til at være
frie.

Hvordan man løsriver uønskede
personer/væsener fra sin aura
Folk i vores liv, især dem vi har følelser for, og dem som vi er nære, enten for godt eller ondt, er hæftet
fast til vores aura. Normalt er vi hæftet fast ved chakraerne. Disse vedhæftninger kan vare i mange
livstider. De er mest normale med familiemedlemmer, dem som er os nære, og dem som har påvirket
vores liv på hvilken som helst betydelig måde, herunder kæledyr.
Der er symptomer på psykisk vedhæftning, hvor det mest udtalte er tanker og/eller følelser, der ikke er
ens egne, stærke forudanelser om en elsket eller et familiemedlem og andre slags telepatiske følelser og
fornemmelser. For at vide om en tanke eller følelse er din egen, så brug et øjeblik på at omslutte dig selv
med æteren. Dette gøres ved at visualisere dig selv inde i æterelementets ultraviolette lys. 1979'ernes
"sorte lys" har samme farve som æteren. Hvis fornemmelsen/følelsen forsvinder næsten øjeblikkeligt, er
den ikke din egen. Hvis den forbliver, så er det din egen.
Når vi forsøger at befri os selv fra et uønsket forhold/vedhæftning/påvirkning, er vi nødt til at erkende,
at der er et problem og ØNSKE at give slip. Hvis man udfører værket og ubevidst ikke ønsker at give
slip, vil denne øvelse være meget vanskeligere. Derudover er der personer, som vi har så stærke følelser
for (især med kærlighedsbesættelser), at deres følelser kan blive blandet sammen med vores egne,
hvilket gør det vanskeligt at udføre værket.
Værket skal gentages hver dag fra tre dage efter en fuldmåne indtil den efterfølgende nymåne. I
genstridige tilfælde skal værket muligvis gentages i 40 dage eller endda længere, afhængigt af båndets
styrke.
FOR AT FJERNE ET UØNSKET INDIVID FRA DIN SJÆL:
Find, under den aftagende månecyklus, et stille sted hvor du ikke vil blive forstyrret.
Begynd med at arbejde på at fjerne én person ad gangen. Selv hvis der er flere end én person, så arbejd
stadig kun på én person ad gangen, da det vil svække dine energier og gøre hele værket ineffektivt at
arbejde på flere personer ad gangen.
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Spørg dit sind hvor forbindelsen/forbindelserne er. Du vil opdage, at der findes en gensidig forbindelse i
form af én eller flere vedhæftninger på chakraerne. Hvis du ikke kan finde vedhæftningen (jo stærkere
båndet/påvirkningen er, desto flere vedhæftninger), er du nødt til at bryde påvirkningen fra alle dine
chakraer for at være sikker på, at den er helt væk.
1. Affirmer:
"Jeg fjerner nu totalt, fuldstændigt og permanent alle bånd mellem

(navn)

og min sjæl."

Tag dig al den tid du har brug for - brug en astral kniv, sav, en laser, eller hvad end du har lyst til at
arbejde med, og frigør forbindelserne fuldstændigt fra dit chakra, ét ad gangen, mens du vibrerer
rodmantraet "TH" og fokuserer vibrationen på det sted, hvor forbindelsen bliver brudt. Ånd ind,
visualiser værktøjet lyse op med hvidgyldent lys og vibrer "TH" når du ånder ud. Visualiser og
BRYD med viljens kraft forbindelsen permanent.
Din vilje skal være stærk, da den anden person måske ikke ønsker at give slip. Det kan være, du
føler hans/hendes følelser desperat forsøge at hænge fast, især i tilfælde af kærlighedsbesættelser.
Forsegl hvert chakra hvor forbindelserne var fastgjort med lys/energi. Hvidgyldent lys er det mest
kraftfulde, da dette også vil afbøje ethvert forsøg på at genetablere forbindelsen.
2. Når du er færdig med at bryde forbindelserne fra dine chakraer, så rens din aura.
3. Så er du nødt til at forsegle din aura. Dette gøres ved at visualisere et klart, hvidt lys, som Solens (da
hvidt lys frastøder og afbøjer), og affirmere:
"Min aura afbøjer og frastøder konstant og permanent alle (personens navn)s energier på alle
måder."
4. Vibrer en satanisk rosenkrans med rodmantraet for Solen, da dette vil forstærke værket og afbrænde
alle yderligere forsøg på genetablering af forbindelsen. Du kan vælge det mantra for Solen, du har
det bedst med, men skift ikke mantra når først du er gået i gang.
"SURYA" SUUU-RR-YAH-YAY
eller
"RAUM" RR-AHH-UUU-MMM.
(Sørg altid for at rulle R'ene med tungen).
"Lys er Kraft" --Lilith
Der er en anden form for vedhæftning, som kaldes "psykisk vampyrisme". Psykisk vampyrisme
forekommer, når et individ forbinder sig selv astralt til en andens sjæl. Han/hun vedhæfter sig som regel
ved ét eller flere af værtens chakraer (oftest hjertechakraet) og dræner værtens energi. I alle nære
forhold er der en gensidig sjælevedhæftning for godt eller ondt. I tilfælde med psykiske vampyrer,
svarer forholdet til det mellem en parasit og dens vært. En psykisk vampyr behøver ikke engang være i
et forhold, da det er naturligt for hans/hende sjæl at ernære sig med andres energier.
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Værten bliver til sidst tømt for energi, især når den er i nærheden af den psykiske vampyr. Når først en
psykisk vampyr har hæftet sig selv fast til en vært, kan han/hun dræne værten, uanset om parterne
befinder sig fysisk tæt på hinanden eller på afstand.
Psykiske vampyrer kan være fremmede, men i mange tilfælde kan en psykisk vampyr endda være et
familiemedlem.
I næsten alle tilfælde af psykisk vampyrisme er der en svaghed hos værten. Forholdet mellem parasitten
og værten tilfredsstiller ofte et uopfyldt behov hos én eller begge af de involverede. Den vedhæftene
persons energi ernærer sig på denne måde.
For mere dybdegående information skrevet fra et skolastisk og uddannet synspunkt, herunder
information om bloddrikkere og forklaring af vampyrlegender, kan denne bog stærkt anbefales:
Vampires: The Occult Truth, by Konstantinos, © 2004

Brug af kraftord – befrielse af sjælen
Mange mennesker oplever problemer i dette liv, der opstod i et tidligere liv. Den følgende meditation og
kraftord på sanskrit kan bruges til at befri sjælen fra at sidde fast i visse situationer og i at være bundet på
forskellige måder, og til at frigøre en selv fra energier fra tidligere liv der viser sig at være hindringer i den
nuværende livstid.
Som jeg tidligere har skrevet, kan ens kærlighedsliv være smadret og/eller endda ikke-eksisterende på grund
af forpligtelser indgået i ens tidligere liv. Dette er noget af det slemmeste og mest kraftfulde, da det ofte
involverer seksuel orgasme, og kærlighed er en af de mest kraftfulde menneskelige følelser. Mange bliver
dybt forelsket i en anden person og afgiver et løfte om "at være sammen med den anden person for evigt".
Uanset om disse løfter er verbale eller uudtalte, afgives de ofte under elskov og seksuel orgasme, hvilket gør
dem meget mere kraftfulde. Fordi man ikke opererer på fuld spirituel kraft, er resultatet, at skæbnen griber
ind, og at den elskede derfor ikke reinkarnerer ind i den samme levetid eller levetider, men at løftet stadig
gælder på trods af dette. For at kunne have et anstændigt kærlighedsliv i det nuværende liv, skal
løftet/energien på sjælen fjernes.
Det samme kan sige med hensyn til fattigdom. Dette er et totalt dukkespil, der håndhæves af de kristne kirker,
for det første, og alle de såkaldte "religioner", som er blevet forvansket med jødisk/kristent SVINERI og
prædiker og indoktrinerer deres ofre til at acceptere og tro på, at "fattigdom er en dyd", hvilket naturligvis er
en ordentlig omgang lort. Der spilles yderligere videre på dette, ved at disse institutioner så tjener som et
skalkeskjul for "velgørende organisationer". Offeret forbander så sig selv (som altid med disse JØDISKE
programmer for ikke-jøderne) ind i én eller endda flere levetider med fattigdom, så al rigdommen og magten
kan være trygt og sikkert i jødernes hænder.
Citater fra den jødiske talumd:
633

Seph. Jp., 92, 1:
"Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod."
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:
"Alle andre nationers ejendom tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til at inddrage den uden
nogen skrupler."
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156:
"Når en jøde har en ikke-jøde i kløerne kan en anden jøde gå til samme ikke-jøde, låne ham penge og dernæst
bedrage ham, så at ikke-jøden bliver ruineret. For i henhold til vor lov tilhører ikke-jødens besiddelse ingen,
og den første jøde, der kommer forbi, er i sin fulde ret til at bemægtige sig det.‖
Ovenstående bliver så en selvforstærkende ond cirkel, og ofrene bliver narret til at tro, at "kristen
velgørenhed" er noget positivt, der "hjælper de fattige" og dem der lider på grund af pengeproblemer. I
virkeligheden adskiller dette sig ikke fra jøderne, der SKABER problemerne til at starte med, og derefter er
dem der TILBYDER LØSNINGERNE - DERES LØSNINGER på de selv samme problemer, som DE skabte
til at starte med.
Den endeløse liste bliver ved og ved, fra astrale bindinger og andet der er alt for meget til at medtage her, men
du burde få den generelle idé. Jeg vil også gerne tilføje, at man kun skal forstå jøderne, og hvad de er, og
HVORDAN de fungerer og opererer for fuldt ud at forstå de fjendtlige udenjordiske grå, reptiler og lignende
engleagtigt lort. Disse væsener gør det samme som jøderne, men i et endnu større omfang og niveau, såsom
psykiske og spirituelle angreb og indgriben - ikke meget anderledes end hvordan de indoktrinerede kristne
uophørligt angriber andre og tvinger deres kristne svineri i hovedet på andre.
KRISTEN TANKEKONTROL
En teknik som kristne har brugt i århundreder er tankekontrol. Dem, der deltager i kristne gudstjenester eller
messer underkaster sig til at blive programmeret. Man begynder naturligt at kede sig, dagdrømme tankeløst
eller endda falde i søvn. Det er på dette tidspunkt, man er mest udsat for, at ens underbevidsthed bliver
programmeret. Dette er endnu værre i tilfælde af små børn og endda babyer, hvis sind er åbne og
modtagelige. I kolonitiden varede kirkemesserne og gudstjenesterne dagen lang. Kirketjeneren havde en lang
stålstang med en kugle på spidsen, hvilket han brugte til at slå folk i hovedet for at irettesætte dem, hvis de
begyndte at falde i søvn. Kirkegang var obligatorisk - udeblivelse resulterede i offentlig ydmygelse såsom at
blive sat i gabestok i et bestemt stykke tid.
Alt dette er en sammensværgelse. De kristne kirkemesser og gudstjenester har til formål at være kedelige for
at fremkalde en passiv og modtagelig sindstilstand, hvor man kan programmeres uden at vide det. De som
styrer det kristne program ved alt om sindet, og hvordan man programmerer befolkningen. De er intet andet
end en flok af de værste forbrydere. Alt dette sker bevidst for at skabe en slavetilstand. Slavetilstanden er
formålet med kristendommen. Kristne, der går rundt med kunstige smil, som var de i trance, er dem der hele
tiden underkaster sig for denne indoktrinering. Mere og mere kirkegang forvandler dem til trænede robotter.
Dette er grunden til, at mange der er i færd med at bryde væk fra kristendommen har det hårdt, oplever
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forvirring og nogle gange frygt. Folk er uvidende om, at de faktisk bliver hypnotiserede. At studere
sandheden vil med tiden resultere i deprogrammering af ens sind. Frygten, tvivlen og forvirringen vil i sidste
ende vige for fornuft.
Ok, så her er meditationen:
Begynd i fuldmånens aftagende fase (fra fuld til ny). Brug en hel satanisk rosenkrans til at vibrere ordet
"MUNKA" 108 gange. DU SKAL GØRE DETTE 40 DAGE I TRÆK UDEN AT SPRINGE NOGEN DAGE
OVER! Jeg kan ikke indsætte bogstaverne på sanskrit her, da yahoo ikke understøtter skrifttypen. N'et er som
det spanske "Enyay". Vibrer ordet således:
"MUUNN - YAAAH -- KKAAH".
Denne udtale er 100% korrekt og ekstremt effektiv.
For at gøre det med runer:
URUZ, AUROCHS
Angelsaksisk: UR
Germansk: Uraz (Uruz)
Gotisk: Urus
Norrønt: Ur
Islandsk: Ur
Norsk: Ur
ELLER
ANSUZ (Gud) [husk altid at den sande betydning bag "Gud" er selvet]
Germansk: Aza (Ansuz)
Gotisk: Ansus
Norrønt: Ã―ss, Ã•ss
Angelsaksisk: Aesc, (Os, Ac)
Islandsk: Ã―ss, Ã•ss
Norsk: As
Se Den Runiske Kabbala 666
Når du er færdig med vibrationen, skal du sige din affirmation ni gange. Tallet ni er tallet for afslutninger for
værker som dette.
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For eksempel: Lad dig opsluge af hvidgyldent lys som Solens og affirmer:
"Jeg er fuldstændig og totalt fri fra (hvad end der binder eller hindrer dig)."
Endnu et eksempel for et hæmmet kærlighedsliv:
"Jeg er fuldstændig og totalt fri og fritaget fra alle tidliger løfter og bånd vedrørende mit kærlighedsliv fra alle
tidligere liv." "Jeg er nu totalt fri til at have et glædeligt og tilfredsstillende kærlighedsforhold med hvem end
jeg bevidst begærer i mit nuværende liv."
Et positivt tegn på, at ovenstående værk gør sit arbejde, er at se din sjæls vinger skyde sig spontant ud under
værket. Sjælens vinger er symbolske for spirituel frihed og kraft.
Et meget effektiv værk for penge er som følger:
Vibrer en satanisk rosenkrans hver dag 40 dage i træk med dette mantra:
AUM SHRIM MAHA LAKSHMIYEI SWAHA
AH-UU-MM SH-RII-M MAH-HAH LAHK-SHMII-YAY-II SVAH-AH
Begynd dette værk når Månen er tiltagende og helst i Tyrens, Krebsens, Løvens eller Skyttens tegn. I
ekstreme tilfælde skal dette værk muligvis gentages mere end én gang.
Efter at have vibreret mantraet med rosenkransen, visualiser så dig selv med masser penge i hænderne og
oversvøm dig selv med stråldende, hvidgyldent lys og lad dette omringe pengene også. Affirmer så ni gange:
"Jeg tiltrækker ekstremt store mængder gratis og lette penge til mig selv. Disse penge er alle mine, og jeg kan
bruge dem, som jeg ønsker".
Bemærk: Forvent ikke en hel bunke penge på én gang. Din økonomiske situation bør gradvist blive forbedret
over noget tid med denne meditation.
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Invokation af elementerne
Det er meget avanceret og kan være meget farligt at invokere elementerne. Jeg taler af erfaring.
Der er mange forfattere, som skriver ud fra et teoretisk skolastisk prospektiv og ikke har haft direkte
erfaring med visse meditationer og spirituelle øvelser. Jeg vil dele MINE personlige erfaringer med de
følgende meditationer. Husk - DISSE ER MINE EGNE DIREKTE OPLEVELSER, OG DU VIL IKKE
NØDVENDIGVIS OPLEVE DET SAMME, DA VI ALLE ER FORSKELLIGE, MEN DISSE
MEDITATIONER ER *MEGET* EFFEKTIVE, KRAFTFULDE OG FARLIGE.
Hvis du:
•

Ikke er fysisk og/eller psykisk rask

•

Hvis du tager NOGEN former for psykiatrisk medicin, der påvirker dit nervesystem/hjerne

•

Hvis du lider af forhøjet blodtryk

•

Hvis du er i overgangsalderen og får hedeture

•

Hvis du er gravid

•

Hvis du lider af depression

•

Hvis du ikke kender dig selv 100%

Så opfordrer jeg dig kraftigt til at vende om og arbejde på de meditationer, som du har problemer med
eller stadig mangler at mestre. Når du har overvundet ovenstående problemer ved at bruge sikrere
meditationer, kan du fortsætte i et meget langsomt tempo, hvis du mener, at du er klar. Lad mig
forklare:
Her er nogle eksempler på, hvad der kan ske, når man invokerer elementerne:
Du vil blive varm af at invokere ild, afhængigt af hvor mange åndedræt du tager (kun syv åndedræt eller
mindre anbefales til folk, der ikke har haft nogen tidligere erfaring med elementet). 20 åndedræt kan
være ekstremt, selv for adepter. Når du udfører ildmeditationen for første gang, vil du højst sandsynligt
ikke kunne mærke særlig meget eller noget overhovedet. BEGÅ IKKE FEJLEN AT TAGE FLERE
ÅNDEDRÆT BARE FORDI DU IKKE KAN MÆRKE NOGET! Du vil højst sandsynligt kunne føle
effekterne flere timer senere. Effekterne ved at invokere ild indbefatter bl.a. feber, at føle sig
BRÆNDENDE VARM, når man får en varm aura og søvnløshed. Da vand er det modsatte af ild, kan
du få en modreaktion af vand, og dette kan resultere i nedtrykthed. Disse effekter kan vare fra et par
timer til flere dage. Hver enkelt af os har ubalancer i visse elementer, og det kan forårsage endnu større
ubalancer at invokere elementerne, så det er vigtigt at kende dine styrker og svagheder med de
forskellige elementer.
Invokation af luft kan overstimulere nervesystemet. Luft kan gøre dig meget irritabel og overfølsom fra
et par timer til adskillige dage efter, afhængigt af hvor meget du tager ind.
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Jeg har altid været en person af ekstremer, og jeg er dristig, så jeg har aldrig sat nogen begrænsninger på
mig selv med mediation, selvom jeg altid har brugt sund fornuft. Ved at invokere disse elementer i
længere tid, vil vi blive resistente over for ekstreme temperaturer. Vi kan varme og nedkøle vores
kroppe efter behag, og vi kan være adepte til pyrokinese, cryokinese og andre astrale discipliner.
Hvis har planer om at fortsætte, så opfordrer jeg dig seriøst til at skrive ned i din sorte bog eller jounal
om, hvordan disse øvelser påvirker dig. At mestre elementerne er en af de højeste former for magi,
mens andrer leger med rekvisitter. Elementerne er baseret på de fire hjørner og retninger. De er
grundlaget for universet, når man arbejder med magi. Invokation og dirigering af elementerne bruges til
at styrke sigiler og talismaner. Hvert ritual eller værk har normalt et elementalt tema. Ved at gøre brug
af elementerne, vil ethvert værks kraft drastisk øges. Elemental magi er ekstremt avanceret og kraftfuld
magi.
Der er to måder, hvorpå man kan invokere elementerne. En af dem er total invokation, som jeg har gjort
(ikke at ånde elementet ud igen - dette er det farligste), og den anden måde er at ånde elementet ud igen
og tilbage i æteren, hvilket er lettere. Du kan arbejde dig op til dette.
Hver enkelt af os har styrker og svagheder med visse elementer. Næsten alle af os har ubalancer af
elementerne i vores sjæl. Disse kan som regel ses i vores fødselshoroskoper. De følgende meditationer
vil rette op på dette.
Flere timer eller en dag efter du har invokeret et element, så sid roligt og mediter på hvordan du har det.
Hvordan har du haft det i løbet af de sidste 24 timer? Det er vigtigt at være i stand til at FØLE
elementerne for at kunne dirigere og kontrollere dem.
Du skal være ærlig over for dig selv og kende dig selv. I artiklerne nedenfor i den avancerede sektion
findes de forskellige elementers egenskaber i deres rene form. Meget få af os er i ubalance med kun ét
element; der er som regel to, som er dominerende. Kig på de elementer, hvor de fleste af egenskaberne
beskriver dig. Ved at balancere elementerne, vil du opleve fysisk, psykisk, sjælelig og mental
helbredelse.
Ild er det modsatte af vand, og luft er det modsatte af jord. Der er brug for det modsatte element for at
ordne ubalancen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at invokation af det manglende element kan
skabe et midlertidigt tilbageslag af det over-dominerende element.
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Invokation af luft
Luftelementets egenskaber:
En person med luftelementet fremtrædende har evnen til at være objektiv og distanceret, usentimental,
intellektuel, nyder spontanitet, keder sig let, er meget snakkesalig og kommunikativ. Det er det mest
sociale af elementerne. De er som regel hurtige i deres bevægelser. De kan være meget upraktiske. Luft
mangler følelse. Luft er ren intellekt. Luft-personer kan let tilpasse sig situationer. De kan have et
overaktivt sind. En person, der lever i sit hoved. En person, der er lidt god til alt og ikke mestrer noget.
Letsindighed og manglende dybde. En ubalance med for meget luft skaber en manglende sans for
planlægning, nervøsitet, anspændthed, udbrændthed og mental udmattelse.
Folk DER MANGLER luft har svært ved at løsrive sig, da de har en tendens til at være for
følelsesmæssigt indblandet. De finder ofte, at de er alt for indblandet i andre folk og deres sager. De kan
være alt for følelsesladede, reagere voldsomt, lange ud og have svært ved at være objektive. De kan
have svært ved at tilpasse sig nye situationer. Følelserne dominerer ofte folk, der mangler luftelementet.
De kan blive besat. Luft er det kommunikative, intellektuelle princip.
INVOKATION AF LUFT:
Gå ind i en let til middel trance. Forestil nu dig selv være oppe i luften. Føl letheden og indånd
luftelementet. Det er vigtigt, at du forestiller dig selv føle dig lettere og lettere og luftig. Forestil dig, at
din krop bliver lettere, så let som luft selv, indtil du ikke længere kan føle din krop. Tag syv indåndinger
med luften OG KUN SYV INDÅNDINGER!
TAG IKKE FLERE! DU KAN TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE FLERE END
SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde luften tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud, efter
du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde) - ELLER
2. Du kan holde luften inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre fremskridt hurtigere, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
Sid efter 12-24 timer og mediter over, hvordan du har det og føler efter at have invokeret luft.
Luftelementet bruges i ritualer til at forårsage kaos. Luft kan overstimulere nervesystemet, indtil du
vænner dig til det, så det er vigtigt at tage det langsomt. Invokation af luft bruges også til levitation.
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Invokation af jord
Jordelementets egenskaber:
En person med jordelementet fremtrædende er sensuel, materialistisk, praktisk, hader alt der ikke er
planlagt, tålmodig, selvdisciplineret, pålidelig, konventionel. Jord-personer kan lide tradition, sikkerhed
er ekstremt vigtigt, forsigtig, forsætlig og langsom til at danne meninger, langsomme i alt de gør,
reserveret, begrænset fantasi, de har ualmindelig stor udholdenhed. De er praktiske, jordnære og
fornuftige. De er hårdtarbejdende, bryder sig ikke om forandring og kan køre fast i en rutine i flere år
uden at kede sig. De har svært ved at tilpasse sig nye situationer og ændringer.
MANGEL PÅ JORD:
Folk der mangler jord er ikke tilpasset til den materielle/fysiske verden, deres tanker er spredt ud, og de
er upraktiske. De kan forsømme deres kroppe, de er flyvske, mangler selvdisciplin, er ikke jordnære,
føler sig ofte malplacerede og har overaktive fantasier. Disse personer kan glemme at spise, hvile,
motionere osv. De har problemer med rutine, udholdenhed, og planlægning samt organisering af deres
liv. En mangel på jord giver en mangel på stabilitet samt en manglende evne til at afslutte ting. Her i
dag og væk i morgen. Disse personer kan bruge deres penge tåbeligt eller gamble dem væk. De er
uansvarlige og lever kun for dagen i dag.
Jord er det materielle princip.
INVOKATION AF JORD:
For at invokere jord: gå ind i en let til middel trance og visualiser dig selv i midten af en stor kugle af
tung, tæt og pressende masse. Brug nu dit åndedræt til at trække elementet ind. Ånd jorden ind fra alle
sider af din krop; forsiden, bagsiden, toppen af dit hoved og under dine fødder. Forestil dig selv blive
tungere, indtil du bliver som bly og ikke længere kan bevæge dig - som om du er begravet under flere
meter jord.
Tag syv indåndinger med jorden OG KUN SYV INDÅNDINGER!
TAG IKKE FLERE! DU KAN TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE FLERE END
SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde jorden tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud,
efter du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde) - ELLER
2. Du kan holde jorden inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre fremskridt hurtigere, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
Sid efter 12-24 timer og mediter over, hvordan du har det og føler efter at have invokeret jord.
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Invokation af ild
Ildelementets egenskaber:
Selvcentreret, selvsikker, entusiastisk, udtryksfuld, dristig, subjektiv, ekspansiv, udadvendt, ekstrovert,
ufølsomhed over for andre, impulsiv, utålmodig, kreativ, forfængelig, ekstravagant, hensynsløs,
lidenskabelig, selvhøjtidelig, ekshibitionistisk, modig, eventyrlysten.
Ild-personer brænder ofte sig selv ud. De er ofte meget aktive, rastløse og går meget op i at få noget til
at ske i verden. Der er ofte problemer i forbindelse med andre personer; de kan være meget ufølsomme
og rå i deres tilgang. De er tilbøjelige til betændelser, for højt blodtryk og har som regel et iltert
temperament. Personer med dominerende ild mangler vedholdenhed uden jordelementet.
Folk, der mangler ild, har ofte lav energi, og de mangler selvværd og selvtillid. Der er en mangel på
godt humør, mangel på entusiasme, og der er modvilje og/eller tilbageholdenhed mod udfordringer. Der
er apati mod det at leve, og store problemer tager lang tid at overvinde og efterlader langvarige psykiske
ar.
Ild lindrer mental depression og giver en forkærlighed for livet. Ild er det kreative princip, livets gnist.
Ild hersker konkurrence, atletik, handling, mod, selvtillid, karisma og pyrokinese. Invokation og
dirigering af ild er det avancerede aspekt af pyrokinese.
INVOKATION AF ILD:
For at invokere ild: gå ind i en let til middel trance og visualiser dig selv i midten af en stor kugle af ild.
Føl varmen og hvordan den brænder. Brug nu dit åndedræt til at trække elementet ind. Ånd ilden ind fra
alle sider af din krop; forsiden, bagsiden, toppen af dit hoved og under dine føder. Forestil dig selv blive
brændende varm. Tag syv indåndinger med ilden OG KUN SYV INDÅNDINGER! TAG IKKE
FLERE! DU KAN TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE MERE END SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde ilden tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud, efter
du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde) - ELLER
2. Du kan holde ilden inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre hurtigere fremskridt, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
For at være adept, må man beherske at blæse (at dirigere udåndingen) elementet ud, hvilket vi vil i de
følgende meditationer. Hvis du f.eks. udånder ildelementet efter at have indåndet nok af det, og din krop
kan modstå store mængder af elementet, kan du hæve objekters temperatur og endda sætte ild til dem
ved kun at bruge dit sind. I modsætning til artiklen om pyrokinese på denne hjemmeside, kan du med
ovenstående endda være flere kilometer væk fra objektet.
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Du vil blive varm af at invokere ild, afhængigt af hvor mange åndedræt du tager (kun syv åndedræt eller
mindre anbefales til folk, der ikke har haft nogen tidligere erfaring med elementet).
20 åndedræt kan være ekstremt, selv for adepter. Når du udfører ildmeditationen for første gang, vil du
højst sandsynligt ikke kunne mærke særlig meget eller noget overhovedet.
BEGÅ IKKE FEJLEN AT TAGE FLERE ÅNDEDRÆT BARE FORDI DU IKKE KAN MÆRKE
NOGET! Du vil højst sandsynligt kunne føle effekterne flere timer senere. Effekterne ved at invokere
ild indbefatter bl.a. feber, at føle sig BRÆNDENDE VARM, når man får en varm aura og søvnløshed.
Da vand er det modsatte af ild, kan du få en modreaktion af vand, og dette kan resultere i nedtrykthed.
Disse effekter kan vare fra et par timer til flere dage.

Invokation af vand
Vandelementets egenskaber:
Folk med for meget vandelement er i for tæt kontakt med deres følelser. De er spirituelle og lægger
mærke til ting, som andre ikke gør, såsom subtile nuancer. For meget vand skaber irrationel frygt,
kompulsive lyster/ønsker, overfølsomhed og følelser af at være truet. Disse personer såres og fornærmes
meget let, de er påvirkelige, og deres følelser kan dominere dem. Vand er intuitivt, overreaktivt,
frygtsomt, tilbageholdende, sky, giver følelser af indre tomhed og ansporer til ekstrem afdærd. Vand er
medfølende, loyalt, hengivent og forstående. Vand er det følelsesmæssige princip.
MANGEL PÅ VAND:
Folk, der mangler vandelementet er ikke i kontakt med deres følelser. De har problemer med at håndtere
deres egne følelser såvel som andres. Kolde, reserverede, ufølsomme, afstumpede - de har kun lidt, hvis
nogen, medfølelse over for andre og har problemer i parforhold på grund af mangel på følelsesmæssig
tilbagemelding. Disse personer er ofte totale materialister, der tilsidesætter det spirituelle.
INVOKATION AF VAND:
For at invokere vand: gå ind i en let til medium trance og forestil dig, at du befinder dig fuldstændig
under vand i et hav eller en stor sø. Vandet skal være stille. Slap helt af. Ånd vandet ind fra alle sider af
din krop; forsiden, bagsiden, toppen af dit hoved og under dine fødder. Forestil og føl dig selv blive
iskold.
Tag syv indåndinger med vandet OG KUN SYV INDÅNDINGER!
TAG IKKE FLERE! DU KAN TAGE SÅ LIDT SOM 2-3 INDÅNDINGER, MEN IKKE FLERE END
SYV!
Du har to valgmuligheder med denne øvelse:
1. Du kan ånde vandet tilbage ud i æteren efter hver indånding. Du kan endda ånde noget mere ud,
efter du er færdig med de syv åndedræt (dette er den sikreste måde) - ELLER
2. Du kan holde vandet inde. Ved at holde elementerne inde vil du gøre hurtigere fremskridt, og forstå
hvordan hvert element føles og påvirker dig, og det vil øge din evne til at håndtere de enkelte
elementer, men husk - dette er ikke for alle. Det er bedre at tage tingene langsommere og være
forsigtig. Husk altid at bruge sund fornuft.
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Sid efter 12-24 timer og mediter over, hvordan du har det og føler efter at have invokeret vand.
Jo mere avanceret og dygtigt du bliver, desto mere vil du være i stand til at føle vandelementets kulde.
Du bør føle dig som en isblok. Adepter kan holde deres kroppe kolde som is, selv i det varmeste
sommervejr. Vandelementet kan forårsage nedtrykthed, så det er vigtigt at gå langsomt frem. Vand
bruges i ritualer, der omfatter tiltrækning.

Invokation af akasha/kvintessens/æter
1. Visualiser og føl dig selv være i midten af et uendeligt område - et tomrum. Der er intet over eller
under og intet sidelæns. Dette uendelige rum er fyldt med ultraviolet lys, en næsten en sort-violet
farve. Nogle af jer er måske bekendt med 1970'ernes sorte lys, og hvordan de belyste fluorescerende
farver på plakater. Det er denne farve, du skal visualisere, da den er meget kraftfuld.
Sort lys er ultraviolet. Hvis du ikke er bekendt med det, så bare skriv "black light" ind i en
søgemaskine. Se også billeder af sort lys (ikke sorte lyspærer). Denne energi er det første skridt i det
usynlige spektrum af lys, som er en del af den menneskelige sjæl. Den menneskelige sjæl består af
lys. De primære chakraer er sammensat af det synlige lysspektrum. Sjælen består både af synlige og
usynlige lysspektre.
2. Indånd akashaen/æteren og visualiser dig selv være fuldstændig omgivet af ultraviolet energi, som
du ville gøre med energimeditationen, og fyld hele dit væsen med det. Tag 11 indåndinger.
FØL denne energi og fokuser på den med dit sind og dine astrale sanser.
3. Mediter i 5-10 mintter på følelsen du får ved at invokere denne energi.
"Det er blevet nævnt i den teoretiske del, at elementerne har oprindelse i akashaprincippet, hvormed de
domineres og holdes i den rette balance.
Efter lang tid med udøvelse, vil en magiker der har opnået gode resultater med elementerne også være i
stand til at kontrollere det finiste princip, hvilket er det astrale æter."
"Vi har hørt, at akasha er den primære kilde, alle anledningers sfære. Enhver bevidst anledning, såsom
et ønske, en tanke, enhver fantasi skabt i denne sfære, er, sammen med dynamisk overbevisning, bundet
til at blive realiseret ved hjælp af elementerne, uanset niveauet hvorpå realiseringen nødvendigvis skal
udføres. Dette er et af de største magiske mysterier og en universel nøgle for magikeren, der først
senere i sin udvikling vil forstå dets udstrækning."
-Franz Bardon "Initiation into Hermetics" © 1956
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Aether (classical element)
(Følgende uddrag er fra det engelsksprogede Wikipedia og er oversat til dansk)
"Æteren er det femte klassiske element i gammel græsk filosofi og videnskab. Dette græske begreb synes
udledt direkte fra akasha, dets hinduistiske modstykke. I græske doktriner ser det ud til, at æteren var
den celestiale ild, den rene essens hvor guderne boede, og som de åndede. I denne forbindelse ser det
ud til, at æteren er en varmestråling, som Solen, der er i stand til at formere sig i det tomme rum. Det
græske ord "aither" stammer fra en indoeuropæisk rod aith- ("brænde, skinne"). Denne rod figurerer i
navnet Aithiopia (Etiopien), hvilket betyder noget i retning af "brændt land".
"Æter mentes engang at have været et stof, der fyldte hele rummet. Aristoteles medtog æter som det
femte element (kvintessensen) efter princippet "horror vacui".
[1]"Robert Fludd erklærede, at æteren er "finere end lys". Fludd citerer Plotinus' betragning fra det 3.
århundrede vedrørende æteren værende penetrerende og ikke-fysisk."
"I nutidig fysik kaldes mørk energi sommetider kvintessens grundet sin lighed med den klassiske æter."
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Meditation på ånden
Åndens egenskaber i sammenhæng med elementerne er som følger: viljen er af ildelementet, intellektet
og hukommelsen er af luftelementet, alle aspekter af følelse er af vandelementet, og alle aspekter af
bevidsthed som forbinder de tre elementer er af jordelementet.
1. Gå i en trance og fokuser indad og ind i din egen ånd.
Prøv at være opmærksom på og føl din åndelige/astrale krop. Mediter på den.
2. Mediter på hvert aspekt af de ovennævnte elementer i sammenhæng med de forskellige dele af din
ånd.
Hvad denne øvelse gør:
Dette er vigtigt, da det finpudser hvert aspekt af din sjæl til at arbejde med magi. Det vil gøre det muligt
for dig at påvirke disse aspekter i dig selv og, når du mestrer dem, i andre. Med øvelse vil du i sidste
ende lære at styrke eller fjerne dem.
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Varmemeditation
Udvidning af sushumnaen
Sushumnaen er kanalen, som kundalinien stiger op ad langs rygsøjlen. Den er meget lille i diameter.
Tibetianske blev afprøvet under deres indvielse ved at klæde sig helt af, så de var nøgne, pakke sig selv
ind i et vådt klæde og så bruge hele natten på de iskolde bjerge og bare sidde i sneen. Hvis klædet om
morgenen var knastørt, og sneen i det omkringliggende område var smeltet, bestod munken.
Udvidning af sushumnaen anvendes til at hæve kropstemperaturen og skabe varme.
Denne kraft kan også anvendes til pyrokinese (at sætte ild til objekter ved at bruge ens sind).
Når du er i en trance, så visualiser sushumnaen udvide sig til rygsøjlen, enten som rød- eller
hvidglødende lys.
Fokuser på dette i adskillige minutter og udvid den derefter ud over rygsøjlen. Fokuser igen på dette i
adskillige minutter og udvid den derefter 5 centimeter ud over rygsøjlen. Bliv ved med at udvide og
fokusere, indtil du er en halv meter eller længere ud over din fysiske krop.
Denne meditation producerer en masse varme, især når den udføres regelmæssigt. Når den udføres
hyppigt, kan man forvente en stigning i ens kropstemperatur.
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Pyrokinese
Pyrokinese er evnen til at kontrollere, antænde og slukke ild med ens sinds kræfter.
Dette er farligt. Man skal være adept og meget erfaren i at håndtere og dirigere energi, da uerfarenhed
kan forårsage farlige forbændinger på én selv, selv hvis man har en kraftfuld aura. En usædvanlig
kraftfuld aura er nødvendig for pyrokinetisk evne.
1. Begynd ved at tænde et stearinlys.
2. For at gøre dette på en sikker måde skal du være adept til at slukke ild, før du forsøger at antænde
det. Placer begge dine hænder omkring en halv centimeter fra hver side af flammen, lad
håndfladerne vende indad, diriger din energi ind i flammen og tving den til at dø ud. Dette er
ekstremt avanceret, og du skal have en kraftfuld aura. Prøv at koncentrere dig om sort energi
mellem dine håndflader hvor flammen skal være.
3. For at antænde en flamme: udfør Varmemeditationen og diriger energien du skaber over i dine
håndchakraer.
4. Pust lyset ud. Placer begge dine hænder omkring en halv centimeter fra den stadig glødende væge
og lad håndfladerne vende indad mod den. Vægen skal være glødende.
5. Diriger energien fra dine håndchakraer ind i vægen. Koncentrer dig om intens varme på vægen og
brug din vilje til at antænde den. Prøv at koncentrere dig om hvidglødende energi mellem
håndfladerne. Med øvelse, vil gløden blive lysere og lysere, og til sidst vil den antænde.
6. Sluk flammen, koncentrer dig om energien mellem dine håndflader på vægens glød og diriger den,
så den igen antænder flammen. Med nok håndchakraenergi og koncentration, vil den igen antænde.
7. Flyt håndfladerne længere og længere væk fra hinanden, som du gør fremskridt.
8. Når du er blevet god til at antænde flammen med hænderne en halv til en hel meter fra hinanden, så
koncentrer dig om at tænde lysets væge uden gløden. Antænd den kolde væge.
Ud over at bruge energien fra dine håndchakraer, så bruger du også dit tredje øjes kræfter. Det tredje øje
har en direkte energilinje til de fysiske øjne, hvorfra energien udsendes. Når du er adept til ovenstående
øvelse, så prøv at bruge dine hænder mindre og mindre. Det er, igen, vigtigt at kunne slukke brande, før
man lærer at antænde dem.
Udvid din aura så den forbinder sig til flammen. Stearinlyset bør være en halv meter eller mindre foran
dig. Forbind din aura til flammen og sluk den.
Når du er adept, så gør det samme og antænd gløden.
Når du er i stand til at bruge kun din aura til at antænde flammen, så udvid din aura til at forbinde sig til
et objekt en halv meter eller mindre foran dig og diriger varmen ind i det, som du gjorde med hænderne.
Bliv ved med at flytte objektet længere og længere væk, som du gør fremskridt.
I stedet for bare at udføre tomrumsmeditation, kan ovenstående øvelser bruges i stedet, da de kræver
intens og urokkelig koncentration.
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Satanisk healing
For flere år siden talte Fader Satan med mig om healing. Jeg havde et problem, og han sagde dengang til
mig, "Du er ikke stærk nok". Der stod en stor radio ved siden af mig, og som eksempel sagde han: "Prøv
at flytte den radio ved hjælp af et stykke papir." Hvis jeg havde forsøgt, var papiret selvfølgelig blevet
krøllet sammen.
For effektivt at heale skal din sjæl have kraft. Dette opnås gennem konsekvent power meditation.
Når først din sjæl er kraftfuld nok, vil healing være meget lettere.
Før jeg fortsætter, vil jeg nævne, at enhver som er under lægelig pleje eller som tager medicin IKKE
SKAL STOPPE med at tage NOGEN FORM for ordineret medicin eller give afkald på medicinsk
behandling, antibiotika osv., før en autoriseret læge har sagt god for det. Vi er ikke kristne! Antibiotika
og lignende REDDER LIV!
Jeg er selv meget taknemmelig for moderne medicinsk teknologi. Evnen til at heale ved at bruge ens
egne kræfter er meget avanceret og kræver erfaring. Hvis ikke du kan lide en læges vurdering, så få en
vurdering fra en anden læge - begynd ikke bare på spirituel healing og nægt dig selv eller andre i din
pleje, såsom børn eller dyr, ordentlig og hurtig professionel medicinsk behandling. Stop aldrig med at
tage nogen form for medicin og juster heller aldrig doseringen af medicin ordineret af din læge,
medmindre han/hun siger god for det.
Du bør allerede have erfaring med magi for at heale dig selv.
1. Sørg for dine chakraer er justeret korrekt. Dette sikrer, at nødvendig energi kommer til dem.
Sygdom manifesteres som regel i sjælen/den astrale krop, før symptomer opstår i den fysiske krop.
Dette skyldes næsten alttid dårlig chi/- energicirkulation til organet/organerne eller afskæring af en
vigtig kanal grundet en ulykke eller skade.
2. Du bør begynde ved at rense den syge kropsdel, som du ville gøre, når du renser din aura. Rensning
af den syge kropsdel bør ske flere gange dagligt umiddelbart før anvendelsen af den healende
energi.
3. Grundlaget for healing af de fleste problemer er at hæve og dirigere energi og at blive ved med at
sende den til det plagede organ, mens man programmerer den. Når du FØLER din energi stærkt, så
diriger den til den syge/plagede del af din krop. I løbet af dagen kan du også blive ved med at
dirigere din energi og visualisere det hvidgyldne lys, lyse organet op og sige din affirmation. Dette
kan let gøres let som tillæg til det mere formelle værk i trin to.
4. Trin to skal gentages flere gange hver dag, indtil man er fuldstændig healet.
5. Man kan også heale med runer. Vibration er usædvanligt kraftfuldt til både at hæve og styrke energi.
6. Du skal VIDE, at det virker. Du skal ikke nære tvivl på nogen måde. Med andre ord, skal du tro på
din evne.
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7. Husk altid at holde dine affirmationer i nutid.
" (sygdommen) forlader fuldstændig og permanent min krop (eller organ). Min/mit
stærk, normal, sund og rask på alle måder."

er

8. Vær åben. Værket vil ofte lede os til visse fødevarer, eller hvad end vi har brug for til at heale
problemer. Dette kan komme på forskellige måder.
For at heale en elsket, diriger da hvidgylden, strålende energi, som Solens, ind i ham/hende og
programmer den.
Grundlaget for og formålet med spirituel satanisme er viden og anvendelse af denne viden ved at bruge
vores egne kræfter. Jeg stod for noget tid siden i en situation, hvor et kæledyr havde en livstruende
sygdom, der opstod pludseligt. På det tidspunkt havde jeg ingen penge til en dyrlæge. Fader Satan kom
til mig. Han stod bag mig, lagde begge hænder på mine skuldre og bad mig om at "ånde" energi ind i
hende. Jeg visualiserede energien som hvidgyldent lys (så strålende som Solen), lyste hende op med det
og sagde affirmationen: "
er sund og rask, i sikkerhed og beskyttet på alle måder".
Det gjorde jeg tyve gange. Fader Satan sagde NEJ, gør det 200 gange. Han sagde også, hun skulle
opereres, og at han ville skaffe mig pengene. Jeg begyndte at græde. Det sagde han, jeg ikke skulle, da
dette var en mangel på tro.
Energien jeg sendte ind i hende stabiliserede hende. Jeg var nødt til at gøre det igen, og kort derefter
havde jeg pengene til operationen, som var meget dyr. Hun fik operationen og har det nu fint.
HEALING AF ENS KÆRE
HEALING VED BRUG AF SOLCHAKRAET
OM AT HOLDE SIG RASK OG BESKYTTET
VIGTIGT INFORMATION OM SATANISK HEALING
THE ONE-MINUTE CURE: THE SECRET TO HEALING VIRTUALLY ALL DISEASES
(EKSTERNT LINK)
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Healing af ens kære
Når vi udfører satanisk healing på vores kære, er det ret anderledes end at arbejde på os selv. Det er
bedst at bruge healende energi fra Jorden og lade den løbe gennem os og ind i den elskede.
For at gøre dette, er det meget vigtigt at have åbne, aktive og kraftfulde chakraer, især i dine hænder og
fødder.
Din sjæl skal være stærk nok. Dette kommer med gentagen og konsekvent power meditation. Afhængigt
af sygdommen eller problemets alvorlighed, er det ofte nødvendigt med mere end én healingsession.
Dette afhænger også af din egen styrke.
For flere måneder siden healede jeg et af mine kæledyr ved at placere mine hænder over stedet, hvor
hun havde problemet. Jeg åbnede mine hånd- og fodchakraer og begyndte at trække energi ind gennem
mine fødder (jeg var i mit hus) og dirigerede den healende energi ud af mine håndchakraer. Jeg
visualiserede hele tiden det skinnende hvidgyldne lys på hende, og affirmerede at hun var healet. Mine
kræfter var også stærke, da jeg gjorde dette efter en hatha yoga session og power meditation. I dette
tilfælde tog det kun én session, og så havde hun det fint.
Der er nogle retningslinjer for healing af ens kære:
1. Sørg for at du er stærk nok. Det er bedst ikke at bruge sine egne energier. Det er bedst at tage
energien fra Jorden (dette kan gøres fra gulvet), Solen eller andre naturlige kilder. Lad altid energien
løbe gennem dig selv.
2. Sørg for fuldstændigt at rense din aura og chakraer bagefter.
3. I tilfælde af alvorlige ulykker eller lignende, er chancen for helbredelse større, jo flere mennesker
der er involverede i healingen. Hvis de er åbensindede, kan venner, familie osv. sammen trække
energi ind og anvende den på den ramte person i en nødsituation. Selv folk der ikke er trænede og
ikke ved noget er bedre end at ikke at gøre noget. Jo flere mennesker, desto mere energi.
4. Som enhver anden form for magi, skal man have tillid og tro på en fuldstændig og total helbredelse.
5. Affirmationer er altid i nutid, da energi gør, hvad den får besked på. Affirmationer skal altid være i
nutid og som en positiv erklæring.
6. Når healingsessioner påbegyndes, skal de, afhængigt af alvorligheden, gentages, indtil den elskede
er fuldstændig og totalt helbredt.
7. Det hjælper også at rense det syge område eller kroppen ved hjælp af et strålende lys før anvendelse
af den healende energi.
8. Som når man healer sig selv, kan alvorlige tilfælde kræve adskillie healingsessioner om dagen.
Dette afhænger også af dine egne kræfter. Jo mere kraftfuld du er, desto mere kraftfuld og effektiv
vil din healende energi være. Ekstremt kraftfulde brødre og søstre kan udføre én healingsession, der
resulterer i total helbredelse.
9. Jo ældre (mere kronisk) lidelsen er, desto sværere er den at heale. Medfødte problemer er de
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sværeste. Intet er umuligt! Det menneskelige sind er endda i stand til at få nye lemmer til at vokse
ud. Det vigtigste er ekstrem personlig kraft gennem konsekvent meditation, tålmodighed og vigtigst
af alt - VEDHOLDENHED!
10. Efter at have arbejdet på andre, anbefales et par runder af Sol/Måne åndedrættet for at afbalancere
sjælen. Dette bør kun gøres, hvor man holder vejret efter indåndingen og ikke efter at have åndet ud.
Med Sol/Måne åndedrættet er det også vigtigt at trække energi ind med hver indånding.
HIL SATAN!!

Healing ved brug af solchakraet
Chakraet for healing er solchakraet (det tredje chakra).
For at heale ved brug af dette chakra (hvilket er meget effektivt):
1. Lig på ryggen.
2. Dine hånd- og fingerchakraer skal være helt åbne for udførslen af denne teknik. Placer dine let dine
fingerspidser på dit solar plexus chakra. Ånd meget langsomt ind og visualiser intens, skinnende
hvidgyldent lys komme ind ad dine næsebor og bevæge sig ned i dit solchakra og derefter ned
gennem dine fingerspidser og ind i dine underarme.
3. Hold vejret og bevæg fingerspidserne hen til der hvor du er syg. Ånd meget langsomt energien ud af
dine underarme, hænder og fingerspidser ind i det ramte område. For eksempel: hvis du har ondt i
halsen - flyt fingerspidserne til din hals (visualiser hele tiden det skinnende lys) og udånd meget
langsomt energien ind i din hals mens du visualiserer og føler den forlade dine underarme, hænder
og fingerspidser og gå ind i halsen, hvor den gløder som en kraftfuld Sol.
4. Når du har åndet helt ud, så vent med at ånde ind igen indtil du har placeret fingerspidserne på dit
solchakra igen. Gentag ovenstående.
Det er bedst at gøre ovenstående 10-20 gange. Hvis der er brug for omfattende healing, så tag en pause
og udfør derefter yderligere 10-20 gentagelser.
Jeg har brugt ovenstående teknik med stor succes. Det er meget vigtigt at forsøge at fange forkølelse,
influenza, vira osv. i de tidlige stadier. Ved at gøre dette, kræves der mindre energi, og man også kan
bruge sin egen energi.
Hvis man er syg, og man på ingen måde kan bruge sin egen energi, kan denne øvelse også udføres ved
at bruge Solens energi, hvilket er meget kraftfuldt. Bare ånd energien ind i dine næsebor fra Solen og
følg anvisningerne ovenfor.
Det er temmelig indlysende at vi nu, og i den nære fremtid, vil gå dødbringende arter af vira og pest i
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møde. Mange er resistente over for antibiotika og anden medicin. Mange steder i verden bliver
livreddende medicin for dyrt til at betale og er meget svært at få fat i. Det samme gælder lægehjælp.
Nogle medikamenter indeholder endda placeboer (hvilket betyder, de rent faktisk ikke indeholder
medicin). Alle dedikerede sataniser bør praktisere power meditation og lære sataniske
healingsteknikker.
Jeg har haft stor succes med ovenstående og andre teknikker, som jeg har skrevet om på denne
hjemmeside. Evnen til at heale er en vidunderlig gave fra Satan. Enhver dedikeret satanisk der
regelmæssigt praktiserer power meditation kan gøre dette.
Forholdene i verden bliver slemmere og slemmere og vil blive meget værre. Dem af os som er adepte og
anvender satanisk viden vil overleve disse tider intakt.

Om at holde sig rask og beskyttet
Givet muligheden for epidemier, er det meget effektivt og vigtigt at forebygge.
"Ét gram forebyggelse er mere værd end et kilo med helbredelse". Dette gælder absolut for magi, da det
er meget lettere at forhindre et problem, end det er at skulle beskæftige sig med det, når først det har fået
hold om ens liv.
Følgende er et magisk værk til at beskytte dig selv i disse tider, hvor dødbringende vira spredes rundt
omkring i verden. Sygdom kan ses og fornemmes i auraen, ofte adskillige dage før man bliver syg.
Auraen får en grålig farve. Dem af os, der kan se vores egen og andres auraer ved dette. Auraen og
sjælen kan programmeres til at beskytte vores fysiske krop mod sygdom. Dette værk er bydende
nødvendigt, givet truslen om dødbringende vira, der nu spreder sig rundt i verden.
Det følgende værk kan også anvendes til ens kære. I tilfælde af børn og/eller andre du holder af, så
visualiser bare lyset og sig affirmationerne med personens navn.
Følgende påbegyndes bedst under en tiltagende Måne (nymåne til fuldmåne). Ideelt set er det bedst at
begynde dette værk på følgende tidspunkter:
•

Søndag (Solen er ens vitalitet) i en af Merkurs, Venus' eller Jupiters timer.

•

Onsdag (Merkur er healeren) i en af Solens, Merkurs, Venus' eller Jupiters timer.

•

Torsdag (Jupiter er den gunstige planet) i en af Solens, Merkurs eller Venus' timer.

•

Fredag (Venus er den mindre gunstige planet) i en af Solens, Merkurs, Venus' eller Jupiters
timer.

Værket bør udføres dagligt i løbet af en af Solens, Merkurs, Venus' eller Jupiters timer. For disse
tidspunkter, klik her og download dette gratis program hvis du ikke allerede har det. God timing og
planeterne er det, der ofte gør et værk mere eller mindre effektivt. Jeg printer altid de planetariske timer
ud for hele den kommende måned og sætter dem i et ringbind.
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Værket skal udføres én gang om dagen, 40 dage i træk. Spring ikke nogen dage over. Hvis du misser en
dag, så udfør værket to gange den efterfølgende dag, men prøv at undgå det, da energien hver dag
bygger på dagen forinden.
1. Slap af og føl din aura. Til nybegynderen - bare fokuser på din aura. For dem af os der kan
manipulere vores auraer, udvid din aura en smule til det punkt hvor du kan føle den, og visualiser
den fyldt med et strålende, hvidgyldent lys.
2. Affirmer følgende mens du visualiserer:
"Jeg er altid exceptionelt stærk, sund og rask på alle måder. Mit immunforsvar er altid exceptionelt
stærkt, sundt og raskt på alle måder. Jeg er altid beskyttet mod al sygdom og vira på alle måder".
Ovenstående er et forslag til en affirmation. Du kan ændre den, hvis du har lyst, men sørg for altid at
dække alle sider af sagen, og at dine affirmationer er i nutid.
3. Sig dette 10-20 gange. Sørg for du koncentrerer dig og er fokuseret.
For at beskytte en du holder af - visualiser det strålende lys opsluge den elskede og affirmer:
"(Personens navn) er altid exceptionelt stærk, sund og rask på alle måder. (Personens navn)
immunforsvar er altid exceptionelt stærkt, sundt og raskt på alle måder. (Personens navn) er altid
beskyttet mod al sygdom og vira på alle måder".
Gør det samme 40 dage i træk. Og ja, du kan godt arbejde på både dig selv og en anden, men ikke på
samme tid, dvs. ikke lige efter. Vent mindst 30 minutter eller deromkring mellem værkerne, så du ikke
fortynder og svækker dine energier.
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Vigtig information om satanisk healing
Når man healer, er det vigtigt at skrive sine affirmationer ned, og de specifikke teknikker du brugte.
Dette gælder faktisk for al magi, men det er især vigtigt med healing.
Kroniske lidelser, såsom lidelser du har haft det meste af dit liv eller i flere år, vil forsvinde når man
healer, MEN kan i mange tilfælde vende tilbage på et senere tidspunkt i meget mildere grad, grundet
udsving i energi.
Det eneste der skal gøres er at gentage værket - visualisering af det hvidgyldne, healende lys som Solen
på den ramte kropsdel og gentagning af affirmationerne. Det tager meget mindre tid og kræfter den
anden gang. Dette mindsker problemet mere og mere, indtil det er helt og permanent væk.
Dette kan også ske, hvis du har flere og alvorlige lidelser og så begynder at arbejde på en anden lidelse.
Dette kan på en måde forrykke energierne i din sjæl, og så kan det første problem vende tilbage, men i
mindre grad. Dette kræver så, at du afsætter noget tid hver dag til det første problem, der igen er dukket
op - sørg for at der går adskillige timer mellem, at du arbejder på hvert problem.
Smid ALDRIG UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER livreddende medicin ud, såsom inhalatorer
(for asmatikere) eller andet hvor problemet kunne være dødeligt, hvis det dukkede op igen.
Healinger skal ideelt set gentages langt ud over den faktiske healing og derefter forstærkes med jævne
mellemrum. Jo mere alvorlig og kronisk (langvarig) lidelsen har været, desto længere vil det tage at
heale den - frem for alt VEDHOLDENHED. Medfødte lidelser er de sværeste, da sjælen kom ind i
verden med disse, men igen, det er ikke umuligt. Satan viser os, at næsten alt er muligt.
Igen, som med alt andet, bestemmer din sjæls styrke den nødvendige tid og indsats, der skal til for at
opnå 100% succes. Kundalini og hatha yoga øvelser er meget effektive til at øge bioelektriciteten.
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Telekinese
Telekinese er sindets evne til at flytte objekter gennem koncentration. Dette er meget avanceret, og du
får brug for en meget kraftfuld aura. Vi har alle denne evne, men på grund af århundreders kristen
undertrykkelse af sindets kræfter, er det en del af vores hjerne, som nu er i dvale. Som når man lærer en
gymnastikmanøvre eller lignende, skal man få "fornemmelsen" for det og bruge denne, og så vil det
blive lettere og lettere med tiden, engagement og tålmodighed.
Alt på denne Jord har et energifelt eller aura, selv livløse genstande. Med telekinese skal du forbinde din
aura til auraen af det objekt du ønsker at flytte. Styrken af din aura bestemmer din succes.
De følgende øvelser hjælper med at udvikle telekinese. Du skal være erfaren med energimanipulation og
have kraftfulde håndchakraer. For at arbejde op til dette, skal den grundlæggende meditation samt
håndchakra meditationen mestres.
Det er bedst af udføre denne øvelse efter power meditation, hvor din aura er stærk.
1. Hæng et pendul op foran dig. Dette kan være hvilket som helst objekt, såsom en lille blyant eller en
let bordtennisbold. Hvad som helst der er let og lige vil virke. Det skal være foran dig, helst over et
bord hvor du kan sidde og slappe af. Hæng pendulet så intet rører det eller kommer i fysisk kontakt
med det, og så det kan bevæge sig let og frit.
2. Placer dine hænder omkring 2½ centimeter fra hver side af pendulet og lad dine hænder vende
indad. Diriger energi ud gennem dine håndfladechakraer.
3. Prøv nu at skubbe og trække. Du vil se din aura skubbe og trække objektet. ÉN hånd skubber, den
anden trækker. Visualiser din aura forbinde sig til pendulets aura. Bevæg ikke dine hænder.
Når du er i stand til at flytte pendulet, så placer dine hænder længere og længere væk fra hinanden.
Det næste trin er at flytte pendulet ved brug af energien fra dine fingerspidser. Prøv først at trække det
med energien fra dine fingerspidser.
Det centrale er at blive ved med at distancere sig fra objektet. Det næste trin, hvilket er ekstremt
avanceret, er at begynde at bruge dit tredje øjes kræfter og flytte objekter ved at forbinde din aura til
objektets og derved tvinge det til at flytte sig.
Bliv ikke frustreret. Dette kræver intens koncentration, et stærkt sind og aura, men med nok
tålmodighed og praksis vil tiden det tager at flytte objektet blive kortere og kortere. Når du lærer at
bruge dette område af din hjerne og styrke det (det vil blive lettere og lettere), vil de første par gange
være de sværeste. Det kan tage adskillige omgange, sommetider endda uger, men det er ikke umuligt.
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Her er nogle praktiske tips:
1. Det hjælper bestemt at kunne se auraer. Når vi åbner vores tredje øje, giver dette os evnen, men vi
er nødt til at lære at bruge evnen for at kunne se. Dette svarer til sport. Hvis man har styrken og
smidigheden, er potentialet der. Det eneste man skal gøre er at udføre bevægelsen og få
fornemmelsen for den og derved træne den ind i muskelhukommelsen. Det samme gælder med
sindet.
2. Start med lette objekter. Sten som kvartskrystaller er gode, forudsat de er små og lette. Disse har
selv en stærkere aura.
3. Telekinese forsøges bedst efter power meditation, hvor ens energi er mest kraftfuld.
4. Telekinese skal arbejdes på hver dag, indtil man behersker det - som enhver anden færdighed.
Tungere og tungere genstande kan erstatte de lettere, som man bliver bedre. Jeg har haft succes
med ovenstående metode.

Tuning af chakraerne gennem vibration
Hvert af vores chakraer reagerer på og resonerer inden for en bestemt tonehøjde. En nem måde hvorpå
vi kan finde den rigtige tone er ved at føle os frem. Når vi rammer den rigtige tone, bør vi være i stand
til at føle det i chakraet. Dette vil få chakraet til at vibrere og frigive energi.
Bemærk venligst: de følgende vibrationer (kraftfulde ord) er blevet rettet. De traditionelle ord på
sanskrit er blevet forvanskede, og deres virkninger blev nedtonet. Vibrationerne givet nedenfor er
koncentrerede og exceptionelt kraftfulde, og de er ikke for nye/uerfarne mediterende. Jeg anbefaler på
det kraftigste nye/uerfarne personer at besøge denne side og begynde med mere moderate kraftord,
indtil sjælen kan håndtere mere energi.
•
Rodchakra: Laum - vibreret som LLAHHH – UUU – MMM
•

Sakralchakra: Vaum - vibreret som VAHHH – UUU – MMM

•

"666" Solchakra: Raum - vibreret som RAHHH – UUU – MMM*

•

Hjertechakra: Yaum - vibreret som YYAHHH – UUU – MMM

•

Halschakra: Haum - vibreret som HAHHH – UUU – MMM

•

Sjette chakra: Aum - vibreret som AHHH – UUU – MMM

•

Kronechakra: Maum - vibreret som MMAHHH – UUU – MMM

* Rul R'et med tungen.
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Vibrationerne nedenfor er exceptionelt kraftfulde og bør, som med ovenstående, ikke anvendes af
nye/uerfarne mediterende. Vær opmærksom på dette.
ADVARSEL: VIBRATIONEN FOR RODCHAKRAET SATURN KAN EVOKERE UBEHAGELIGE
ENERGIER, SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE OG FORTSÆT MED FORSIGTIGHED. Dette er
ikke sket for alle, da nogle personer har haft positive oplevelser med dette, men det er stadig en
mulighed. Hvis du bemærker nogen problemer forekomme i dit liv, så kan det være bedst at bruge
vibrationerne ovenfor i stedet for disse:
•

Rodchakra: SHANISWARA, vibreret som SH-AH-NII-SS-VAH-RR-AH

•

Sakralchakra: BHAUMAYA, vibreret som BB-AHH-UUU-MM-AH-YAH

•

Solar Plexus '666' chakra: SURYAE, vibreret som SUUU-RR-YAH-YAY

•

Hjertechakra: SHUKRAYA, vibreret som SHH-UUU-KKK-RR-AH-YAH

•

Halschakra: BUDHAAYA, vibreret som BUU-DD-HAH-AH-YAH

•

Sjette chakra: CHANDRAMASE, vibreret som CH-AH-NN-D-RR-AH-MM-AHSAY

•

Kronechakra: GURUAVE, vibreret som GG-UUU-RR-UUU- AH-VAY
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Koncentration af elementerne
1. Slap af og gå i en let trance.
2. Indånd ildelementet og diriger det hele til dit rodchakra ved udåndingen så det er koncentreret.
3. Gør dette fem gange.
4. Mediter på og føl den glohede varme i dit rodchakra.
Hvis dette føles ubehageligt for dig, så kan du i stedet gøre det samme med vandelementet og dirigere
det til dit sakralchakra. Gør enten det ene eller det andet.
Dette træner dig i at koncentrere og dirigere et element. Dette kan også gøres uden for din krop, og du
har brug for denne evne for at kunne arbejde med avanceret magi. Man skal dog gå langsomt frem.
Dette er meget avanceret. Ildelementet vil stimulere din kundalini. Man kan også heale ved at dirigere
elementerne til bestemte dele af kroppen. DIRIGER ALDRIG ILDELEMENTET TIL DIT
HJERTE ELLER DIN HJERNE!! Dette kan være meget farligt og forårsage permanent skade på
disse to meget følsomme organer. For adepter kan organer udover hjertet og hjernen som regel håndtere
koncentrerede elementer. Nogle personer i e-grupperne har forvesklet organerne med chakraerne.
Organerne er ikke chakraerne. Det er helt fint at ånde elementerne ind i sine chakraer.
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Evokation af elementerne
Når dine mål er personlige og vedrører dig selv, er det her, du skal invokere energien og projicere den
fra dig selv.
Det er noget andet at evokere energi. Når besværgelser er til andre, er det vigtigt at evokere energien, da
energi som du projicerer fra dig selv vil skabe en forbindelse til personen, du sender den til. Både med
forbandelser og healing er dette, af indlysende grunde, ikke ønsket. Energien du bruger skal tages fra
universet. Det er meget vigtigt både at mestre evokation og invokation af elementerne for at udvikle sig
til avancerede niveauer af evne.
Evokation af ild:
Gå i en trance og visualiser dig selv være midt i et flammehav af ild. Føl heden og hør flammernes
hvislen og knitren. Føl hvordan det brænder. Begynd nu at samle og kondensere ilden til en kugle foran
dig. Diriger ildelementet fra alle retninger ind i kuglen foran dig. Jo mere af ildelementet du dirigerer
ind i kuglen, jo tættere, varmere, tæt og solid vil den blive. Du skal føle heden, mens du gør dette. Jo
mere du komprimerer og kondenserer ilden, desto mere varme vil vokse. Du bør faktisk have følelsen af
bogstaveligt talt at være i en ovn.
Opløs nu ildkuglen ved at visualisere den udtømme og sprede sig selv ud - det stik modsatte af da du
samlede den. Bliv ved med at visualisere den tømme sig selv, miste sin styrke, kraft og varme og til
sidst blive totalt opløst til ingenting.
**
Evokation af luft:
Gå i en trance og visualiser dig selv være midt i luftelementet. Fyld hele rummet med det. Saml luften
fra alle retninger på samme tid til en kugle foran dig. Fyld og pak kuglen med luftelementet. Du bør føle
dig meget let, som om du svæver.
Når du er færdig med at pakke luften ind i kuglen, så opløs den som du gjorde med ildkuglen.
**
Evokation af vand
Gå i en trance og visualiser dig selv under vand, midt i et hav eller en sø. Diriger vandelementet fra alle
retninger. Føl først vandet som en kold damp. Jo mere du kondenserer vandet, og jo tættere det kommer
på din krop, desto koldere vil du føle dig. Du bør føle dig iskold. Pak nu vandelementet i en kugle foran
dig og opløs den herefter som du gjorde med ilden og luften. Lad det fordampe væk i intetheden.
**
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Evokation af luft:
Gå i en trance og træk en grå masse, som ler, fra alle retninger på samme tid. Jo tættere det kommer på
dig, jo brunere og brunere vil det blive - som sommerjord. Det vil blive meget solidt. Fyld hele rummet
med den tunge masse af jordelementet og visualiser det komprimere sig til en kugle. Føl tungheden og
dens kraft presse mod din krop. Når du er færdig, så opløs kuglen som du gjorde med de andre
elementer.
**
Evoker ildelementet igen, men hav denne gang et glas lunkent vand foran dig. Drag ilden fra alle
retninger og kondenser den i glasset med vand. Det er bedst at bruge et klart glas med denne øvelse.
Forestil dig, at vandet bliver varmere og varmere med ildelementet.
Hvis det lykkes for dig, vil vandets temperatur stige med et par grader. Du kan smage på vandet, når du
er færdig. Hvis det har en usædvanelig smag, var dit forsøg vellykket.
Senere hen, når du kan hæve temperaturen af lunkent vand, så arbejd med koldere og koldere vand og
øv dig på det samme.
Referencer:
Initiation into Hermetics af Franz Bardon © 1956
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Cirkulation af elementerne
Cirkulation af elementerne er meget avanceret. Man skal allerede være adept til at cirkulere energi
gennem chakraerne. Et af de vigtigste skridt inden for avanceret meditation er at cirkulere elementerne
gennemt hvert chakra. Dette er meget avanceret, og gøres efter at have koncentreret elementet ind i det
chakra det hersker og derefter cirkulere det. Arbejd på at mestre hvert element. Du skal helt sikkert
kunne FØLE elementet, dvs. føle dig brændende varm med ild, iskold med vand, tung med jord og let
med luft. Kvintessens er varmt til meget varmt. Dette er meget avanceret og bør kun gøres af erfarne
mediterende.
Dette giver et vigtigt fundament for mere avancerede værker, som jeg snart vil lægge op på
hjemmesiden.
De gamle folkeslag brugte årstiderne til at lette deres magiske værker. Dette er en del af de fire punkter.
Sommeren er varm, og invokation af og meditation på ildelementet er her lettere for begyndere. Bare
sørg for at have et sted at køle ned. Foråret er et godt tidspunkt at arbejde med luft, efterår er
fremragende for jord, og vinteren er et godt tidspunkt at arbejde med vand, da det er koldt.
Det næste trin bør være at kombinere elementerne, såsom at cirkulere vand efter at have cirkuleret ild og
derefter cirkulere kvintessens. Dette er alt sammen meget kraftfuldt.
En tiltagende Måne samt fuldmånen omdanner Solens brændende stråler til vandelementet. Energi fra
både Solen og Månen bør også invokeres og cirkuleres.
For eksempel - cirkulation af ildelementet:
1. Indånd ildelementet i hele din krop.
2. Koncentrer ilden til en lille kugle inde i dit rodchakra.
3. Diriger nu den kugle op i dit sakralchakra, derefter dit solchakra, halschakra, dit tredje øje, dit
kronechakra og derefter ned igen fra dit kronechakra ind i dit sjette chakra bag dit tredje øje og så til
bagsiden af dit hoved ved det sjette chakras bagerste udvidelse og derefter ned ad rygsøjlen gennem
hvert chakra.
Tag dig god tid til dette og brænd grundigt hvert af dine chakraer. Dette er meget styrkende og
udrensende.
4. Når du er færdig, så diriger enten ildkuglen til dit rodchakra eller skyd den ud gennem dit solchakra.
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Gør det samme med de andre elementer, herunder kvintessensen. Det er også meget kraftfuldt OG
behageligt at gøre det samme med chi eller pinealkirtlens sekreter.
I begyndelsen bør du kun arbejde på at mestre ét element per meditation. Ild kan også invokeres fra
Solen - jo varmere Sol, desto bedre.

Opsplitning af sjælen
Disse meditationer er ekstremt avancerede og kan være farlige for nybegyndere. Man skal være erfaren
inden for meditation, energimanipulation, invokation af elementerne, samt have en forståelse for hvad
man laver på det astrale plan.
For at begynde med nogen af disse meditationer, skal man være helt afslappet. Det kan være farligt at
blive forstyrret af andre, høje lyde, telefonen der ringer, besøgende osv., herunder at blive rørt af dyr.
MEDITATION PÅ AURAEN:
1. For at sanse og føle din aura: udvid din bevidsthed forbi din fysiske krop med 5-6 centimeter og
fornem din auras energi.
2. FØL din aura og mediter på den i et par minutter.
3. Udvid og sammentræk din aura.
4. Ånd energi ind og ud af din aura.
5. Hvis du føler dig klar, så kan du invokere hvert af elementerne ind i din aura. Man skal gå langsomt
frem med dette, og det er bedst ikke at begynde med flere end syv indåndinger. Det er bedst at tage
ét element om dagen.
6. Mediter på følelsen af hvert element efter at have invokeret det i din aura.
7. Hvis det føles ubehageligt, så ånd blot elementet ud igen.
MEDITATION PÅ LYSKROPPEN:
1. Lyskroppen kan føles ved at udvide din bevidsthed til energien inde i din krop. Dette kan føles.
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2. FØL din lyskrop og mediter på den.
3. Ånd energi ind og ud af din lyskrop.
MEDITATION PÅ DEN MENTALE KROP:
1. Fokuser indad på din bevidsthed. Dette er din mentale krop.
2. Din mentale krop befinder sig, hvorend du fokuserer med din bevidsthed.
Når vi udvider vores bevidsthed, udvider vi dette aspekt af vores sjæl.
3. Mediter på at være bevidst om din mentale krop.

Meditation til det tredje øje og pinealkirtlen
Denne meditation lægger et pres på dit tredje øje eller pinealkirtel, hvilket yderligere vil åbne og styrke
den af dem, du fokuserer på. Denne meditation er avanceret og ikke for begyndere. Du bør have nok
erfaring til fuldt ud at forstå nedenstående instruktioner uden problemer.
1. Indånd energi fra bunden af din rygsøjle og op til dit halschakra.
2. Hold vejret så længe det er behageligt og fokuser enten på dit tredje øje eller din pinealkirtel. Du bør
kunne mærke en let trykken eller endda en svag smerte.
3. Ånd ud og gentag adskillige gange.
Før du begynder denne meditation (og hvilken som helst anden for den sags skyld), bør du i forvejen
have planlagt, hvad din meditation skal bestå af. I dette tilfælde skal du planlægge, om du vil fokusere
på din pinealkirtel eller dit tredje øje. Jeg har før valgt begge i samme meditation ved først at begynde
meditationen ved at fokusere på mit tredje øje og derefter min pinealkirtel i den anden halvdel af
meditationen.
I sidste ende, når du fuldstændig åbner og aktiverer din pinealkirtel, vil dit hoved være fyldt med lys.
Dette er ekstremt kraftfuldt og meget behageligt. Dette lys er meget kraftfuldt til at virkeliggøre din
ønsker, når det dirigeres ordentligt.
Følelsen der kommer fra pinealkirtlen, når den aktiveres er utrolig og kan ikke beskrives med ord. Den
er ekstremt behagelig og varer i flere timer, når man er stille og fokuseret.
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Magnum Opus
Satan fortalte mig, han vil give mig formlen til Magnum Opus. Magnum Opus er det højeste og største
værk i satanisme og slutresultatet af alle legitime okkulte discipliner samt Gudernes allegorier og
legender. Magnum Opus er fysisk og spirituel perfektion og udødelighed.
Virkningerne ved Magnum Opus siges at omvende aldring - grå hår får sin naturlige farve tilbage,
mistede tænder vokser ud igen, lidelser helbredes, og perfekt helbred genoprettes.
Jeg anbefaler på det kraftigste alle, der begynder dette værk at være helt ude af puberteten.
Denne sektion er under opførelse, da Satan og Azazel på nuværende tidspunkt arbejder med mig, og
yderligere information er forestående. Jeg vil holde alle ajour, når der tilføjes yderligere information.
Dæmoner, der specialiserer sig i "metalbearbejdning" - alt dette er spirituelt, og metallerne er
chakraerne. Mange Dæmoner specialiserer sig i vejledning i forhold til Magnum Opus. Det hjælper at
have en Dæmon/inde til at arbejde med sig.
Det er klart, at Magnum Opus er meget avanceret, og enhver der påbegynder dette værk bør være
fuldstændig fortrolig med både direkte erfaring med og viden om power meditation.
Dette værk er en proces, der vil tage tid. Meditationerne givet er exceptionelt kraftfulde og er ikke for
nybegyndere eller uerfarne. Det er blevet sagt, at mange i sidste ende vil finde sandheden for sent, idet
kristendommen og dens korhorter er et ondt svindelnummer og en løgn, men det vil være for sent for
dem. Dette værk tager tid.
Der er visse indledende meditationer, som man skal udføre for at forberede sjælen på de mere
avancerede værker, der vil bygge på disse. Disse gives nedenfor.
Når man ser nærmere efter, giver Satan sine børn udødelighedens gave. Satan er bringeren og giveren af
viden samt mange Dæmonvenner. Satan er den eneste Sande Gud og Skaber af menneskeheden. Kristne
taler og taler om perfektion, udødelighed, evigt liv osv. Alt i kristendommen er falskt.
Satan viser os sandheden og vejen.
HIL SATAN!!!!
Jeg lægger mine sager i hænderne på dem, som er i samklang med mine ønsker.
- Satan
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Magnum Opus – trin ét
Trin ét og trin to skal udføres sammen. Det er bydende nødvendigt, at du finder og aktiverer din
pinealkirtel, da denne kirtel udskiller det kvindelige aspekt af livets eliksir.
1. Rens din aura og chakraer grundigt.
2. Udfør hvilken som helst vejrtrækningsøvelse efter dit eget valg, som vil få din bioelektricitet i gang.
3. Når du kan føle din bioelektricitet, så koncentrer den ind i en lyskugle og cirkuler den på følgende
måde: bevæg den til dit forreste sakralchakra, derefter dit mellemkød, dit rodchakra, dit sakralchakra
i midten af kroppen og hele vejen op gennem alle de midterste chakraer til dit kronechakra. Lad den
herfra falde ned i det midterste sjette chakra (bag det tredje øje) og så lidt nedad og til højre på din
pinealkirtel. Bevæg den herfra til dit tredje øje i panden og så ned til det forreste halschakra og
bevæg den herfra ned ad de forreste chakraer til du når det forreste sakralchakra. Bevæg fra det
forreste sakralchakra kuglen tilbage ind i det midterste sakralchakra. I Magnum Opus skal energien
bevæges tilbage til og opbevares i sakralchakraet.
Dette udgør ét kredsløb.
For at udføre denne meditation korrekt, skal du være bestemt, når du gør dette men samtidig være
afslappet i at lede den kondenserede bioelektricitet til hvert chakra. Du bør føle en trykkende
fornemmelse (det mest almindelige), eller at energien er lige i det bestemte chakra. Dette kommer som
regel langsomt. Du skal "føle" energien - dette er meget vigtigt. Tag dig god tid med det.
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Magnum Opus – trin to
Det næste trin er meget vigtigt for dem af jer, der er begyndt på jeres indledende arbejde på Magnum
Opus (cirkulation af lyskuglen):
I er alle nødt til at lokalisere jeres pinealkirtel. Den er placeret i midten af hjernen og lidt nedad til højre
herfra. Dem af jer, som arbejder på dette, bør begynde at meditere på jeres pinealkirtel. En glimrende
måde at gøre dette på er ved at slappe af og ånde energi ind i den og udvide den med udåndingen, som
man ville gøre med sin aura.
Pinealkirtlen er der, hvor en væsentlig del af livseleksiren udskilles i form af det, der kaldes "dryppende
ambrosia". Du vil vide, når du har fundet og aktiveret den, da ambrosiaen giver så megen lyksalighed og
ekstrem nydelse, som slet ikke kan beskrives med ord. Du vil helt sikkert føle det. Gør ikke dette hvis
du har et sted, du skal være og kun har kort tid, da nydelsen kan være så ekstrem, at det næsten kan være
umuligt at komme op og i gang.
Der er så meget mere til dette, men det jeg har skrevet er et stort skridt. Jeg kommer til at skrive mere
om dette snart, da der er endnu et trin, som skal arbejdes på og mestres. Dem af jer, der følger disse
meditationer, bør på nuværende tidspunkt udføre meditationen for pinealkirtlen hver dag. Dette er
vigtigt. Pinealkirtlens ambrosia er den kvindelige del af eliksiren.
Her er nogle øvelser, du kan bruge til at arbejde på din pinealkirtel:
Meditation til det tredje øje og pinealkirtlen
En anden meget effektiv teknik er at udføre Sol/Måne åndedrættet, hvor du holder vejret efter
indåndingen. For at tilpasse denne øvelse så den arbejder på din pinealkirtel, så ånd bare ind i din
pinealkirtel og udvid den med udåndingen. Åndedrættet følger med, hvor end man fokuserer sin
bevidsthed.
Tomrumsmeditation til pinealkirtlen:
Bare fokuser på din pinealkirtel. Centrer dig selv i den, føl den, og hvis den udskiller eliksiren, så
mediter på den smukke energi. Dette er meget effektivt.
Pinealkirtel meditation
Meditation fra Satan
For ovenstående, indånd da energien direkte ind i din pinealkirtel i stedet for det sjette chakra.
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Magnum Opus – trin tre
Det næste trin er at aktivere og nære sakralchakraet, som producerer det mandlige aspekt af eliksiren.
Når det er helt funktionsdygtigt, transformerer dette chakra livskraften/vitaliteten til det mandlige aspekt
af livseliksiren. Dette opnås gennem konstant varme fra sakralchakraet.
De to eliksirer kombineres derefter gennem en særlig proces, men først efter at de er blevet renset
ordentligt, hvilket er endnu et trin, som jeg snart vil skrive om. Resultatet er omvending af aldring, alle
lidelser går væk, og der er udødelighed samt fysisk og spirituel perfektion som Guderne.
Denne meditation er IKKE behagelig! Satan fortalte mig, at "Der er nogle, som er fanatikere og tager
dette til ekstremerne". Med dette mente han afholdenhed og cølibat, hvilket han bekræftede er MEGET
USUNDT.
Det er vigtigt, du regelmæssigt har fulde orgasmer når du begynder på denne meditation, MEN - DISSE
SKAL VÆRE ADSKILLIGE TIMER ELLER MERE EFTER, DU HAR UDFØRT DENNE
MEDITATION. Med andre ord, må meditationen og orgasmerne ikke ligge for tæt op ad hinanden.
Vent mindst flere timer med at have samleje/orgasme efter at have udført denne meditation. Fuld
orgasme er lige så vigtig og har andre fordele.
Her er meditationen:
Stimuler dig selv indtil du bliver seksuelt opstemt, ELLER (for mænd) hvis du vågner om morgenen
med en erektion, indånd ophidselsen ind i dit andet seksuelle/sakralchakra, indtil den er helt væk - ingen
erektion. Kvinder skal ikke længere kunne føle nogen ophidselse. Dette kan godt tage et par åndedæt og
er mest effektivt, når det gøres i de tidlige timer (00:00 - 12:00).
Dette aktiverer og sætter ild til sakralchakret og koncentrerer og opbevarer livskraften, hvilket er
afgørende for værket. Hvis det gøres rigtigt, vil du begynde at kunne mærke en varm/brændende
fornemmelse i sakralchakraet. Den seksuelle opstemthed er din livskraft og er exceptionel kraftfuld.
Denne livskraft/vitalitet koncentreres så og opbevares i sakralchakraet i stedet for at blive skudt ud i
ingenting gennem ejakulation/orgasme. Varmen transformerer den, og den bliver derefter til en eliksir
på lige fod med pinealkirtlens ambrosia.
En vibrator kan hjælpe for folk med mindre sexlyst.
Partnere kan også arbejde sammen med forspil og så, lige før orgasmerne, ånde energien tilbage ind i
sakralchakraet.
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Magnum Opus – De Vises Sten af Kai Purr
De Vises Sten er alt-i-én løsningen for spirituel og fysisk transformation. Vi arbejder alle hen imod det
samme mål om at nå Guddommen, uanset om vejen man har valgt er Kundalini Yoga, Magnum Opus
eller andre spirituelle værker. Som man gør fremskridt i spirituel transformation, forstår og ser man
mere og mere af det ufærdige arbejde på ens sjæl og skaderne på den. Disse spirituelle værker, især De
Vises Sten, vil reparere og bringe din sjæl til Guddommelighed. Alle de alkymiske mål kan let nås med
De Vises Sten. Disse alkymiske mål er at kombinere ånd og jord, fusionere Tvillingeslangerne (Ida og
Pingala), forene de øvre og nedre chakraer og skabelse samt anvendelse af livseliksiren.
De Vises Sten gør alt dette på samme tid.
De Vises Sten genskaber altid sig selv og går på en sådan måde altid gennem død og genfødsel. De
Vises Sten er i sig selv en konstant transformation og er altid aktiv. Når først kroppen justerer sig helt til
stenens energi, vil kroppen altid genskabe sig selv, hvilket altid holder ens krop aktiv. Det er således,
udødelighed virker, da livseliksiren altid genskaber sig selv og forbliver aktiv og ny. Med hensyn til
stenen og magi....så kan du gange kraften bag dine hensigter så mange gange du ønsker...og stenen
bliver stadig ved med at gange kraften bag dine hensigter, lang tid efter den programmeres.
Processen:
Det er både pissesvært at forklare og forstå, hvordan stenen virker. De Vises Sten indeholder
livseliksiren, sjælen og auraen. Dette er formlen. Disse er stenens ingredienser og er alle lavet af
hinanden, den samme ting, dog adskildt. Auraen er lavet af selve hele den fysiske verdens energi elektromagnetisk energi.
Sjælen er lavet af bioelektricitet, men de øvre chakraer er magnetiske, og de nedre chakraer er
elektriske, men dog er begge set bioelektriske, hvilket er elektromagnetisk. Livseliksiren er den
mandlige eliksir, den kvindelige eliksir samt seksualeliksirens energier. Mandlig er elektrisk, kvindelig
er magnetisk, og seksual er elektromagnetisk, men de er alle bioelektriske. Da vores krop også kører på
bioelektricitet, er vores aura også bioelektrisk.
Elektrisk og magnetisk energi (mandlig og kvindelig) forenes med elektromagnetisk energi (Sex),
hvilket skaber elektromagnetisk/bioelektrisk energi (Mandlig + Kvindelig + Sex / eller bare sex). Fra
denne bioelektriske/elektromagnetiske energi (Mandlig + Kvindelig + Sex / eller bare sex) forenes
elektrisk og magnetisk energi igen, og processen fortsætter. Processen foregår således, at mandlig
(elektrisk/bioelektrisk) + kvindelig (magnetisk/bioelektrisk) + seksuel (elektromagnetisk/bioelektrisk)
energi = seksuel energi (elektromagnetisk/bioelektrisk), hvilket, igen, både er mandlig
(elektrisk/bioelektrisk) og kvindelig (magnetisk/bioelektrisk). Stenen skaber den selv samme energi, der
skaber stenen. Hvis du ikke kan forstå dette, beklager jeg. Der er ingen anden måde at forklare
processen.
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Alkymiske værker:
At fusionere tvillingeslangerne (Ida og Pingala) er at fusionere det mandlige og kvindelige aspekt af
sjælen. Hver slange eller aspekt af sjælen er en tredjedel af en allerede perfekt sjæl.
Der er en Mandlig (Pingala), Kvindelig (Ida) og Seksuel (Sushumna) del af sjælen. For at nå
Guddommen, skal disse dele af sjælen fusioneres fuldstændigt. Dette gøres som regel med Kundalini
Yoga, da dette øger sushumnaens seksuelle energi (dens kraft), hvilket sammenfører den mandlige Ida
og kvindelige Pingala. Dette gøres bedst ved seksuelt samkvem med Dæmoner eller kobraåndedrættet.
De Vises Sten gør også dette. Processen beskrives det foregående afsnit. Idaen er den kvindelige eliksir,
magnetisk energi og er bioelektricitet/elektromagnetisk energi. Pingalaen er den mandlige eliksir,
elektrisk energi og er bioelektricitet/elektromagnetisk energi. Sushumnaen er den seksualeliksiren,
elektromagnetisk og er bioelektricitet.
At "kombinere Ånd og Jord" er at kombinere sjælen med den fysiske verdens energi. Disse to forenes
med livseliksiren, som både er lavet af sjælens energi samt den fysiske verdens energi. Stenen gør dette.
Forening af de øvre og nedre chakraer er det samme som at fusionere sjælens Ida og Pingala aspekter.
De øvre chakraer er kvindelige, magnetiske og bioelektriske/elektromagnetiske, mens de nedre chakraer
er maskuline, elektriske og bioelektriske/elektromagnetiske. Hjertechakraet er seksual og
bioelektrisk/elektromagnetisk. Stenen forener disse.
Elementerne (Ild, Jord, Vand, Luft, Kvintessens) har alle elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske
egenskaber. Sjælens Ida, Pingala og Sushumna består af elementerne. Stenen vil opvække sjælens
elementer.
Faser af fremskridt:
Fra egen erfaring har jeg lært om de store faser inden for spirituelt fremskridt. Når vi gør fremskridt,
"reparerer" vi vores egen sjæl og krop, da de begge er blevet beskadigede og afskåret fra hinanden. Efter
at have udført kobraåndedrættet i lang tid, blev min sushumna transformeret, og dette påvirkede min
fysiske krop. Ifølge det jeg oplevede, blev min sushumna repareret. Forud for denne ændring af min
krop og sjæl, flød mine eliksirenergier frit gennem kroppen efter stimulation af deres herskende kirtler.
Efter ændringe, efter at have stimuleret eliksirkirtlerne (Pineal, - Sakral, - og Seksualkirtlerne), flød
eliksirenergien nu automatisk gennem sushumnaen. Den mandlige eliksir flød op gennem chakraerne og
ind i auraen, ligesom seksualenergien allerede gjorde, og pinealkirtlens kvindelige energi flød ned
gennem sushumnaen gennem chakraerne og ind i auraen.
Kroppen/sjælen dirigerer nu livseliksirenergierne ind i sjælen, kroppen og auraen på egen hånd. Dette er
et stort skridt og afslører så meget. Denne fase er så vigtig og skal afsløres for videre at forstå og skabe
De Vises Sten og arbejde med denne. Jeg vil også gerne nævne, at du kan forvente din kundalinis
indledende opstigning, efter dine chakraer er blevet fyldt helt op med livseliksiren.
De Vises Sten er EKSTREMT kraftfuld. Din krop vil blive påvirket såvel som din sjæl. Du er blevet
advaret.
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Spirituelle krav vedrørende stenen:
*Jeg anbefaler først at begynde at arbejde med stenen, efter din sushumna er blevet transformeret på
måden nævnt ovenfor. For at nå dette niveau, stimuler din kundalini så ofte, at seksualenergi stiger op
gennem chakraerne og styrker sushumnaen. Dette kan nemt gøres ved kobraåndedrættet, hyppig sex
med en Dæmon eller blot ved at styrke rodchakraet ofte. Når dette niveau er nået, vil styrkelse af din
aura og chakraer med eliksirenergierne være meget lettere og hurtigere.
*Alle eliksirenergierne skal allerede være stærke i dine chakraer. Dette er nødvendigt og er vigtigt for
skabelsen af De Vises Sten.
*Alle chakraer skal være opvækkede og stærke.
Forberedelse:
Udfør følgende meditation i et par uger for at opfylde kravene til stenens skabelse og forberede dig selv.
Koncentrer din aura til en lille lyskugle og cirkuler den gennem alle de forreste og bagerste
chakraudvidelser og stimuler også pinealkirtlen med den. Slut af ved rodchakraet og placer derefter
kuglen ca. 5 centimeter under rodchakraet, direkte på kundalinislangen, og hold den der i lidt tid, indtil
den aktiverer seksualenergi op ad rygsøjlen. Opbevar kuglen i midten af hjertechakraet hvor den hører
hjemme. Tomrummet i det fuldt ud styrkede hjertechakra er stenens plads. Næste gang du udfører denne
meditation, så koncentrer din aura ind i den samme lyskugle igen, da dette opbygger dens kraft. Gem
kuglen til skabelsen af stenen. Sørg for hyppigt at udføre sakralmeditationen fra de indledende Magnum
Opus øvelser for også at få gang i den mandlige eliksir. Sjælen skal være forberedt, før skabelsen af
stenen finder sted.
Skabelsen:
Træk lidt energi ud fra *hvert* af de syv primære chakraer og placer disse energier i kuglen. Denne
bioelektricitet fra chakraerne vil aktivere din stens sande kraft. Du bør kunne mærke virkningerne lige
bagefter, hvis din kugle/sten er i dit hjertechakra, da den vil cirkulere energien.
Det er skabelsen af stenen. Stenen bør nu have følgende formel:
Bioelektricitet + Aura + Livseliksir - ELLER - Sjælens energi + Energi Fra Den Fysiske Verden +
Perfekt Energi/Udødelighedsenergi.
Forsigtig:
Du bør kunne føle stenens nye form for energi. Du kan måske føle stenens "proces", og nu forstå
hvordan den virker. Hvis energien er for stærk for dig, så placer kuglen et andet sted, såsom dit astrale
tempel, da hjertechakraet cirkulerer dens energi gennem din sjæl og krop. Arbejd med den indtil du er i
stand til at opbevare den i dit hjertechakra. Denne sten er EKSTREMT kraftfuld! Det er den hurtigste
måde til Guddommen!
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At arbejde med Stenen:
For at styrke stenen genskaber man den egentlig bare, men fører mere kraft til den. Koncentrer auraen i
stenen, cirkuler den og (dette er valgfrit) afslut ved at trække den nye bioelektricitet fra de syv primære
chakraer ind i stenen. Der er andre måder, hvorpå man kan bruge stenen, som f.eks. at forbinde alle sine
chakraer til hjertechakraet og så rotere stenen i midten af hjertechakraet. Du kan også cirkulere stenen
ind og ud ad svage chakraer for at styrke dem. Hold stenen ren ved at rense den dagligt på samme måde
som du renser din aura og chakraer. Når stenen rører et chakra, vil chakraet bevæge sig tættere på den
perfekte sjæl eller Guddommen. Alle de alkymiske værker kan defineres ved den simple cirkulation af
stenen gennem chakraerne.
Hjertechakraet:
Når hjertechakraet er fuldstændigt styrket, har det et område i midten, hvor det er meningen, at De Vises
Sten skal opbevares. Hjertechakraet cirkulerer stenens udødelige/perfekte energi gennem sjælen og
kroppen og styrker dem således. Det er på denne måde, at stenen når hele din krop.
Magiske værker:
Når stenen programmeres med dine hensigter, vil den konstant indgravere disse gennem tiden. Med
andre ord, vil kraften bag dine hensigter/ønsker GANGE sig selv, som tiden går. Når du cirkulerer en
programmeret sten gennem chakraerne, vil du derved indgravere og programmere din sjæl med dine
ønsker igen og igen, hvilket hurtigt mætter din sjæl med energien. Når du placerer en programmeret sten
i hjertechakraet, vil dine hensigter altså cirkuleres gennem din sjæl og derved altid programmere din
sjæl. Hjertechakraet hersker LYST og det man ØNSKER, så når dine hensigter er i harmoni med det du
ønsker, vil hjertechakraet yderligere forstærke stenens programmering. Du kan vibrere en rune for
yderligere at mætte stenen med dine ønsker. Det er meningen, at stenens kraft skal skabe dit perfekte
materielle liv, mens dens gør dit spirituelle liv perfekt.
Faser af transformation:
Mens du fortsat arbejder med stenen, vil din krop og sjæl gennemgå mange transformationer på egen
hånd. Dette skyldes, at stenen er en kombination af alle alkymiske værker, og at stenen i sig selv er gude
(udødelig/perfekt) energi. Din krop og sjæl tilpasser sig til dette.
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Yderligere information om meditation
Den menneskelige sjæl
Der er flere forskellige aspekter, der udgør den menneskelige sjæl. Auraen, lyskroppen, chakraerne, den
æteriske klon (ånden der ligner den fysiske krop) og intelligensen/bevidstheden. Den menneskelige sjæl
består også af elementerne ild, jord, luft, vand og kvintessens.
Gennem research har jeg konstateret store uoverensstemmelser blandt forfattere vedrørende de forskellige
aspekter af KA, BA, AKH og SAHU-delene af sjælen, som defineret af de gamle egyptere. Fra det jeg
kan indsamle, er den virkelige betydning af det egyptiske begreb "REN" lig sjælens individuelle
vibration. Dette har at gøre med den egyptiske kabbala (KA BA AKH). Den oprindelige kabbala var
egyptisk, og formålet var meditation på de forskellige aspekter af sjælen, både seperat og sammen i
kombinationer. Dette er meget, meget avanceret.
Den menneskelige sjæl kan efter behag opdeles under meditation. Det er det, der sker med bevidst
astralprojektion eller ufrivillige "ud af kroppen" oplevelser. Ligesom sjælen kan opdeles, kan den også
genforenes efter behag. Sjælen kan sammenlægges med en anden persons sjæl.
Auraen kan udvides og trækkes sammen efter behag. Den kan programmeres til at tiltrække eller frastøde
noget efter behag. Auran kan programmeres efter behag til at handle på en anden persons aura, for godt
eller ondt.
Man kan meditere og styrke hvert af aspekt af sjælen seperat. Hvert aspekt kan invokere og indeholde
hvert af elementerne. Dette er meget avanceret og kan være farligt, hvis man ikke ved, hvad man laver.
Billederne nedenfor illustrerer to af sjælens hoveddele. Husk på, at lyskroppen er formløs. Selvom begge
illustrationer er med hvidt lys, kan disse kroppe være hvilken som helst farve og kan ændre farver efter
stemninger, helbred, følelser osv. De kan også have mere end én farve.
Jeg skriver ovenstående fra mine egne direkte erfaringer og ikke teori.
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Sjælens vinger
Alle sjæle har vinger, selv dyrs. Da vi befriede Dæmonerne i 2002-03, skød de
alle deres vinger ud, hvilket indikerede, at de fik deres spirituelle kraft tilbage.
Vinger indikerer sjælens kraft og er af skulderchakraerne. De oldgamle symbol
"Caduceus", vist ovenfor, bruges af American Medical Association, og symbolet
med en enkelt slange bruges inden for veterinærmedicin.
At lære at bevæge og kontrollere disse vinger er en del af at fremme sjælen. Når
vi gør fremskridt inden for meditation, vil de vise sig for os, ofte uventet. Når
sjælens vinger viser sig, indikerer dette spirituel kraft og befrielse af sjælen.

Meditation til sjælens vinger
af En Haradren Amlug
Her er en simpel men effektiv meditation, jeg fandt på til at styrke sjælens vinger. Denne meditation
kom fra mig, men blev foreslået til mig af Anubis. Satan og Enlil har foreslået, at jeg nedskriver og deler
den.
1. Slap af og kom i en meditativ tilstand.
2. Visualiser dine vinger og føl dem og din energi, der strømmer gennem dem.
3. Ånd ind i et antal sekunder du finder behageligt. Når du ånder ind, så hold dine vinger ned langs
ryggen. Dette bør være deres afslappede position og ikke forårsage nogen form for belastning.
4. Hold vejret, og mens du gør dette, så bask langsomt med dine vinger ved blot at bevæge dem frem
og tilbage. Gør dette 3-5 gange for begyndere.
BEMÆRK - Når først du begynder at arbejde på dine vinger, vil de ikke være særlig stærke og derfor
ikke bevæge sig så hurtigt. Jeg anbefaler at starte med omkring tre, og derefter arbejde dig op til så
mange du kan, mens du holder vejret uden at presse dig selv. Avancerede mediterende bør ikke holde
længere end 10 sekunder, da det ikke er nødvendigt.
5. Det er én runde. Fem runder er rigeligt pr. gang. Hvis du føler en vis belastning, så mindsk enten
antallet af runder eller bask med vingerne. Du bør ikke presse dig selv og overanstrenge dem.
Du vil muligvis føle en vis spænding i rygmusklerne efter at have gjort dette i et stykke tid. Føl dem
bevæge energien rundt omkring dig.
Tak til Anubis, Enlil og Satan for vejledning, hjælp og inspiration til at lave og skrive dette.
-En Haradren Amlug
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Chakraerne
Chakraerne er sjælens kraftfulde energicentre. Hvert enkelt har en seperat funktion samt en række
specifikke kræfter. Vores chakraers helbred påvirker både vores fysiske, følelsesmæssige og mentale
helbred. Der er forskellige dele af sjælen, og chakraerne er den vigtigste og væsentligste del.
Der er syv store chakraer placeret langs rygsøjlen, og disse er de mest kraftfulde. Hvert af disse chakraer
vibrerer til frekvensen af lysspektret. Satanisme støtter på det kraftigste videnskab, da alt spirituelt og
okkult kan forklares videnskabeligt. Både videnskab og spiritualitet komplementerer hinanden og
arbejder sammen. På grund af de kristne kirkers uophørlige angreb på videnskabelig forskning og viden
samt deres undertrykkelse af disse, er videnskaben blevet holdt faretruende tilbage og er endnu ikke nået
til et punkt, hvor alt det okkulte kan forklares fuldt ud, men det vil det med tiden blive. Sjælen er lavet af
lys.
"Lys er kraft"
--Lilith

Seks mindre men lige så stærke chakraer er placeret på hver side af hofterne, skuldrene og tindingerne
på siden af hovedet. Disse chakraers funktion er at forsyne og styrke sjælen med energi. Disse tretten
chakraer er afgørende for livet. Ingen kan leve uden dem. Fordi så meget gammel viden er blevet
systematisk ødelagt, og det meste af det som er tilovers er blevet forvansket, er størstedelen af det, som
er offentligt tilgængeligt vedrørende chakraerne desværre behæftet med fejl.
I betragtning af manges oplevelser, fremgår det, at de tre granthier (knuder hvor den pågældende chakra
har en kraftfuld energiblokering, som forhindrer slangen i at stige op) ikke er ved rodchakraet,
hjertechakraet og det sjette chara, som der ofte undervises i, men i virkeligheden er ved det andet
(sakral)chakra, halschakraet og kronechakraet. Der har været mange beretninger om folk, der har haft en
brændende fornemmelse i deres hjertechakra, da slangen ikke kan stige længere op grundet et blokeret
halschakra.
Hvis hjertechakraet var blokeret og indeholdt ét af de tre granthier, ville den brændende fornemmelse
opstå i solchakraet og ikke i hjertechakraet. Endevidere tyder de "kravlende" fornemmelser omkring
kronechakraet stærkt på, at dette chakra er blokeret. Hvis det var det sjette chakra, hvilket de fleste
tilgængelige kilder informerer os om, ville følelsen forekomme ved halschakraet eller UNDER det sjette
chakra. Fra direkte erfaring ser det ud til, at det syvende chakra er det sværeste helt at åbne.
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De kravlende fornemmelser (nogle sammenligner disse med kravlende myrer) indikerer, at
slangeenergien bevæger sig RUNDT om det syvende chakra og ikke GENNEM det, som den bør, når
dette chakra er blevet åbnet fuldstændigt. Andre symptomer omfatter smerter og ubehag, især når ens
slangeenergi er fuldt aktiveret.
Kronechakraet skal være fuldstændig åbent, for at slangen kan stige korrekt op. Orgasmer kan også være
ekstremt smertefulde, da seksuel orgasme åbner chakraerne og aktiverer slangen. Når man mediterer
regelmæssigt, er ens energi meget mere kraftfuld, og dette er årsagen til, at disse symptomer er meget
mærkbare.
Kodeordet for "chakra(er)" er i mange grimoirer og gamle tekster "Gud(er)". Et eksempel er
henvisninger til visse "kraftfulde ord", som "kommanderer guderne" hvilket ses i gamle egyptiske
spirituelle skrifter. "Gud" er også et kodeord for selvet.
Forfatterne af den jødiske/kristne bibel perverterede og forvanskede al spirituel viden i forsøg på
systematisk at fjerne al denne information fra Jordens befolkning. Denne viden er blevet holdt skjult og
er blevet udnyttet af nogle "få udvalgte" på menneskehedens bekostning. De syv chakraer er
eksempelvis de "syv segl" eller "syv basuner", skrevet om i den kristne bibelbog "Johannes'
Åbenbaring". Disse er "De syv lamper der brænder før Guds trone". Det forhistoriske folk efterlod visse
koder i bibelen. Fra dybdegående forskning lader det kraftigt til, at Bibelen blev skrevet under tvang og
trusler. Tallet syv, som forekommer meget ofte, er et kodeord for de syv chakraer. For noget mere
information om dette, klik her for artiklen: "Ødelæggelsen af vores fortid"
"Livets Træ" kommer tusindvis af år forud for
jødedommen/kristendommen. "Livets Træ" er faktisk et kort over den
menneskelige sjæl. Stammen symboliserer rygsøjlen, og grenene
repræsenterer de 144.000 nadier, der cirkulicerer chi'en/heksekraften.
Frugterne er udbyttet af meditation; det at styrke sjælen.
Slangen set i hermesstaven bruges både af "American Medical
Association" og i veterninærmedicin og repræsenterer kundalinikraften.
Desværre er dette så hellige symbol, som symboliserer healing på alle
niveuaer, blevet totalt bespottet og forvansket af
jødedommen/kristendommen.
Chakraerne er benævnt som "segl" eller "basuner", fordi de fjendtlige
udenjordiske forseglede dem i menneskeligheden for at forhindre os i at
opnå guddommelig kraft og viden. Vi har været afskåret fra spiritualitet
og den astrale verden. For tusinder af år siden var vi som Guderne,
indtil Jorden blev angrebet, og der var en "krig i himlen".
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Det at vi blev forseglet fik den menneskelige race til at degenerere. Ubalancer i denne energi,
blokeringer samt huller i auraen forårsager stof- og alkoholafhængighed, depression, apati over for
andres følelser og andre former for liv, krænkende og ondsindet adfærd og mange andre ting, som plager
menneskeheden. Ved aktivt at angribe og undertrykke seksuel energi, holdes den så vigtige slange
fanget i rodchakraet, hvor den ligger i dvale. Dette er årsagen til, at den kristne kirke fordømmer sex; for
at holde menneskeheden i mørke samt uvidenhed og spirituelt slavebundet. Ved at aktivere og åbne det
andet chakra, som kontrollerer seksualitet og kreativitet, vækkes slangen og begynder at stige op
gennem de syv store chakraer, hvilket styrker sjælen og bringer oplysning, forståelse, bevidsthed samt
mange spirituelle gaver og evner.
Der er 13 primære chakraer, hvoraf syv af dem strækker
sig langs rygsøjlen som de kraftigste. Skulderchakraerne,
hoftechakraerne og chakraerne ved tindingerne støtter
disse. Når skulderchakraerne aktiveres, skyder de sjælens
vinger ud, hvilket giver sjælen meget mere kraft og
symboliserer spirituel frihed.
Chakraerne ved skuldrene, hofterne og tindingerne udgør
"søjlerne" af "Salomons Tempel". 666 er det kabbalistiske
kvardrat for Solen. Den sande betydning af "Salomons
Tempel" er "SOLENS TEMPEL". "Sol" "Om" og "On" er
alle ord for Solen. "Sol" det latinske ord for Solen og
knytter sig tæt til det engelske ord "soul".

"Om" er et navn givet af hinduerne til den Spirituelle Sol, og "On" er et
egyptisk ord for Solen. Her er endnu en forvanskning. OHM har erstattet
den oprindelige og meget gamle vibration "AUM". Dette er, igen, for at
fjerne al kraft og spirituel viden fra jordens befolkning. Fordi det ikke er
alt, som kan undertrykkes, er det mest af det, som er tilovers i de populære
og almene lærdomme forvansket. Klik venligst her for mere information
om kraftordet "AUM".
Symbolet for chakraernes treenighed - hoftechakraerne, skulderchakraerne
og chakraerne ved tindingerne - kan ses på Hierofant-kortet i mange
tarotdæk og symboliseres ved scepteret, som Hierofanten har i hånden.
Symbolikken bag Salomons Tempel er virkelig den menneskelige sjæl transformeret ind i guddommen,
men blev stjålet og forvansket af jøderne og gjort til endnu en falsk jødisk karakter, ligesom den fiktive
nazaræer og næsten alt anden i den jødiske/kristne bibel. Solen repræsenterer den oplyste, transformerede
og styrkede sjæl, hvor "666" er et så helligt og vigtigt tal.
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Et diagram over den menneskelige sjæl kan ses i Astaroths sigil til højre.
De to søjler på hver side er grundpillerne for positiv og negativ energi på
hver side af den menneskelige sjæl - det sorte og hvide af ying og yang;
glyffen for Venus symboliserer hjertechakraet.
De fem punkter i Astaroths sigil repræsenterer de fem elementer; ild,
jord, luft, vand og kvintessensen, som invokeres i sjælens tre
knudepunkter; "granthierne".
Tarotten indeholder meget vigtig spirituel information og instrukser til at
åbne og styrke sjælen. Bemærk AsTAROTh, hvilket blev taget fra dens
gamle egyptiske rødder og fælt forvansket til den jødiske "Tora" eller
"Mosebøgerne" og "De Fem Mosebøger", hvilket er nonsens. Bemærk,
hvordan Astaroth indeholder ordet Tarot: AshTAROTh.
Når den menneskelige sjæl er korrekt justeret, er den i form af et omvendt kors. Dette er den skjulte
betydning af "Thors Hammer". Den menneskelige sjæls korsede form repræsenteres af "De Fire
Hjørner", "De Fire Retninger" og Helvedes Fire Kronede Prinser i ritualer.
•

Forsiden af kroppen/sjælen er Norden og er hersket af jordelementet.

•

Kroppens bagside er Syden og er hersket af ildelementet.

•

Den venstre side af kroppen er den negative pol. Vi tager energi ind gennem den venstre hånd.
Den venstre side herskes af vandelementet og dens retning er vest.

•

Den højre side er den positive pol og herskes af luftelementet. Vi dirigerer energi gennem vores
højre hånd.

•

Elementet kvintessens/æter er i midten og i auraen.

•

Ild og luft er elektrisk.

•

Vand og jord er magnetisk.

Hvert af de syv chakraer har en bestemt funktion og kraft. Alle chakraerne, både de større og mindre,
påvirker direkte organerne, som de er i nærheden af. Dette er et gensidigt forhold i forhold til ens
helbred, da et usundt organ vil påvirke chakraets kraft og omvendt. Slangen ligger sammenrullet i
bunden af rygsøjlen ved rodchakraet, hvilket er placeret lige ved halebenet. Slangen ligger i dvale, indtil
den stimuleres gennem power meditation. I sjældne tilfælde stiger den som følge af ulykker, enten
gennem fysisk tilskadekomst eller andre former for traumer til halebensområdet.
Hvert chakra er i form af en lille tragt, som en roterende miniaturetornado i form af en kop. Bægrenes
kulør i tarotten symboliserer chakraerne, da hvert chakra holder energi i dets kop. Det vigtiste chakra er
solchakraet, hvilket er Gralen. Der er også mere til Thors Hammer end blot symbolikken bag den
korrekte justering af chakraerne. "TH"-vibrationen aktiverer det sjette chakra og pinealkirtlen, hvilket er
det kvindelige modstykke til solchakraet. Pinealkirtlen udskiller livseliksiren, hvilket opbevares i
solchakraet, og vibrationen for solchakraet er "RA". Dette er den skjulte betydning bag "THOR", hvilket
er endnu et meget vigtigt spirituelt koncept. Chakraerne roterer altid, medmindre man stopper dem med
viljens kraft, hvilket man gør med visse metoder til astralprojektion.
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Et grundlæggende overblik over de syv
primære chakraer
DET FØRSTE RODCHAKRA - "MULADHARA" BETYDENDE "ROD".
•

PLACERING: Bunden af halebenet

•

ELEMENT: Jord

•

FARVE: Rød

•

ANTAL "KRONBLADE": 4

•

PLANET: Saturn

•

KØN: Hankøn

•

DAG: Lørdag

•

METAL: Bly

•

FUNKTION: Overlevelse, grounding, jordforbindelse

•

INDRE TILSTAND: Stabilitet

•

DET KVINDELIGE MODSTYKKE TIL RODCHAKRAET ER KRONECHAKRAET

Rodchakraet er kendt på sanskrit som "Muladhara". Det styrer tarmene, blæren, den nedre tyktarm,
benene og binyrene. Dette chakra er rødt. Dets element er jord, og dets metal er bly. Det er hersket af
planeten Saturn. Dette chakra giver stabilitet samt jordforbindelse og hersker over de basale instinkter
samt overlevelsesinstinkterne. Rodchakraet giver os viljen til at overleve samt en følelse af sikkerhed.
Vrede og raseri udspringer fra dette chakra, og dermed udtrykket "at se rødt". De første tre chakraer er
de mest indflydelsesrige i forhold til at arbejde med magi, da de får ting projiceret af de øverste
kvindelige chakraer til at manifestere i virkeligheden.
Illustration:
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DET ANDET SAKRALCHAKRA
•

PLACERING: Midtvejs mellem navlen og kønsbenet.

•

ELEMENT: Jord

•

FARVE: Orange

•

ANTAL KRONBLADE: 6

•

PLANET: Mars

•

KØN: Hankøn

•

DAG: Tirsdag

•

METAL: Jern

•

FUNKTION: Seksualitet, nydelse, forplantning, kreativitet, sædet for seksuel energi.

•

INDRE TILSTAND: Kreativt potentiale.

•

DET KVINDELIGE MODSTYKKE TIL SAKRALCHAKRAET ER HALSCHAKRAET

•

DE GIVER BEGGE KREATIVE KRÆFTER

Sakralchakraet er kendt på sanskrit som "Svadisthana" og er også kendt som det seksuelle chakra. Dette
chakra er orange og styrer seksuel lyst samt de seksuelle og reproduktive organer, underlivet og nyrene.
Dets element er vand, og dets metal er jern. Det herskes af planeten Mars. Det påvirker nydelse,
overbærenhed, seksualitet og kreativitet. Sakralchakraet samt solchakraet styrker sexualmagiske værker.
I modsætning til populær mainstream information, er det andet chakra sædet for det første granthi.
Granthier er blokeringer, som hindrer slangens opstigning. Man skal være fri fra enhver og alle seksuelle
hæmninger og indskrænkelser, for at dette chakra kan fungere ved sit fulde kraft. Århundreder med
kristen undertrykkelse og deres angreb mod menneskelig seksualitet har holdt slangen i dvale under
rodchakraet i et forsøg på at fjerne al spirituel kraft og viden fra menneskeheden. Seksuel orgasme,
hvilket er afgørende for alles fysiske, psykologiske og følelsesmæssige helbred, er hvad aktiverer
slangen og fuldt ud åbner dette chakra.
Illustration:
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DET TREDJE SOLCHAKRA (MANIPURA)
•

PLACERING: En smule over navlen ved solar plexus

•

ELEMENT: Ild

•

FARVE: Hvidgyldent (strålende som Solen)

•

ANTAL KRONBLADE: 10

•

PLANET: Solen

•

KØN: Hankøn

•

DAG: Søndag

•

METAL: Guld

•

FUNKTION: Dette chakra er sjælens kraftcenter; vilje, kraft, manipulation.

•

INDRE TILSTAND: Viljestyrke, timing. Dette chakra er Lucifers Gral.

•

DET KVINDELIGE MODSTYKKE TIL SOLCHAKRAET ER DET SJETTE "AJNA"
CHAKRA, SOM INDEHOLDER PINEALKIRTLEN

Solchakraet chakraet er det vigtigste chakra. Det er kendt på sanskrit som "Manipura". Det er viljens
chakra, og vigtigst af alt er det Lucifers Gral, som indeholder livseliksiren, der udskilles af pinealkirtlen.
Sjælens helbredende kraft udspringer fra dette chakra. Det hersker over fordøjelsessystemet, maven,
bugspytkirtlen og musklerne. Solchakraet er guldfarvet og herskes af Solen. Dets element er ild, og dets
metal er guld. Man bruger dette chakra i anvendelsen af sin vilje, når man arbejder med magi.
Solchakraet er sjælens kraftcenter. Dets symbol er Svastika (Hagekorset).
Illustration:
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DET FJERDE OG MIDTERSTE HJERTECHAKRA (ANAHATA)
•

PLACERING: I midten af brystkassen

•

ELEMENT: Ild/Luft

•

FARVE: Grøn

•

ANTAL KRONBLADE: 12

•

PLANET: Merkur

•

KØN: Intetkønnet

•

DAG: Onsdag

•

METAL: Kviksølv

•

FUNKTION: Hjertechakraet er den intetkønnede forbinder mellem de øvre og nedre chakraer.

•

INDRE TILSTAND: Lethed, astralprojektion

•

DER ER INTET MODSTÅENDE CHAKRA FOR DET INTETKØNNEDE HJERTECHAKRA

Hjertechakraet er kendt på sanskrit som "Anahata" og er sjælens intetkønnede forbinder; det forbinder
de øverste tre kvindelige chakraer med de nederste tre mandlige chakraer. Det styrer sjælens
cirkulationssystem. Hjertechakraet er anderledes på den måde, at det er formet som en yoni.
"... syv tårne - Satans tårne (Ziarah'er) - hvoraf seks var trapezformede, mens et enkelt, »centret« på
Lalesh-bjerget, var formet som en skarpt kanneleret tinde."
-- Sataniske Ritualer af Anton LaVey
Det ovenstående uddrag er også en allegori, da centret er det, som stikker
ud; hjertechakraet. Hjertechakraet har dog kraft, men ikke den samme slags
kraft som sjælens stærkeste chakra, 666 solchakraet.
Hjertechakraets kræfter er mindre. Dette er grunden til, at fjenden altid
fokuserer så meget på det i de populære bøger og i New Age-dogmaen,
som er tilgængeligt for offentligheden. Gennem mine egne erfaringer med
at heale dyr, har jeg bemærket, at energien fra det healende solchakra
meget effektivt kan dirigeres ud ad hjertechakraet, mens jeg holder dyret i
mine arme op mod mit bryst.
Jeg har fundet denne teknik værende meget mere effektiv end at heale med
hænderne. Mange mennesker, som kan astralprojektere, forlader desuden
deres kroppe gennem hjertechakraet.
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Illustration:

DET FEMTE CHAKRA - HALSCHAKRAET [VISHUDDI]
•

PLACERING: Halsen

•

ELEMENT: Luft

•

FARVE: Skyblå

•

ANTAL KRONBLADE: 16

•

PLANET: Venus

•

KØN: Hunkøn

•

DAG: Fredag

•

METAL: Kobber

•

FUNKTION: Kommunikation, følelsesmæssig selvudtrykkelse

•

INDRE TILSTAND: Spirituel hørelse, følelser

Halschakraet er på sanskrit kendt som "Visudda" og hersker over halsen,
skjoldbruskkirtlen, halsen, munden, stemmen, ørene, hørelsen og luftrøret. Dette chakra er
skyblåt og hersker over verbal kommunikation, intellekt, følelser og selvudfoldelse. I
virkeligheden er dette chakra "sædet for følelser" - ikke hjertechakraet. Når vi føler os
kede af det og får lyst til at græde, får vi en klump i halsen. Halschakraet er et chakra for
kreativt potentiale og arbejder sammen med sakralchakraet. Halschakraet indeholder det
andet granthi.
Illustration:
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DET SJETTE CHAKRA [AJNA]
•

PLACERING: Direkte under kronechakraet

•

ELEMENT: Æter

•

FARVE: Indigo/blåviolet

•

ANTAL KRONBLADE: 2

•

PLANET: Månen

•

KØN: Hunkøn

•

DAG: Mandag

•

METAL: Sølv

•

FUNKTION: Spirituelt syn

•

INDRE TILSTAND: Intuition, telepatisk kommunikation

Det sjette chakra er på sanskrit kendt som "Ajna" og er placeret direkte bag det tredje øje.
Det tredje øje er en udvidelse af dette chakra og hersker over det spirituelle syn. Det sjette
chakra er sjælens sæde for spiritualitet. Når pinealkirtlen inden i aktiveres, lyser den ofte
strålende op og oversvømmer hovedet med hvidt lys, hvilket medfører en intens tilstand
af ekstrem lyksalighed og eufori.
Når pinealkirtlen aktiveres, svulmer den op, og der forekommer en trykkende følelse på
omkring størrelsen af en drue. Det sjette chakra hersker over øjnene, det fysiske samt det
astrale syn og pinealkirtlen. Det er blåviolet/indigo i farven, og dets element er æter. Dets
metal er sølv, og dets planet er Månen. Det er i dette chakra, at Idaen og Pingalaen mødes.
Det indeholder den så vigtige pinealkirtel og er sjælens sæde for spiritualitet. I visse
værker dirigeres energi op ad rygsøjlen til det sjette chakra, og ledes derefter ud ad det
tredje øje, som det ses i mange egyptiske hieroglyffer.
Illustration:
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DET SYVENDE KRONECHAKRA, SÆDET FOR GUDDOMMEN,
(SAHASRARA) DEN TUSINDBLADEDE LOTUS
•

PLACERING: Toppen af hovedet

•

ELEMENT: Vand

•

FARVE: Violet

•

ANTAL KRONBLADE: den tusindbladede lotus

•

PLANET: Jupiter

•

KØN: Hunkøn

•

DAG: Torsdag

•

METAL: Tin

•

FUNKTION: Oplysning

•

INDRE TILSTAND: Lyksalighed, intuition, spirituel hørelse og kommunikation
(sammen med det sjette chakra)

Kronechakraet er kendt som "den tusindbladede lotus". Lotussen er også kendt som en
lilje. Lilje = "Lilith". Ud over at hver enkelt Dæmon er et reelt levende væsen, har hver
Dæmon sit eget spirituelle budskab. Lilith hersker over kronechakraet. Satan hersker over
rodchakraet. Både rod- og kronechakraet er et mandligt og kvindeligt par og arbejder
sammen.
Kronechakraet er på sanskrit kendt som "Sahasrara" og er placeret på toppen af hovedet,
lige på toppen. Dets farve er violet, og det hersker over hjernen, hypofysen og
nervesystemet. I allegori er dets symbol den tusindbladede lotus. Dette symbol går tilbage
til Det Gamle Egypten. Det syvende chakra inducerer lyksalige/euforiske tilstande, når det
er fuldt aktiveret og åbent. Dæmoner informerede mig om, at det herskes af
vandelementet. Dette chakra hersker over alle de spirituelle sanser og er afgørende for
telepatisk kommunikation. I modsætning til populær lære, indeholder dette chakra det
tredje granthi, som ofte er sværest for slangen at bryde igennem. Når dette chakra er
blokeret, oplever man ofte "kravlende" fornemmelser, da slangeenergien bevæger sig
rundt om dette chakra og ikke gennem det, som den skal.
Illustration:
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Grundlæggende meditationsprogram
Når man er ny til power meditation, er det vigtigt at starte ud med et program. Der er
mange forskellige meditationer på denne side med forskellige effekter. Et grundlæggende
meditationsprogram bør bestå af tomrumsmeditation, da dette hjælper os med at
kontrollere uønskede tanker og til at dirigere vores sind.
Åndedrætsøvelser er afgørende for ethvert meditationsprogram (klik venligst her for mere
information).
Den grundlæggende meditation er en meget vigtig meditation, da den hjælper os med at
lære at føle og absorbere energi, hvilket er afgørende for at kunne bruge ens sinds og sjæls
kræfter. Hvis du er ny, er det bedst at starte med grundlæggende hvidt lys. Hvidt lys er let
at bruge, fordi det indeholder alle spektrets farver. Sjælen er lavet af lys. Du kan med
erfarng arbejde med farver for at opnå bestemte ting. Farveenergi er meget kraftfuld.
Man bør arbejde på sine chakraer i hver meditationssession, da dette er nødvendigt for at
kunne styrke sin aura og sjæl. Jeg har fundet orgasme værende meget effektivt til at åbne
chakraerne. Orgasme er en god måde at starte en meditation, da det er naturligt
afslappende. Hvis dine chakraer er blokerede, så diriger blot energien fra dit klimaks op
gennem ryggen og ind i det bestemte chakra. Visualiser energien som en strøm af lys i
samme farve som chakraet du forsøger at åbne og visualiser samtidig det blokerede
chakra åbne og energien strømme gennem det. Dette kan tage måneder, men med tiden vil
der blive etableret et permanent energikredsløb.
Den lette chakrarotation er god at starte med, før man går videre til meditationer, der er
mere kraftfulde. Husk, at vi alle er individer, og hvor én person vil opleve behag og
positive resultater fra en bestemt meditation, vil en anden ikke. Gå altid med hvad du
føler. Hvis en bestemt meditation ikke føles rigtig, så stop og prøv en anden.
Meditationssessioner bør ideelt set vare i 15-30 minutter om dagen. Hvis du ikke har så
meget tid, er 5-10 minutter bedre end ingenting. Det vil sætte dig bagud at springe dage
over, og når man er ny, kan ustadighed forårsage depression, da ens krop forsøger at
justere sig til den øgede bioelektricitet.
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Man bør også rense sin aura dagligt. Dette tager kun et par minutter og forhindrer i det
lange løb negativ energi i at knytte sig selv til din aura. Negativ energi forårsager ulykker,
sygdom og depression.
Man kan ændre sine meditationsprogrammer lejlighedsvist. Et tegn på at dit
meditationsprogram skal ændres er, når du ikke længere føler, at du rejser nogen energi
eller gør fremskridt. Så længe du har det godt med et bestemt program og gør fremskridt,
er der ingen grund til at ændre det, medmindre du begynder at kede dig ved det.
Formålet med meditation er både at styrke sig selv og lære at håndtere energi. Power
meditation åbner sjælens energicentre (chakraer). Hvert chakra har særlige energier, der
åbner forskellige områder af sindet (satanisme handler om at bruge mere end 5-10% af
hjernen). Chakraerne giver os også "overnaturlige" evner, når de er åbne og fuldt
styrkede, såsom levitation, telekinese (at bevæge genstande med sindet) og pyrokinese
(evnen til at opvarme genstande og endda sætte ild til dem). Mange flere evner kommer
ved at have en fuldt styrket sjæl.
Når alle dine chakraer er helt åbne, skaber dette en fri passage for Slangen af Satan, der
ligger i dvale i bunden af rygsøjlen. Når slangen stiger op, bliver vi som Guderne. Dette er
formålet med power meditation.

”AUM”
Et åbenlyst eksempel på forvanskningen af spirituel viden er, hvordan det sanskrit ord
"AUM" er blevet forvansket til "OHM" i mange populære mainstream bøger og kilder.
Det er meningen, det skal udtales "AAHH - UUUUU - MMMM" - IKKE "OHH - MM"!
"OHM" er en bevidst forvanskning, så ordet ikke længere har nogen spirituel kraft.
Det er her, videnskab møder spiritualitet. Særlig tak til Ypperstepræstinde Zildar, der
gjorde opmærksom på følgende angående det vigtige AUM. I det periodiske system
(kemi) står AU for guld. Værket "Magnum Opus" går ud på at omdanne de "uædle
metaller" til guld. De "uædle metaller" er chakraernes "metaller". Dem af jer, der har set
Satan ansigt til ansigt, ved, at han har en gylden aura. AU har også at gøre med auraen.
"AUM" er også den egyptiske Gud, "AMON RA". Amon er også kendt som "Konge af
Guderne". Som de fleste af jer ved, står kodeordet "Guder" for chakraerne. Det så vigtige
'666' chakra, hvilket er solchakraet chakraet, er "Konge af Guderne". Det er herfra,
jøderne og de kristne stjal deres "Amen" ved at forvanske "AUM" til "Amen". Fordi den
jødiske/kristne bibel er et værk af jødisk trolddom, er en forbindelse nødvendig og skal
skabes. For mere information om dette, se artiklen "Den kristne gudstjeneste og hvordan
den knytter sig til jødisk ritualmord".
"AUM" betyder også "so mote it be". Jeg vibrerer altid "AUM" i slutningen af alle
magiske værker med en satanisk rosenkrans, eller når jeg bruger sanskrit. Næsten alle
moderne bøger og populære kilder for instruktioner om mantraer skriver, at man skal
bruge "AUM", før man starter et mantra. Det er dog faktisk endnu mere kraftfuldt at
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bruge det i slutningen også - ved slutningen af hele værket.
Sanskrit er et spirituelt sprog, og som jeg tidligere nævnte, har jeg fundet navnene af
mange af vores Dæmoner fra Goetiaen i sanskrit ordbøger. Ved at undersøge deres navne
på sanskrit, giver dette meget mere information på et spirituelt niveau. Gudernes legender
er ekstremt vigtige spirituelle allegorier, der indeholder skjult viden.
Det ekstremt store antal gentagelser anbefalet af mange populære kilder om mantraer er
ikke nødvendigt. Årsagen til de tusindvis af gentagelser er igen ... forvansket viden.
Mantraerne vibreres stavelse for stavelse, som vi ved fra Satan. New age personer og
andre idioter bliver bare ved med at gentage mantraerne som hele ord og undlader at
vibrere dem. Kraften ligger i vibrationen. Der er ingen grund til at gentage mantraer eller
kraftfulde ord hundredetusindvis af gange.
"AUM" blev set i mange gamle vestlige alkymisk/okkult kunstværker. Fjenden har (som
sædvanlig) forvansket kunsten og dens betydninger. Fjenden har gjort sig stor umage med
at slette A'et fra gamle illustrationer, og i nyere tid bliver "AUM" erstattet med "OHM".

En anden ting...næsten alle ordene på sanskrit ender med bogstavet "A". Jeg har en bog
om Laya Yoga (Layayoga: The Definitive Guide to the Chakras and Kundalini by Shyam
Sundar Goswami), hvori forfatteren, gennem hele teksten, præsenterer bogstavet A i
kursiv som en slags kode.
Dette er en gammel illustration taget
fra "Hieroglyphica sacra" 1764, af
Dionysius Andreas Freher, som var
en følger af Jakob Böhme (begge
kristne mystikere).
Bemærk i denne illustration,
hvordan A'et er blevet slettet fra den
øverste sfære. Jeg ved dette, fordi
jeg har stødt på lignende
illustrationer, hvor A'et er intakt,
som det ses til højre. Der er bare
intet "M U".

Alexander Roob skrev følgende i sin bog "Alchemy & Mysticism" (jeg ved ikke, om han
bevidst fortæller løgne eller bare er én, der vidergiver forvansket information). Han skrev
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dette i billedteksten for disse to illustrationer:
"Startsituationen viser den guddommelige treenigheds residens, herunder flammerne fra
den himmelse vært. De er inddelt i hiearkier af ærkeenglene Michael (M) og Uriel (U).
Det tredje og øverste er ubeboet, for dets tidliger beboer, Jesus' repræsentant, har begået
højforræderdi ud af sin egenrådighed. Lucifer opstiger, drevet nedad af sin egen stolte
egenrådighed, men Michael og Uriel kaster ham ned gennem ilden."
Dette er et åbenlys forvanskning og brug af disse hellige bogstaver til at repræsentere
jødisk smuds; dette er grunden til, at enhver, der tror på dette, eller knytter sig til disse
jødiske/kristne energier, aldrig gør fremskridt i forhold til spirituel kraft. De vildledte er
under fjendens kontrol, når de knytter sig til denne forvanskede og skændede information.
Her er endnu en
illustration, hvor A'et
mangler.
Bemærk, at
illustrationens form
minder meget om den
øvre del af Belials sigil:

Andre illustrationer er blevet forvanskede med hebraiske bogstaver og andre jødiske
symboler, der er blevet tyvstjålet som alt andet. I filmen "The Ninth Gate" (klik her for
mere information om denne film), som er en af mine favoritter, var bøgerne indeholdende
illustrationerne med bogstaverne "LCF" dem med nøjagtig information. Selvom denne
film er fiktion, er der nogle sandheder i den. Døren der bliver tilmuret i slutningen af
labyrinten i en illustration indikerede, at vejen til sandheden var forvansket, og at der
ingen vej var ud. De slettede en scene...Baronesse Kessler var tysk og en satanist.
76. KESSLER BUILDING: OFFICE INT/DAY (uddrag af manuskript oversat til dansk)
Et sort og hvid foto fylder skærmen: det viser en ung og smuk BARONESSE KESSLER
flankeret af to mænd i SS uniform. En af dem er Heinrich Himmler.
BARONESSE KESSLER skuler ned på en krigsudgave af "Signal", det nazistiske
propagandamagasin. Det ligger åbent på hendes skrivebord med Balkans kuvert ved siden
af det.
Klik her for det oprindelige manuskript til "The Ninth Gate".
Tag nu et kig på disse illustrationer...

Her er A'et stadig i

Her er endnu en, hvor de
ikke slettede A'et:
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Mere...
bemærk A'et under

bunden:

kronen:

Jeg har også bemærket "AUM" på de frimurerillustrationer, der viser sjælens grundpiller. I
betragtning af, at fjenden har og stadig overarbejder på at fjerne spirituel viden, er det
meget svært at finde et eksempel her online. Jeg har brugt en del tid på at forsøge. Hvis du
researcher selv, vil du enten finde dette online eller i bøger.

Beskyt dig selv
Mange mennesker bekymrer sig om verdensanliggenderne, der bliver værre og værre for
hver dag, der går, såsom økonomien og lignende.
Det eneste du kan gøre er at holde dine sjæleenergier oppe og arbejde på at forstærke
dem. Uanset hvad du gør for at meditere (vi er alle forskellige), bør man altid, efter
meditation, yoga osv., være helt stille og få en "energibrummen", som jeg kalder det.
Dette er, hvor du føler dig glødende med energi, du kan mærke energien vibrere i eller
omkring dig, eller hvad som helst hvor du kan føle din sjæls energi, der lige blev
forstærket af det, du gjorde.
Erfarne mediterene kender denne følelse. Den kommer nogle minutter efter en
yogasession, efter at have udført åndedrætsøvelser, invokation af energi fra Solen og
mange gange efter at have renset ens aura og chakraer. Bare at sidde stille og meditere på
denne energibrummen er nok til at forstærke den. Dette er din energi - din kraft. Når du
får dette i gang efter din meditation eller yogasession, er dette tidspunktet til at sige dine
affirmationer. Når du siger affirmationer, skal disse være i nutid og kortfattede. For
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eksempel: "Jeg er i sikkerhed og beskyttet på alle måder", "Jeg har succes på mit arbejde",
"Mit job er sikkert og beskyttet på alle måder", "Jeg har nu et sikkert job, og lønnen er
tilstrækkelig for mig".
Alle affirmationer skal siges i nutid, da sindet/sjælen ikke forstår fremtid, såsom "vil"
eller "kommer til at" ske. Visualiser det hvidgyldne lys omkring dig selv, da dette er den
astrale energi, der vil virkeliggøre dine affirmationer. Opbyg denne astrale energi. Slap af,
men vær beslutsom når du siger dine affirmationer. Bliv ikke vred eller ked af det hvis du
bliver ufokuseret, bare sørg for at genoprette din fokus.
Medmindre man er meget stærk, skal magiske værker udføres hver eneste dag i omkring
40 dage i træk. 40 er et af Satans tal. Desværre er dette tal, på lige fod med tallet syv (for
chakraerne), blevet stjålet og forvansket af fjenden, men ignorer dette og brug det. Det har
at gøre med månens cyklus.
Begynd ikke dit værk når Månen er i tomgang. Værker hvor du ønsker at tiltrække en
bestemt situation, vækst til et projekt osv. bør startes under en tiltagende Måne. De
aktuelle månedata kan findes overalt på internettet, og der er altid hjælp i grupperne for
folk, der ikke ved ret meget om dette. Værker der rettes mod afslutninger bør udføres
under månens aftagende fase.
Jeg kender til en person tæt på mig, der havde rædselsvækkende planeter i den forstand, at
transitterende Saturn lavede hårde retrogradaspekter til de fleste af hans personlige
planeter, og derudover var transitterende Saturn i hans første hus (en af de værste
tidspunkter i en persons liv). Han mediterede konsekvent og dagligt (han arbejdede
omkring 60 timer om ugen, så han havde ikke så meget fritid), men han vidste, hvor
slemme hans planeter var og fokuserede på at sige positive affirmationer, som jeg nævnte
ovenfor. Han invokerede også energi fra Solen. Jo mere strålende og lys energien er, desto
stærkere af den. Han kom utroligt nok uskadt gennem denne periode. Der var små
problemer, men intet overvældende.
Vent ikke til dit liv er ude af kontrol, eller hvor problemerne er så slemme, at du står i lort
til halsen. Jeg ved fra mange års erfaring, at spirituel opmærksomhed på et problem,
såsom healing, at det tager meget mindre energi og tid at få det under kontrol, hvis man
fanger det i de tidlige stadier. Når noget får fodfæste i ens liv, kan det være meget
sværere, tage meget længere tid og kræve meget mere energi at løse.
Vær ikke bange for verdenssituationen og tvivl aldrig nogensinde på dine værker. Prøv at
tænke på andre ting, og slå dit værk ud af hovedet, så det kan gøre sit arbejde. Sjælens
energi er som at have en opsparing. De fleste folk har en slags økonomisk sikkerhed på en
måde. Det samme bør gøres med sjælens energi.
Jeg vil også gerne tilføje - om at springe meditationer over, meditere sporadisk, udføre
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uregelmæssige værker osv. - alt begynder i dit sind - computeren du bruger, stolen du
sidder på, bordet din computer står på, gader, bygninger, supermarkeder, vinduer og
næsten alt i denne verden der er fysisk - IDÉEN KOM FØR DEN FYSISKE
VIRKELIGGØRELSE! Én eller anden tænkte på noget og designede det i deres sind, før
de bragte det ud i livet.
Det samme gælder for magiske værker på det astrale. Du er ved at opbygge en situation
for dig selv, uanset om dette er et sikkert job, personlig succes, en sikker og stabil
finansiel situation, personlig beskyttelse eller andet. Når dine energier falder, hvilket de
gør når du springer meditationer over eller mediterer sporadisk, åbner dette desværre en
dør i dit liv for uheldige hændelser og omstændigheder. Lad ikke dette ske. Hold dine
energier oppe, og du vil komme uskadt gennem alt dette.
Regelmæssig udøvelse af hatha (fysisk) yoga vil åbne sindet og forbedre intuitionen. Din
intuition og mavefornemmelse vil også være en uundværlig hjælp til at få dig uskadt
gennem svære tider i denne verden.
Til slut, så husk altid - telepatisk kommunikation er underlagt alle mulige former for
forstyrrelser, og dette er ikke anderledes end med et Ouija-bræt. Hav først og fremmest lid
til dine egne evner. Alt for mange mennesker er afhængige af Dæmoner og ånder.
Helvedes Magter har nu hænderne fulde. Budskabet i satanisme er at være stærk. Der skal
en masse personlig styrke og karakter til for nøje at overholde et meditationsprogram. Gør
det til en vane.
"Den der er striks med sig selv fejler sjældent" - Confucius
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De fleste værker er ikke bare en
”engangsforestilling”
Desværre er der så meget misinformation om spirituel kraft, og hvordan man får og
bruger den. For eksempel er magiske værker, uanset hvad de er for, 99% af tiden ikke
bare en "engangsaffære". I virkeligheden har de fleste mennesker ikke den spirituelle
styrke som en Gud til at udrette noget væsentligt med et enkelt værk, dvs. deres sjæl er
ikke stærk nok. Der er få, som har succes med ét værk. Nogle gange justerer de
planetariske energier sig ind på en måde, hvor man rammer plet, men dette er ikke
normen.
Andre faktorer såsom et coven er en kæmpe hjælp, hvis alle medlemmerne har stærke
sjæle.
For det fleste mennesker der påbegynder et væsentligt værk, er det nødvendigt med
gentagelse. Jo mere kraftfuld ens sjæl er, desto mindre gentagelse, men sjældent er én
gang nok. Energi bygger sig op. Dette er grunden til, at det skaber store problemer at
springe en meditation eller et værk over.
Ved at læse gennem de gamle skrifter for magi, såsom 1586-udgaven af Necronomicon,
ser man, at ordet "indgravere" bruges meget ofte. Det samme med "metal". I
virkeligheden er dette spirituelle kodeord, og ikke bogstavelige. Azazel har altid været
kendt som en "Mester til Metalarbejde". "Metal" har at gøre med sjælen. Hvert af de syv
chakraer har et bestemt metal:
1. Rod = bly
2. Sakral = jern
3. Sol = guld
4. Hjerte = kobber*
5. Hals = kviksølv*
6. Sjette = sølv
7. Krone = tin
*Bemærk venligst, at ovenstående liste er den traditionelle chakra/metal symbolik. Vi
sætter spørgsmålstegn ved disse lærdomme og formoder, at nogle af dem er blevet
forvansket, da hjertechakraet er intetkønnet og formet anderledes end de andre chakraer,
der alle er del af et henholdsvist mandligt og kvindeligt par, såsom det maskuline
rodchakra og det feminine kronechakra. Det formodes også, at "sædet for følelser" er
halschakraet og ikke hjertechakraet, og at hjertechakraet herskes af kviksølv og halsen af
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kobber. Vær åben for at eksperimentere og før personlige notater vedrørende dine egne
erfaringer med meditation. Aktiv erfaring er vigtigst, og er den måde, man lærer - ikke
bare fra teori.

At "indgravere" noget i "metal" er i virkeligheden at indgravere noget i sjælen gennem
gentagne affirmationer ved hjælp af lys. Lyset kan være hvidgyldent eller hvilken som
helst anden farve, da sjælen er lave taf lys. For mere om dette, se venligst her.
Én gang er ikke nok. Man skal være stærk for virkelig at ændre sin skæbne, især når andre
personers skæbner er involveret, såsom mange mennesker i disse vanskelige økonomiske
tider der alle forsøger at sikre en anstændig indkomst. Din sjæl skal være stærk. Dette
opnås gennem styrkelse af chakraerne, hatha (fysisk) yoga, tai chi eller andre interne
kampkunster og åndedrætsøvelser. Ens energier bør også hæves dagligt og holdes stærke.
Den sataniske rosenkrans er ideel til ethvert værk, der kræver en betydelig mængde
energi. Man kan sige affirmationer med rosenkransen, uanset hvilket sprog man taler. Jeg
vil også gerne tilføje, ikke for at komme væk fra emnet - al telepatisk kommunikation er
universelt på den måde, at fremmedsprog ikke forstyrrer kommunikationen, da sindet og
sjælen bearbejder kommunikationen. Hvad end der gives gennem kommunikationen vil
komme til dig, på det sprog du taler, med mindre et fremmedsprog er tilsigtet. Så uanset
om den du kommunikerer med taler et andet sprog eller ej, vil du høre dem på dit eget
sprog. Sindet og sjælen transmitterer på denne måde. Jeg ved dette af erfaring.
For at komme tilbage til den sataniske rosenkrans, så bør man gentage en kortfattet og
nutidig affirmation ved alle 108 perler. Fokuser samtidig på din valgte farve, der
komplementerer værkets formål, da dette giver det dets kraft. Total fokus er afgørende.
Når du bare gør ovenstående, vil du finde, at du vil være i en trance i løbet af ingen tid, da
alle lyde vil være ubehagelige, som når man er ved at falde i søvn.
Styrken af ens sind er også meget afgørende i magi. Man kan ikke bare passivt gentage
affirmationer og være ufokuseret, da dette drastisk udvander, hvad end man forsøger at
opnå. Det fokuserede sind er som en laser. Udspredt energi udretter kun lidt, hvis noget
overhovedet. Dette kommer med tid, tålmodighed og vedholdenhed. Mist ikke modet.
Ved konsekvent anvendelse af dit sind, vil du forbedre din fokus. Dette kommer naturligt
for nogle mennesker, såsom dem med stor vægt på Skorpionen i deres fødselshoroskop
eller Merkur/Pluto aspekter. Andre mennesker er nødt til at arbejde på dette, men alle
begynder et sted (ovenstående planetariske indflydelse kommer fra arbejde på
sjælen/sindet udført i tidligere liv).
Der vil være tidspunkter, hvor det er sværere end normalt at holde fokus, men afslut
værket alligevel. Betydlige værker skal udføres hver dag i 40 dage.
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40 er Satans tal, og det er 9 også; 108 (perler i den sataniske rosenkrans); (1+0+8 = 9).
Disse tal er meget gamle og vigtige, da de har en særlig vibration.
Affirmationerner vil, sammen med den visualiserede lysenergi og sindets fokus, udrette
meget, og vil bringe dig tættere på dine personlige mål. Tvivl aldrig på dit værk, selvom
noget oplever tilbageslag. Bliv ved med at anvende energien alligevel. Man må aldrig
springe en dag over, da dette kan ødelægge hele værket.

For eksempelvis at opbygge en beskyttende aura, så anvend hvidgylden energi på dig selv
mens du siger en affirmation 108 gange, ved hjælp af den sataniske rosenkrans, i 40 dage.
Visse værker der kræver ekstreme mængder energi bør gentages yderligere 40 dage. Du
vil finde dig i stand til at tage kontrol over din egen skæbne og dit liv, men det kræver en
masse engagement og arbejde at komme til dette punkt.

Om at overvinde forhindringer
Hvis du konsekvent har rettet dine energier mod noget, der endnu ikke er blevet
virkeliggjort eller er blevet virkeliggjort på en meget anderledes måde, end du havde
tænkt dig, er det vigtigt at finde ud af hvorfor.
Desuden er det meget vigtigt VIRKELIG at ønske det, du arbejder hen imod. Sørg for at
du virkelig ønsker det, du retter dine energier mod. Tænk over hvilke slags ændringer der
vil forekomme i dit liv, hvis du får det, du ønsker. Sørg for, at du er helt okay med disse
ændringer. I nogle tilfælde kan underbevidste barrierer ødelægge et værk, såsom frygt for
forandring eller andet der vil resultere ved at du får det, du ønsker. Dette kan ske, selvom
du ikke bevidst er klar over det. Det er vigtigt virkelig at kende sig selv.
Almindelige årsager til svigt i magi:
•

Ikke at have nok personlig spirituel kraft til at opnå formålet med værket. Jo mere
kraft din sjæl/ånd har, desto lettere vil du opnå det, du ønsker. Dette kan
sammenlignes med den fysiske krop og at løfte eller flytte noget. Hvis man ikke er
stærkt nok, kan det være meget svært eller helt umuligt. Det samme gælder for
magi.

•

På grund af manglende opmærksomhed, ødelægger du det, du forsøger at skabe.
Hvad jeg mener med dette er, at gentage visse sætninger igen og igen som er i
strid med det, du forsøger at opnå. Hver celle i vores krop er en tænkende, levende
enhed, der udgør helheden. Dette betegnes som "sindekroppen". Der er en meget
kraftfuld forbindelse her. Du ER, hvad du tænker, ISÆR når du udøver power
meditation og/eller har en generelt mere kraftfuld sjæl end gennemsnittet. Med
sætninger mener jeg: "Mit mavesår, min influenza, min hjertesygdom...osv.
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DU SKAL IKKE EJE DEN FORBANDEDE SYGDOM!!!!! Hvor mange gange
dagligt hører du folk gentage og gentage denne negativitet?? Hvordan kan du
forvente at heale og få det godt, når du EJER sygdommen???? Sig istedet
"MAVESÅRET", "INFLUENZAEN"....forstår du???
Du skal ikke eje NOGEN sygdom.
•

Brug ikke kropssprog.
En mand blev ved med at sige, "jeg ville give min højre arm hvis..." Ja, dette var
nok en talemåde, men han mistede sin arm i en bilulykke, og han fik ironisk nok
det, han sagde. De fleste gennemsnitlige folk i hverdagen kan sige og tænke, som
de ønsker, da deres sind ikke er kraftfulde nok, og da intet (hvis noget
overhovedet) resulterer fra deres tanker. Dette er ikke tilfældet med folk, der har
stærkere auraer grundet power meditation og/eller fra tidligere liv. ær opmærksom
på hvad du siger og tænker.

•

Frigør fuldstændig dig selv fra sygdommen/lidelsen.Du er nødt til at være 100%
sikker på, at du ikke vil have den, og at du bestemt ikke har brug for den. Jeg har
læst i New Age bøger, hvor røvhulsforfattere skriver, at læseren skal "elske deres
sygdom". DETTE ER DET MEST SELVMORDERISKE RÅD DER FINDES!!
Jeg er rystet over, hvordan disse idiotiske fjolser, med deres kristnede,
forvanskede og skændede "heksekunst", sætter begrænsning efter begrænsning på
dem selv og træner andre til at gøre det samme på grund af ligefrem FRYGT og
DUMHED! DET ER SYGT!! Hvad "karma" angår, så kan al karma overvindes
gennem VIDEN og ANVENDELSEN AF DEN VIDEN!
Satan giver os denne viden.

•

Bliv ikke ved med at sige: "Jeg har ikke nogen penge", "Jeg har ikke råd til det",
"Jeg er på røven" osv. Selv hvis det er sandt, så lad være med at forstærke det,
især hvis du arbejder på at tiltrække penge. Sig i stedet "HVORDAN kan jeg have
råd til dette?". Hvor der er vilje, er der en vej og en løsning til at kunne have råd.
Vend negative erklæringer om, og modvirk dem eksempelvis med "Masser af
gratis og lette penge kommer til mig let og ubesværet". I stedet for at sige "Jeg har
ikke råd til
" om noget du virkelig ønsker at eje, så sig "Dette er min/mit".
Husk altid at sige affirmationer i nutid.

Andre forhindringer omfatter ubevidste hæmninger, komplekser og barrierer. Med den
slags ting er du først og fremmest nødt til at kende dig selv. Årsager og livserfaringer er
her individuelt og så talrige som stjernerne. De første skridt til at overkomme problemet
er at spørge sit sind - hvorfor? "Hvorfor går dette ikke, som jeg vil have det?", "Hvorfor
healer jeg ikke?", "Hvorfor kommer der ingen penge til mig?" osv.
Nogle mennesker har hæmninger, der kommer helt tilbage fra den tidlige barnddom eller
endda tidligere liv. Ved at finde den underliggende årsag til dit problem og vide hvad
problemet er, vil du allerede være halvvejs færdig med at løse det. Hvis problemet
involverer en anden person, er du nødt til at arbejde på det dér, og opløse forhindringen
eller forhindringerne før du begynder på det primære værk.
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Hvis du ved, hvad forhindringen er, så brug dine meditationer og energier på at ødelægge
denne forhindring. Hvis du f.eks. er hængt op på at straffe dig selv på grund af noget i
barnddommen eller lignende, kan du dirigere dine energier til at omvende dette. Gå f.eks.
i en trance, fyld dig selv med positiv energi og affirmer: "Jeg er fri fra at straffe mig selv.
Jeg tilgiver mig selv" (i tilfælde hvor du bærer rundt på en masse skyldfølelse).
Dem af os, som har studeret astrologi og lignende i dybden, ved, at skæbnen oftest har en
hånd med i tragedie. At være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt med de forkerte
personer ... osv. Nogle mennesker har levet deres liv ved at bære rundt på en masse skyld
og har straffet sig selv for noget, der ikke var deres skyld. Dette er ikke altid tilfældet,
men det handler i bund og grund om, at man, af åbenlyse årsager, ikke må have selvhad,
hvis man skal have succes i healing eller andre former for magi, hvor man tiltrækker det,
man ønsker.
Hvis der er hindringer, så brug din magi på at tilintetgøre disse, før du arbejder på det/de
primære mål. En universel affirmation er: "Enhver og alle hindringer der forhindrer mig i
at
bliver fuldstændig ødelagt og totalt opløst."
Jo mere kraftfuld ens aura/sjæl er, desto lettere er det at opnå, det man ønsker, og samtidig
kræver det mindre tid og indsats. Jeg taler her af erfaring, hvor personlig kraft er berørt.
Udførsel af såkaldte "mirakler" kræver blot en kraftfuld sjæl/aura og den fornødne viden
til at bruge den.
HIL SATAN!!
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich
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Kæmp tilbage
En af de vigtigste grunde til vi renser vores auraer er for at fjerne al den negative energi,
vi støder på hver dag.
Meget af dette kommer fra andre i vores nærmiljø. Arbejdspladsen kan være særlig
problematisk og for mange mennesker også hjemmet. Negative personer omatter dem, der
altid klynker og beklager sig men aldrig gør noget for at forsøge at afhjælpe deres
situationer, dem som evigt og altid gør folk ilde til mode for selv at få det bedre eller for
at aflede deres opmærksomhed fra deres egne personlige værdiløshed, dem som bebrejder
alle andre for deres elendighed, dem der får afløb for deres vrede og frustrationer ved at
krænke og fornærme andre og behandle dem dårligt. Listen bliver ved og ved.
Satanister finder sig ikke i forurettelse.
Der er en meget simpel meditation man kan udføre, hvis man oplever effekterne fra en
anden persons negative udledning:
1. Rens din aura og chakraer grundigt, så du ikke indespærrer negativ energi.
2. Udvid din bevidsthed til din aura og FØL din aura.
3. Slap af og fokuser på din aura.
4. Visualiser din aura som et omrids og en beskyttende barriere. Omridset skal være
strålende hvidt lys som Solens, da hvidt lys afbøjer alt.
5. Sig denne affirmation:
"Min aura afbøjer kraftfuldt og totalt al
(personens navn)
alle måder og sender den direkte tilbage til ham/hende".

's negative energi på

Denne meditation skal udføres med beslutsomhed, og så gentages hver gang du kommer i
kontakt med det forurettende røvhul. Bare visualiser og føl din aura som ovenfor, gentag
affirmationen er par gange og se så røvhullets negative energi ødelægge ham/hende.
Ingen satanist bør nogensinde finde sig i eller tage imod forurettelse. Den gennemsnitlige
person absorberer den negative energi og lider tilsvarende, efter den negative energi er
blevet bygget op. Dette er til det forurettende røvhuls fordel på den måde, at han eller hun
lufter ud for sin egen fjendtlighed eller negativitet på andre og ofte trives på dette.
Personerne der ubevidst absorberer energien kan på denne måde lide af alt fra depression
til sygdom og blive fanget i en hvirvel af negativ energi og samtidig give narrøven en
udledning for sin egen negativitet. Den ovenstående meditation sætter fuldstændigt en
stopper for dette, men husk at den ofte skal forstærkes.
Som en tilføjelse til ovenstående, kan du visualisere den negative energi, som den
forurettende person sender ud, som grå energi og dirigere den direkte tilbage til
hans/hendes aura. Lad den grå energi klamre sig til hans/hendes aura. Husk at rense din
egen aura bagefter.

698

Mere information om elementerne
I modsætning til overfloden af advarsler i de gamle meditationstekster, skal man gradvist
opbygge sin tolerance over for elementerne. Vi har fundet, at advarslerne i disse tekster
ikke har større troværdighed end "trefoldslortet". Nogle af os, herunder jeg selv, har
indåndet over 100 åndedræt med ild, MEN vi har arbejdet os tålmodigt op til dette niveau
over en periode. For at udføre ildmagi med formidabel intensitet, skal man være i stand til
at holde ildelementet i store mængder og have tolerance over for det. Det samme gælder
for de andre elementer. En person der kan holde sit ildelement er i stand til fuldstændigt at
afbrænde et offer for sort magi, der ikke har nogen tolerance for dette element. Dette
kommer med tiden.
Akashaen/æteren/kvintessensen har vi fundet, er en grundsten. Kvintessensen intensiverer
ethvert værk. Dette element er nært beslægtet med ild, og når man arbejder med det
dagligt, vil kropstemperaturen stige. Stigningen i kropstemperaturen lader til at være
varig. Når man ved hjælp af sin vilje virkeliggør noget, kan dette indgraveres i
kvintessensen, hvilket gør det meget mere kraftfuldt. For at absorbere kvintessensen,
hvilket er ultraviolet lys, er én måde at visualisere et "sort lys", hvilket var populært i
1970'erne til at få plakater til at gløde op. Dette sorte lys er kvintessensens farve.
Mere information om elementerne og deres specifikke anvendelsesformål er forestående.
Tjek venligst meditationssiden for opdateringer.
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Om at forberede sindet til meditation
Det er vigtigt både at afslappe sit sind og krop for at gå i en dyb trancetilstand, hvor ens
meditation vil være mest effektiv. Adepter kan ofte gå i denne tilstand uden problemer
med viljen alene, selv i et hektisk miljø. Dette tager dog tid og øvelse. At kunne forholde
sig rolig, kølig og klar i hovedet i truende omstændigheder er en af fordelene ved
regelmæssig meditation. Herunder er en liste med tips til teknikker til at berolige og stilne
sindet og kroppen inden meditation:
•

Hatha (fysiske) yogaøvelser er vidunderlige, hvis du har tiden og selvdisciplinen
til at udføre dem inden meditation. Energierne forstærket fra yogaøvelserne og den
afslappede tilstand giver et medie at fokusere på.

•

Åndedrætsøvelser kan udføres for at berolige og stilne sindet før hver meditation.
Det er en fremragende metode bare at fokusere på og "se" vejrtrækningen, da dette
vil fokusere ens sind og gøre det let at komme ind i alfatilstanden, der er
nødvendig for power meditation.

•

At lytte til lyde er endnu en metode. Bare vær blank, tøm dit hoved for tanker og
fokuser på lydene i dine omgivelser. Denne øvelser hjælper med at skabe
årvågenhed samt afslapning.

•

Sid eller lig stille og begynd at afslappe din krop. Start ved fødderne og gå hele
vejen op langs kroppen til dit hoved.

•

Vær opmærksom på energien uden for din krop i fem minutter og fokuser derefter
på energierne inde i din krop og skift mellem dette fire eller fem gange. Gør dette
langsomt og tag dig god tid til at føle. Denne øvelse skaber en bevidsthed om
energi, der er så vigtig, ikke kun for at sikre evnen til at absorbere, dirigere og
manipulere energi i magiske værker, men også for at øge ens bevidsthed om
andres energifelter og ens omgivelser. Denne øvelse toner også nervesystemet.

•

Seksuel orgasme er endnu en afslappelsesteknik, der virker godt. Bare stimuler dig
selv til orgasme. Når du åbner en meditation med orgasme, så benyt lejligheden til
at visualisere energien fra dit rodchakra stige op ad ryggen og åbne dine chakraer.
Orgasme åbner og renser naturligt chakraerne.

Man bør altid være veludhvilet, når man begynder en meditationssession. Man vil falde i
søvn, hvis man er træt, og så vil man ikke gennemføre målene med meditationen. Det er
bedst at eliminere så mange distraherende fysiske stimuli som muligt, med mindre man
mediterer på smerte eller ubehag for at styrke viljen. Sørg for du ikke er sulten, men heller
ikke alt for mæt. Når man bliver mere avanceret inden for meditation, kan trancetilstande
nås og opretholdes selv med distraktioner. Sindet bliver stærkere og forbliker fokuseret i
henhold til viljen. Hvis dit sind distraheres af en presserende tanke, så identificer
problemet og bed ærligt dig selv om at lægge den distraherende tanke til side. Bliv enig
med dit sind om, at du vil konfrontere og håndtere problemet/tanken efter meditationen.
Du skal følge op på dette, for ellers vil det ikke virke med fremtidige sessioner. I hvilket
omfang man følger op er individuelt.
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Specifikke meditationer – brug af dine
kræfter
Når man bruger power meditationer til et bestemt formål, er det meget vigtigt i sin
affirmation at dække alle aspekter af, hvordan man ønsker, at energien skal virkeliggøres.
Hvis man for eksempel siger en affirmation for at tiltrække penge og kun affirmerer for at
tiltrække penge, kan pengene komme til én og endda være i ens hænder, men dette kunne
meget vel være en kasserer i banken eller en kassedame i en butik, der giver én penge
tilbage for et køb. Pengene kunne i samme tilfælde også tilhøre eller endda blive taget af
en anden. Forstået? Sindet gør præcis, hvad man beder det om, og forstår ikke detaljerne
medmindre man *fortæller* det PRÆCIST, hvordan energien skal virkeliggøres. Sindet
og auraen tager altid den letteste vej, uanset hvad vej dette er. Dette er grunden til, det er
så vigtigt at være specifik i sine affirmationer, med så få ord som muligt. Energi gør
præcis, som den får besked på.
Affirmationerne jeg har inkluderes er en grundlæggende guide. Du kan bruge dem eller
ændre i dem, som du ønsker.
Et andet eksempel er vægttab. Det er uklogt bare at affirmere, at du taber dig. Du ønsker
bestemt ikke at tabe dig gennem en sygdom som kræft. Det er vigtigt at affirmere "Jeg
taber overskydende og unødvendigt kropsfedt på en meget sund måde". Kan du se hvad
jeg mener? Dette er meget alvorligt.
Alle værker er også nødt til at være i stand til at kunne virkeliggøres. Med andre ord, skal
målet med værket være fysisk muligt.
Brug altid nutid i dine affirmationer, da den højre side af hjernen ikke forstår fremtid.
Med andre ord, sker "vil" eller "kommer til" osv. aldrig. Hjernens højre side forstår ikke
fremtid.
Som med alle værker, skal du have tro på og ønske, at det du ønsker virkeliggør sig selv.
Lyst er meget vigtigt!
Når du er færdig med meditationen, uanset hvad meditationen er for - SLÅ DET UD AF
DIT SIND! Lad meditationen virke og gøre sit arbejde! Dvæl ikke ved den og tænk ikke
over det, for ellers forstyrrer du energien.
Spred aldrig dine energier tyndt ud. Arbejd på ét problem ad gangen. Jo flere steder du
retter dine energier på samme tid, desto svagere bliver de. Energi bør dirgeres som en
laser.
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Ligesom en computer, kan vi programmere vores aura/sjæl til bestemte ting, og
programmerne vil være varige, når først vi får dem i gang og får dem til at virkeliggøre de
ønskede resultater. Programmet vil forblive i auraen, indtil vi fjerner det, hvis vi
nogensinde vælger dette. Fra tid til anden kan det være nødvendigt at forstærke det med
meditationer og affirmationer, men det vil forblive i sjælen, selv gennem fremtidige
levetider.

Kraften bag vibration
Hele universet vibrerer med tonehøjden af en bestemt frekvens. Alt er sammensat af
vibrerende molekyler, der er stillet ind på en bestemt frekvens. Verdensmagterne er klar
over dette, og visse afdelinger af verdens regeringer har eksperimenteret med disse
frekvenser. Lyde vi normalt ikke kan høre kan påvirke vores tanker, humør og følelser og
vores spirituelle samt fysiske selv.
Vores chakraer er meget følsomme over for vibration, og bestemte vibrationer i forhold til
hvert chakra stimulerer chakraet på en langt mere kraftfuld måde en visualisering og
åndedrætsteknikker. Vibrationens tone bør blive højere og højere ved hvert chakra,
begyndende ved rodchakraet hvor recitationen er med et lavt toneleje (kronechakraet er
lydløst). Vibration er meget effektivt til at stimulere og åbne chakraerne.
Vibration af Gudenavne er også meget kraftfuldt. Vi kan vibrere Satans og Dæmonernes
navne, visualisere deres farver og fokusere på visse Dæmoners egenskaber, som vi ønsker
at opnå selv. Visualisering af sigiler er også meget kraftfuldt. De enochianske nøgler er
meget kraftfulde, når de vibreres monotont under ritualer.
Vibration tilfører mere kraft til magiske værker. Lyd kan smadre glas eller gøre en
persons involde til budding og derved dræbe dem med det samme - dette er kraften bag
lyd. Når man torturerer en dukke i sort magi, tilfører vibration af den hadede persons navn
i, den rigtige tone, mere kraft til værket. Vores sind sender, når trænet, stærke elektriske
impulser, vibrerende bølger af molekyler ind i en tankeform, der dirigeres/sendes afsted
under et ritual gennem intens fokus. Brugen af lyd intensiverer en tankeform.
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Om det tredje øje
Det tredje øje er direkte relateret til det sjette chakra og
pinealkirtlen. Det er placeret i midten af panden over
øjenbrynene. Sammen med pinealkirtlen og det sjette
chakra, som er placeret bag det tredje øje i midten af
hovedet, styrer det sjælens psykiske syn.
Hos den gennemsnitlige person er pinealkirtlen
atrofieret og i dvale. På grund af århundreder hvor
menneskeheden har været afskåret fra at kunne udføre
power meditation, hvor energi cirkuleres som blod, er
mange dele af den menneskelige sjæl holdt op med at
fungere. Dette er endnu en trist følge af
kristendommen.
Det tredje øjer indeholder den astrale synssans. Astrale billeder overføres gennem det
tredje øje til hjernen. Det tredje øje er også vigtigt i forhold til telepati og til at påvirke
andre. Når man vil styre andre, har jeg fundet, at tankeenergien kraftigt skal rettes mod
den anden persons tredje øje, selvom dette ikke kan ses. Det tredje øje er modtageligt over
for energi rettet mod det.
Det tredje øje kontrollerer, sammen med det sjette chakra, synet, bihulerne og huden. Det
er med det tredje øje, at vi kan se auraer, scrye ind i et spejl og se energi. Pinealkirtlen og
det sjette chakra er bag ved det tredje øje. Det tredje øje er det sjette chakras forreste
udvidelse. Det er i det sjette chakra, at ida- og pingalaslangerne mødes. Når kundalinien
gennemborer dette chakra, åbner den det sidste af de tre segl. Et lysglimt opleves ofte, når
dette sker. Åbning af det tredje øje er et kæmpe skridt ind i udvidet bevidsthed.
Om Dagr/Dagaz runen og dens forbindelse til det sjette chakra og det
tredje øje:

Dagr/Dagaz runen svarer til Verden-trumfen i tarotten. Verden betyder færdiggørelse. Når
vi gennemborer det sjette chakra, er det syvende ubesværet. Dette er foreningen af idaen
og pingalaen. Dagaz er også en rune for Månen og repræsenterer det sjette chakra og det
tredje øje. Dagr/Dagaz er runen for færdiggørelse.
"Denne rune kan sammenlignes med den spirituelle vises sten. I seksuel alkymi er Dagaz
øjeblikket ved orgasmen, hvor målet med værket bliver til virkelighed. Den er nyttig i alle
værker af "alkymistisk" natur, uanset om de er praktiske eller udelukkende handler om
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bevidsthed."¹
Åbning af det tredje øje

Kunstværk: "Kvindehoved" af Lenardo da Vinci, 1508
¹ Teutonic Magic af Kveldulf Gundarsson

Chakraaktivitet
Vores chakraer har bestemte timer, hvor de er mere aktive hver dag. Disse timer svarer til
de fire kardinalpunkter og ugens syv dage. Mange af de gamle magiske tekster benævner
disse i form af planeterne. Hvert chakra svarer til en bestemt planet og ugedag. Hvert
chakras tidspunkt for dets topaktivitet er vigtigt, da vi kan bruge disse tidspunkter i
meditation, til at arbejde på et bestemt chakra eller bruge energierne i ritualer.
Brug Chronos programmet for nøjagtig udregning af planetariske timer
Klik her
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Satanisk trolddom
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Begyndermagi
Grundlæggende introduktion:
Sindet og sjælens kræfter
Essensen af SAND Satanisme er at afslutte vores Skaberguds (Satans) arbejde på menneskeheden. Satan
blev forhindret i at afslutte sit værk på menneskeheden. Dette værk er at transformere den menneskelige
sjæl til guddommen. "Guddommen" er spirituel og fysisk perfektion og udødelighed sammen med
guddommelige kræfter, visdom, forståelse og viden. Dette er det underliggende budskab i alle de legitime
okkulte discipliner, såsom alkymi og Gudernes legender, hvilke alle er allegorier, og som indeholder dette
magtfulde budskab.
Når man først nævner heksekunstner (at bruge ens sind og sjæls kræfter til at opnå ens ønsker) for dem,
der er uerfarne inden for dette, tænker de på gamle koner med spidste sorte hatte, kosteskafter, flagermus,
kedler, frøer, tudser, amuletter, hellige sten, symboler osv.
Til at starte med, er kræfterne, man bruger, ens sjæls og sinds kræfter. Mange af de ovennævnte genstande
er blot ubrugelige rekvisitter, såsom en gryde. Andre, såsom amuletter, stenringne osv., forstærker
energien. Covens (grupper af hekse/troldmænd) kan være ekstremt kraftfulde i forhold til at forstærke
energi, da mange begavede mennesker arbejder sammen for at anvende disse kræfter, hvor en enkelt
person, i mange tilfælde, ikke ville kunne udføre visse værker alene. Heksekunstner handler udelukkende
om at hæve og dirigere energi for at opnå ens ønsker, uanset hvad de måtte være.
Vi ser ofte cirkler med astrologiske glyffer og andre symboler i film osv. Astrologisk timing i forhold til at
hæve og dirigere energi er ofte afgørende, hvis værket skal lykkes. Udover dette, forstærker korrekt
astrologisk timing i høj grad kræfterne. Hekse og troldmænd (de som bruger deres sinds og sjæls kræfter
og har denne viden) gør, og bruger hvad end de kan for at forstærke deres kræfter. Dette er vigtigt.
Dæmoner og spirituelle hjælpere bruger ofte frøer, tudser og andre dyr, kaldet "familiærer". Disse dyr
hjælper magikerne i deres værker, og magikeren kan også kommunikere gennem dyret, som altid passes
meget godt på og er magikeren meget nær - et stærkt bånd knyttes. Familiæren tilbyder også beskyttelse
og er en gave fra Satan.
For at opsummere:
1. Sand Satanisme er lig med at fremme ens sinds og sjæls kræfter samt personlige kræfter og
kompetencer.
2. "Heksekunst" er at anvende disse kræfter, hvilke er sindets og sjælens. Symboler, amuletter, sten og
andre rekvisitter kan forstærke energien, enten direkte eller indirekte, for dem, der foretrækker at bruge
dem til at intensivere deres kræfter.
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Grundlæggende introduktion:
Magiens tre trin
Denne artikel er primært for nybegyndere, eller folk der læser op på det grundlæggende. Der findes ingen
"trefoldslov", (klik her for at læse om "Trefoldsloven" - Blotlæggelse af løgnen og dens oprindelse), men
der findes tre grundlæggende TRIN inden for magi.
1. Man hæver energien
2. Man programmerer energien
3. Man dirigerer energien
Når man begynder at dirigere energien, bør man fortsætte med at programmere den, mens man visualiserer
det, man vil have den til at gøre.
Lad os begynde med trin et. Først skal du have energi at arbejde med, jo stærkere, desto bedre. Jo stærkere
din egen energi er, desto mere energi vil du naturligt være i stand til at hæve, dirigere og håndtere. Dette
bliver lettere med erfaring. Alt dette er som at træne en muskel. Jo mere du arbejder med den, desto
stærkere bliver den.
For hvid magi (dette er bedst for nybegyndere, da sort magi kræver mere erfaring og dygtighed) vil du
højst sandsynligt ønske at bruge din egen energi og forbinde dig selv til det magiske værk.
En af de hurtigste og mest kraftfulde måder at hæve energi er ved brug af runer og vibration. Udover dette,
kan man bruge den grundlæggende meditation eller blot visualisation. Når du hæver energien, bør du
kunne mærke den kraftigt i hele din krop.
I trin to skal du programmere energien. Med "programmere" mener jeg, at du skal fortælle den, hvad du
vil have den til at gøre. Energi i sig selv er temmelig neutralt og inaktivt. I trin to skal du derfor bruge,
hvad der kaldes "affirmationer". "Affirmationer" er korte og præcise sætninger i nutidsform, der gentages
for at programmere energien. Nutidsformen skal bruges, da energi ikke kan forstå, at noget "vil ske". "Vil"
kan være på alle tidspunkter, fra i morgen til om 200 år.
For eksempel skal du ikke sige: "
altid nutidsform, uanset hvad.

"kommer til at ske". Istedet skal du sige: "

" SKER. Brug

Energi har ikke forståelse eller mulighed for at ræsonnere over, HVORDAN det du ønsker skal komme til
dig. Energi tager vejen med mindst mulig modstand, medmindre den programmeres. For eksempel vil
mange af jer have flere penge. Affirmer ikke blot "Jeg får en masse penge". I dette tilfælde, ville energien
kunne manifestere sig selv på en sådan måde, at pengene ville komme til dig via din lønseddel (som
sædvanlig) eller en kasseekspedient, som giver dig penge igen, efter du har handlet. Det er den letteste
måde, og energien ville derfor virke på denne måde, hvis ikke den bliver dirigeret på en hensigtsmæssig
måde. Du er nødt til yderligere at affirmere: "Store mængder gratis og lette penge kommer til mig". "Disse
penge er alle mine, og jeg kan beholde dem og bruge dem, som jeg ønsker". Du bør også affirmere "på en
meget positiv måde for mig". Du ønsker for eksempel ikke, at en du elsker dør og efterlader dig en stor
arv, eller andre situationer som ville være ubehagelige.
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Din affirmation ville lyde lidt som dette: "Store mængder gratis og lette penge kommer til mig. Disse
penge er alle mine, og jeg kan beholde dem og bruge dem, som jeg ønsker. Disse penge kommer til mig på
en meget positiv og glad måde for mig."
Affirmationer bør gentages fem til ti gange yderligere i dit sind med forsæt. Du kan også visualisere
energien, som i trin tre, i løbet af dagen og gentage dine affirmationer et par gange for at styrke det
magiske værk.
HUSK ALTID - ENERGI TAGER VEJEN MED MINDST MODSTAND OG HAR IKKE EVNEN TIL
AT RÆSONNERE ELLER TÆNKE SELV
En andet eksempel er vægttab. Du ønsker naturligvis ikke at blive alvorligt syg, selvom dette er en af de
hurtigste måde at tabe sig drastisk. Dit sind kan gøre det for dig, når det programmeres ordenligt. Affirmer
for eksempel "Jeg taber mig på en meget positiv og sund måde for mig."
I trin tre dirigerer du energien. Dette gøres gennem visualisering. Energien brugt ved hvid magi skal
visualiseres som hvidgyldent, strålende og skinnende lys, ligesom Solen.
Du skal visualisere denne strålende energi enten omkring hele dit eget legeme, eller rundt om hvad end det
er, du ønsker. Visualiser det du ønsker og se det lyse op. Visualiser, at det du ønsker SKER NU.
Hvis du f.eks. tiltrækker penge, kan du visualisere din pung helt fyldt op med sedler og endda føle, lugte
og røre ved pengene. Jo mere realistisk og jo flere astrale sanser du bruger, desto mere effektivt vil dette
være - indgyd det med så meget energi som du kan, jo mere strålende, desto bedre, ved at bruge din
visualisering. Mærk glade følelser mens du gør dette.
For godt helbred, diriger da energien til det plagede organ og visualiser dig selv værende sund og rask.
Igen, FØL dig glad mens du gør det, som om det allerede forholdt sig sådan.
Når du er færdig, så glem alt om værket og forsøg at tænke på noget andet. Dette kan være svært i
desperate situationer, men gør det bedste du kan, da bekymring og det at være besat af et værk kan
ødelægge energien, du lagde i det. Bare giv slip, og vid at det virker. Den eneste undtagelse til dette er
ovenstående: Du kan visualisere energien, som i trin tre, i løbet af dagen og gentage dine affirmationer et
par gange for at styrke værket. Vær bare ikke besat af det, da dette er manglende tro på din egen kraft og
kan udvande energien eller ødelægge værket fuldstændigt. Dette kræver øvelse, som alt andet.
Når det kommer til sort magi, ønsker du ikke at komme i kontakt med nogen negativ energi, som du
hæver. Folk der mangler viden gør dette og lider som resultaf heraf. Svaret på alt er viden.
Jeg taler af erfaring her - de fleste populære grimoirer og skrifter instruerer en i at bruge sort magi.
Gennem min egen erfaring har jeg fundet, at grå energi er mest destruktivt. Grå energi er også dødsenergi.
Det forårsager sygdomme og alle former for negative ting.
For eksempel - en dødsbesværgelse. Jeg taler af erfaring. Tag dødsenergien fra en kirkegård, eller hvilket
som helst sted hvor der er død, og træk den op af jorden ved brug af visualisering. Programmer den som i
trin to - for eksempel: "Dødsenergien dræber
". Gør dette, mens du placerer dødsenergien i/på
individet, som du ønsker at skaffe ad vejen. Gennem direkte erfaring har jeg også fundet, at dette skal
gøres mange gange og regelmæssigt.
Jeg vil også tilføje, at de fleste populære skrifter instruerer en i at fremvække så mange følelser, såsom
vrede og had, som muligt. Igen, dette er fint, men ikke nødvendigt. Det vigtige er din sjæls styrke, din
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vilje samt din evne til at dirigere energien.
Angående de personer i dit liv, som bevidst forsøger at skade dig: diriger blot deres egen energi lige
tilbage til dem ved at bruge de grå toner. Læn dig tilbage og se dem svælge og lide i den.

Skabelse af et astralt tempel
Regelmæssig brug af et astralt tempel kan øge din magis effektivitet og har mange andre anvendelser.
Det er ideelt med astralprojektion, men ikke nødvendigt. En dyb meditativ tilstand og visualisering er
hovedsagen. Du bør konstruere dit tempel under et ritual, hvor du kan bede Fader Satan om at velsigne
det. Mediter så lang tid det tager at konstruere dit eget sted. Dette bør gøres efter invokationen, hvor du
skriver en anmodning til Satan om at velsigne og hellige dit tempel.
Du kan konstruere dit tempel, lige som du ønsker. Dette er dit område. Visualiser først ydersiden af dit
tempel. Dette kan være en pyramide, eller hvilken som helst anden form du ønsker, og kan være lavet af
hvilket som helst materiale du ønsker (dette bør være stærkt). Gå gennem døren. Dette er dit område.
Lav dit eget alter, tæppe eller guld, med hvilken som helst størrelse, form eller farve. Du kan tilføje
hvilket som helst til dit tempel, som du ønsker. Brændende ildlamper, enorme Baphometer, fløjlvægge i
rød, blå eller sort, sæder med behagelige puder op ad væggen for møder med Dæmoner, enorme
røgelsesbrændere af guld eller sølv. Disse er blot nogle få idéer.
Dette er dit helt eget private og indre sted, hvor du er fri. Jo mere du besøger dette sted, desto stærkere
bliver det.
Når du er færdig med ritualet, så bør du på et eller andet tidspunkt udføre sexmagi, hvor du tager til dit
astrale tempel og bruger orgasme til at dirigere kraftfuld lysenergi (dette bør være elektrisk blå energi)
ind i hele stedet og fylder det med det. Dette kan gøres mere end én gang. Når du er færdig, kan du
invitere din Beskytterdæmon, og hvilke som helst andre Dæmoner du har forhold til, til at se det.
Hvad du kan bruge dit tempel til:
•

Ritualer

•

Meditation (alle former for astralt arbejde)

•

Telepatisk kommunikation med andre mennesker

•

Møde med Dæmoner

•

Du kan mødes med Dæmoner i dit tempel. Du bør først kende Dæmonen, du ønsker at mødes
med og have et forhold til ham eller hende. Dette er et sted, hvor I kan kommunikere, og du kan
stille spørgsmål.

Du kan også tage dertil og fokusere på bestemte ting vedrørende spirituel evne eller kommunikere
telepatisk.
For at kommunikere telepatisk med et andet menneske, så tag til dit tempel på et tidspunkt, hvor han
eller hun sover og "tving" hans eller hendes sjæl til dit tempel. Gør dette med visualisering. Når
personen er til stede, og hvis du ønsker at påvirke personen, så seperer hans eller hendes sjæl ved at
trække lyskroppen ud og tale til den ved at give den korte kommandoer i nutid.
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Hvis du ønsker at drøfte noget vigtigt, så tal som om personen faktisk sidder foran dig. Du kan også
fortælle personen, at han eller hun ikke vil kunne huske selve mødet, der finder sted, når personen
vågner, men alligevel adlyde alle kommandoer.

Bindingsbesværgelse
Hvad du får brug for:
•

Materiale til at lave en dukke.

•

En lille personlig ejendel fra personen du ønsker at binde (dette kan sys fast inde i dukken).

•

En langt nok stykke af mørkeblåt materiale eller bånd til at binde dukken som en mumie.

•

Et søm og et træ at til at hænge dukken op.

•

Du kan fylde dukken med urter. Det vil "sy munden sammen" at tilføje nelliker. Husk: urter har
ingen reel kraft selv, udover medicinske egenskaber. For at maksimere urtens/urternes krafter,
skal de indgydes med elementerne. *Se vigtig information om urter. Man kan også tilføje:

•

Agermåne

•

Dyvelsdræk

•

Birk

•

Blodurt

•

Kulsukker

•

Slangeurt

•

Ægte Isop

•

Almindelig rude

•

Tobak

•

Jernurt

•

Kongelys

Alle de ovennævnte urter herskes af planeten Saturn. Saturn er planeten for binding. Når du er færdig
med at stoppe dukken op og sy den, så få den til at repræsentere personen du ønsker at binde. Tegn
individets ansigt så godt du kan - skæg, briller og så videre - det behøver ikke at være perfekt. Sy nu
munden sammen med beslutsomhed.
Placer dukken på dit alter og begynd et standard ritual. Efter at have invokeret Helvedes Fire Prinser, så
rør dukkens mund med din ritualkniv og sig:
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"Jeg præsenterer
navn ."

(navn)

til at blive bundet. Hvad jeg gør mod denne afbildning, gør jeg mod

Saml nu dukken op og begynd at sno materialet/båndet omkring den ,som en mumie, (begynd ved
munden) men hold ét ben ubundet (så du kan hænge dukken i det). Når du er færdig, så placer igen
dukken på dit alter og fremsig følgende:
" Navn er bundet, han/hun kan ikke tale imod mig. (Navn) er bundet, han/hun kan ikke handle
imod mig. (Navn) er bundet, han/hun kan på ingen måde skade mig"
Ave Satanas".
Luk ritualet. Gå udenfor, hvis du ikke allerede er det, og find et træ som
dukken kan hænges fast til ved den ubundne fod. Hæng dukken med
hovedet nedad, som billedet af den tarotkortet, "Den Hængte Mand".*
Dette kort repræsenterer stilleståenhed, inaktivitet, en person der er blevet
efterladt hængende. Søm dukken fast et sted hvor den ikke vil blive
forstyrret og ikke kan ses let. Gik tak til Helvedes Magter og efterlad
dukken.

* Dette trin af ritualet (hvordan man hænger dukken) blev givet til mig af Azazel.
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Kærlighedsbesværgelser
For at ophidse kærlighed eller begær, bruges seksuel orgasme og dirigeres ind i den lystede person.
Dette bør ideelt ske ofte, og når han eller hun sover. Stimuler dig selv til klimaks ved at fantasere om
personen. Lige ved klimaks, visualiser så energien lyse hele hans eller hendes krop og aura op og
programmer den med en affirmation. Affirmationen skal være kortfattet og i nutid. For eksempel:
" (navn) er dybt forelsket i mig og begærer mig seksuelt."
For yderligere at styrke besværgelsen, så gå i en trance (helst når personen sover), visualiser personens
lyskrop og hiv den forsigtigt men fast ud og befal den. For eksempel:
"_navn_, du elsker mig og begærer mig stort hver dag. Jeg er uimodståelig for dig".
Jo oftere du gør dette, desto bedre. Dette er muligvis også nødt til at blive forstærket nu og da.

Hvordan man bruger auraen i magi
Alt har en aura, uanset om det er livløst eller levende. Auraen er et energifelt skabt af vibrerende atomer
og molekyler, der omfatter alt. Universet selv vibrerer med en bestemt frekvens, og tyngdekraften der
holder alt sammen er elektromagnetisk af natur.
Alle personers aura er så unik som et fingeraftryk. Ikke to auraer er ens. Auraen kan bruges til at
beskytte, tiltrække, påvirke, lemlæste eller endda dræbe. Dette bioelektriske felt som omringer alt
levende kan programmeres ved at bruge ens sinds kraft.
Dem som er trænede og har et aktivt tredje øje kan se auraer klart og skelne mange personlige
oplysninger ved blot at læse farven, styrken, formen og størrelsen af en persons aura.
For at se din egen aura, bør du starte med at gå i en let trancetilstand. Du bør allerede have åbnet dit
tredje øje.
Hold din hånd ud foran dig, helst mod en mørk baggrund. I begyndelsen bør du være i stand til at kunne
se nogle svage linjer omkring din hånd og fingre. Som med alt andet, vil du blive bedre til det, jo mere
du øver dig (dette kræver øvelse). Jo bedre du bliver til at se din egen aura, desto hurtigere vil du være i
stand til at se andres auraer bare ved at fokusere på dem. Senere hen vil du være i stand til at se farver,
forskellige lag og former.
Det er meget lettere at føle auraer end at se dem. Power meditationer øger ens følsomhed over for
energi, når man udfører dem konsekvent. Manipulation af energi er afgørende, når man arbejder med
magi. For at føle dine aura, kør da en af dine hænder over den anden eller over din underarm. Du skal
føle energien.
Du kan også øve dig ved at føle venner og families auraer, hvis de vil lade dig gøre det. Dette vil
udvikle din følsomhed over for energi.
712

For at styrke og opbygge din aura skal du tage energi ind. Dette kan gøres med power meditation.
Energimeditationen er fremragende til at lade auraen op.
Hatha(fysisk) Yoga og Tai Chi hjælper også med at styrke og opbygge auraen. Begge disse discipliner
har også en tendens til også at balancere de auriske energier.
Det er meget vigtigt at rense sin aura. En ren og sund aura styrker immunforsvaret og forhindrer
skadelige energier i at invadere ens krop. Næsten alle skadelige væsener er usynlige for det blotte øje.
Energier kan, som de fleste fysikere ved, opdeles i sub-atomare partikler. Lys kan for eksempel opdeles
til fotoner. Den energi, der udstråles af en kraftfuld aura vil brænde disse skadelige energier og væsener
op, før de kan gøre skade.

Det er bydende nødvendigt at rense sin aura (kraftfuldt hvidt lys) efter alle ritualer med sort magi, og
når man har kastet forbandelser - uanset hvor små de er, selv hvis det er på stående fod, og efter enhver
øvelse der involverer brugen af negativ eller destruktiv energi. Ens chakraer bør også renses og styrkes.
Dette gøres ved at placere et stærkt og intenst hvidt lys på hvert chakra.
Dette er nødvendigt for at skille sig af med eventuelle resterende negative energier, der ellers ville
kunne gøre skade. Dette forhindrer også destruktive energier i at vende tilbage til en selv efter udførsel
af sort magi. Tag dig altid så god tid, du har brug for; skynd dig aldrig med dette. Forebyggelse er altid
bedre end at være nødt til at håndtere problemer senere hen.
En kraftfuld aura giver sundhed, lykke, karisma og energi. Folk med svage auraer har normalt dårligt
helbred og er deprimerede. Vores personlige energier påvirker vores omgivelser og styrer vores skæbe.
Folk med svage auraer er som regel tilbøjelige til at være udsat for ulykke.
Auraen kan programmeres med power hypnose. Læs siden om power hypnose for at få det maksimale
ud af de følgende værker. Når man beskæftiger sig med auraen og sindets underbevidsthed, skal man
altid være 100% bevidst om alle aspekter af det, som ønskes. Med kærlighed ønsker vi ikke en, som er
optaget. Med penge ønsker vi ikke at disse skal komme til os gennem tragedie - denne slags ting. Når
man arbejder med sindet, som i ceremoniel magi, tager energien den hurtigste og letteste vej for at give
os det ønskede resultat, og hvis alle aspekter ikke er dækket, vil udirigeret energi gøre/opsøge hvad end
der er tilgængeligt. Brugen af farver er særlig vigtig, når man programmerer auraen. Nedenfor er
eksempler på, hvordan vi effektivt kan programmere vores auraer til at gøre ting:
For eksempel:
Du ønsker kærlighed i dit liv:
Visualiser din aura mens du er i en trance, jo dybere desto bedre. Indånd energi og affirmer adskillige
gange i nutid:
"Min aura tiltrækker min perfekte (kærligheds/seksuelle partner, soulmate eller hvad end du ønsker)".
Du kan ændre affirmationen, så den passer til dine egne behov. Affirmer dette fem til ti gange mens du
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indånder energi.
For at tiltrække/vække en bestemt persons kærlighed eller opmærksomhed:
Affirmer: Jeg programmerer min aura til at tiltrække og påvirke
meget attraktiv og seksuelt uimodståelig.

's aura. Han/hun finder mig

Du ønsker eller har brug for beskyttelse:
Indånd kraftfuld hvidgylden energi. Når du ånder ind, så ånd energien ind til at mødes i midten af din
krop og pak den, så den bliver lysere og lysere.
Affirmer: "Min aura er meget kraftfuld og beskytter mig på alle tidspunkter."
Dette er en god øvelse at udføre regelmæssigt for at opbygge et stærkt og beskyttende energifelt.
Du ønsker at gøre et godt indtryk:
En kraftfuld aura vil ofte påvirke andre til at gøre dig tjenester.
Affirmer: "Min aura gør et meget positivt indtryk på
." Hvis det er en jobsamtale, kan du sige
"person(erne) til samtalen i morgen" eller lignende. Personerne som hører min præsentation, gruppen
osv. Sig altid dette i nutid. Det underbevidste sind forstår ikke "vil ske", "kommer til at ske" osv. - "vil
ske" sker aldrig.
For at holde uønskede personer væk:
Indånd hvidt lys, som Solens. Hvidt lys reflekterer og frastøder.
Affirmer:
"Min aura frastøder
tidspunker."

, gør ham/hende bange for mig og holder ham/hende væk fra mig på alle

For at heale dig selv:
Der skal en masse energi til for at heale. Det er fremragende at indånde energi fra Solen for at styrke sin
aura. Solen indeholder også alle chakraernes farver i deres reneste og mest vibrerende tilstande. Solen
(666) er en af de mest kraftfulde energikilder, der findes. Når man er syg, er der en ubalance i
chakraerne, som hersker kropsdelen(e), der er tilskadekommen eller syg. For at heale skal du både
arbejde med det herskende chakras farve og dets modsætning for at skabe en balance.
Indånd energi med farven af chakraet der hersker over den tilskadekomne eller syge kropsdel og
affirmer:
"Jeg indånder

(farvens navn)

energi, der balancerer mit

Når du er færdig, så indånd hvid energi for at balancere din aura.
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chakra og healer min

.

Man kan også arbejde med andre personers auraer og programmere dem.
Ved at have læst ovenstående, bør du nu forstå det og være i stand til at improvisere med dine egne
affirmationer.
For at beskytte dine kære:
Placer et kraftfuldt hvidgyldent lys rundt om personen. For kraftfulde værker gøres dette bedst i en dyb
trance.
Affirmer: "Jeg placerer en kraftfuld beskyttende aura rundt om
Dette bør gøres regelmæssigt. Det kan gøres, mens personen sover.

".

For at opildne begær:
Placer en kraftfuld rød eller orange aura rundt om personen.
Affirmer:
"
" oplever uimodståelig seksuel besættelse, begær og lyst for mig.
finder mig seksuelt
uimodståelig".
Du kan onanere med sex magi og dirigere energien fra dette ind i den ønskede persons aura. Det er
bedst at begynde dette på en søndag eller tirsdag under en tiltagende måne. Gør dog aldrig dette når
Månen befinder sig i sit cølibattegn, Jomfruen.
For at anspore til kærlighed:
Placer en kraftfuld grøn aura rundt om personen. Føl stærke kærlighedsfølelser mens du programmerer
den.
Affirmer eksempelvis:
"

er dybt og fuldstændig ukontrollabelt forelsket i mig."

"
er besat af mig".
Du kan også bruge sex magi til dette, som med ovenstående værk. Dette begyndes bedst på en fredag
under en tiltagende Måne.
For at heale andre:
Visualiser en kraftfuld hvidgylden aura omringe og gløde omkring personen.
Du bør også bruge farveenergi (se ovenstående afsnit om at heale en selv).
Affirmer: "Jeg dirigerer kraftfuld healende energi ind i
's aura; denne energi bekæmper
effektivt (sygdommen) og genopretter
_'s helbred til at være fuldstændig perfekt."
I tilfælde af alvorlig sygdom kan det være nødvendigt at gøre dette ofte hver dag. Det kan være
ekstremt drænende at heale andre. Hvis du er uerfaren, er det bedst at heale fra afstand. Direkte kontakt,
som med håndchakraerne hvor man dirigerer energi ind i den ramte, kan være farligt. Sygdommen kan
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blive absorberet ind i healeren. For at udføre denne form for direkte healing skal man have en kraftfuld
aura og arbejde på at rense den grundigt efter hver session. Anvendelse af Solens energi er det mest
effektive.
SORT MAGI OG AT DRÆBE
For at dræbe:
Dette gøres bedst, når den forurettende person sover. Placer en sort aura rundt om personen, da dette vil
forberede personens egen aura til at absorbere den destruktive energi. Efter du har gjort dette, kan du
lufte for din had. Sørg for igen og igen og med følelse at visualisere præcis hvordan du agter, at denne
person skal dø.
Affirmer:
"Jeg placerer en kraftfuld destruktiv aura rundt om
, der konstant arbejder på at dræbe
ham/hende."
Dette værk påbegyndes bedst på en lørdag eller tirsdag under en aftagende Måne. Sørg for at rense din
aura og chakraer efter hvert værk.
For at forårsage uheld og/eller skade:
Hvis din egen aura er kraftfuld nok, bør det være nok bare at sidde og være vred på personen. Jeg har
fundet, at det er vigtigt gentagne gange at visualisere en bestemt form for ulykke på en afslappet men
vred måde.
Med alle former for sort magi, afhænger resultatet af de individuelle auraers styrke. Offerets aura SKAL
være svagere end magikerens. Hvis offerets aura er mere kraftfuld, kan energien vende tilbage til
magikeren, da en mere kraftfuld aura på naturligt afbøjer negativ energi. Nogle personer har bare
naturligt stærke auraer. Dette kan komme fra tidligere liv. Hvis den krænkende person naturligt har en
mere kraftfuld aura, vil du være i stand til at føle modstand. Tag dig tid til at bygge din egen aura op,
før du udfører et værk som dette.
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Bandlysningsritual
Et bandlysningsritual bør udføres på en lørdag, når Månen er aftagende. Brug et standard ritual og skriv
din bøn ned, hvor du beder Satan om at velsigne området.
Placer Flauros' (Havres', Haures') og Orobas' sigiler på dit alter under ritualet. Disse to Dæmoner holder
uønskede ånder væk. Bed om, at sigilerne bliver velsignet og styrket, og at Satan sender disse Dæmoner
til at beskytte dit område.
Når du brænder papiret, så mediter kraftfuldt og forestil dig et stærkt elektrisk blåt lys, som en flamme.
Kør flammen langs loftet, ned ad væggene og gulvet. Hvis du kan få venner til at hjælpe med ritualet,
vil den kombinerede kraft virkelig være effektiv. Alle bør fokusere på det blå lys.
Tak Satan og Helvedes Magter for at velsigne dit område. Sørg for at sigilerne er godt beskyttede. Jeg
opbevarer mine i et cd-cover.
Eventuelle ånder eller negative energier i området bør på dette tidspunkt være bandlyst.
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Meditation for beskyttelse
Denne meditation er meget vigtig. Den er simpel, og jo mere du arbejder på den, desto stærkere bliver
den beskyttende aura.
1. Indånd hvidgylden energi* som du ville gøre med den grundlæggende energimeditation. Du
behøver ikke gå i en dyb trance for at gøre dette. Koncentrer dig bare om at FØLE energien komme
ind i dit væsen med hver vejrtrækning og visualiser da et kraftfuldt strålende lys, som Solen, blive
kraftigere og kraftigere med hver udånding. Når først du kommer i gang, bliver det meget let og
tager ikke meget tid.
2. Affirmer: "Jeg indånder kraftfuld beskyttende energi. Denne energi opbygger en beskyttende aura
omkring mig. Denne aura beskytter mig på alle tidspunkter på alle måder."
Sig dette til dig selv fem gange sammen med fem indåndinger. Koncentrer dig derefter på at
visualisere og føle energien og gøre den lysere og lysere og mere kraftfuld.
Dette vil programmere energien samt din aura.
Efter adskillige dage med denne øvelse, kan du sige affirmationen én eller to gange i stedet for fem, da
det allerede vil være programmeret ind i din aura.
Du vil opbygge en mere og mere kraftfuld beskyttende aura, jo mere du gør dette. Brug også energi fra
Solen. Energi fra Solen er ekstrem kraftfuld. Når du gør dette, så tilføj bare: "Jeg indånder kraftfuld
beskyttende energi fra Solen. Denne energi opbygger en beskyttende aura omkring mig. Denne
beskyttende aura beskytter mig på alle tidspunkter på alle måder".
*Hvidgylden energi bruges, da den er reflekterende. Du kan også programmere din aura således, at du
indånder beskyttende energi fra Solen (ekstremt kraftfuldt), når du er udendørs. Efter de første par
gange behøver du ikke engang visualisere noget. Du kan bare føle det, og du behøver ikke være i en
trance, for at det virker - du vil føle det. Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg bare bevidst indånder
energi og kan gøre det let til enhver tid, uden trance eller visualisering.
En anden vigtig ting du kan gøre for at beskytte dig selv og forblive sikker er at affirmere følgende 5-10
gange, før du lægger dig til at sove:
"Jeg er altid i total sikkerhed og beskyttet på alle måder". Tvivl aldrig på det! Den beskyttende aura vil
også hjælpe med at rense din aura og frastøde enhver negativ energi. Dette er meget vigtigt.
Du kan også visualisere dine kære og ånde energi ind i deres aura for at beskytte dem. Bare gå ind i en
trance og visualiser hvem end du ønsker at beskytte. Indånd energi, som beskrevet i ovenstående link,
og udånd den derefter i personens aura. Følg samme procedure som anført ovenfor, men anvend
energien til den anden person. Dette kan også gøres for at heale.
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Magi for øvede
Billedmagi: brug af en dukke
Billedmagi er blevet anvendt i århundreder. Den grundlæggende idé bag det er, at der bruges en genstand
til at repræsentere et offer, og hvad der gøres mod denne genstand gøres mod offeret. Denne praksis går
helt tilbage til det gamle Egypten.
For de bedste resultater, bør man bruge et af offerets personlige ejendele, som har deres vibrationer i sig
til at konstruere dukken. Et foto, et lille stykke tøj, bilnøgler, små personlige ejendele, hår, afklippede
negle, seksuelle væsker og endda jord fra et fodaftryk kan anvendes. Der er uendeligt mange muligheder,
så længe at genstanden på en måde har en tæt forbindelse til fjenden.
Dukker blev ofte konstrueret af voks eller ler i gamle dage. Voks kan være svært at arbejde med. Det er
bedst at konstruere dukken til at være robust og ikke blød, hvis du planlægger at påføre alvorlig skade.
Dukken bør konstrueres til at kunne tåle skade og at blive gjort ondt.
Det vigtige er, at den rette mængde fokus og had går ind i værket. Det vil medføre sindssyge at banke et
søm ind i dukkens hoved. Med nok fokus og intensitet, vil det forårsage død at banke et søm i dukkens
hjerte, hvis magikerens aura er kraftfuld nok. Hvis man begraver dukken under jorden, vil det få
personen til at visne væk, som dukken rådner op i jorden.
Tag hvad end du har og brug det til at konstruere dukken. Tøj skal nok skæres til for at passe. Hvad der
er tilovers kan gemmes til ritualet.
En dukke kan sys og fyldt, med de ting du har anskaffet. Voks, ler eller lignende kan formes og blandes
med stykker af offerets personlige ejendele. Når du konstruerer dukken, så syng, enten højlydt eller i dit
hoved, fjendens navn som dukken repræsenterer. Gør dette så lang tid det tager at konstruere dukken.
Det bør være et hadefyldt mantra.
Mens du opremser/synger navnet, så fokuser intenst på den uret, som personen har begået og dit had
mod personen.
Når dukken er færdig, så skriv eller graver fjendens navn på den. Hvis du ønsker fuldstændigt at
ødelægge fjenden, så er dette bedst gjort i løbet af en aftagende Måne. Månen i Tyren, Skorpionen,
Stenbukken og Fiskene er gode tidspunkter for denne slags magi. Du kan udføre et fuldt ritual, hvor du
ved ritualets højdepunkt præsenterer dukken og oplæser (højlydt eller i dit hoved) den uret, som fjenden
har begået mod dig, og hvilken forbandelse du ønsker at påføre. Når du er færdig med at læse op, så
brænd papiret med forbandelsen i flammen fra et sort lys. Jeg har selv en brændeskål, hvor jeg placerer
mine anmodninger osv., efter jeg har antændt dem.
Mens papiret brænder og lidt efter, fokuser da alt dit had og vrede mod fjenden og gentag personens
navn igen og igen. Dette er tidspunktet til at banke søm i dukken, stege den over ilden, vride den,
lemlæste den osv. Gå over alle ugerningerne - få al vreden ud, indtil du er helt opbrugt og forpustet. På
dette tidspunkt kan dukken afbrændes (dette er bedst udenfor i et afsides område) og askerne kan
begraves. Afslut ritualet.
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Vi har fundet det mest effektivt at sømme dukken fast til et træ gennem hovedet og hjertet. En anden
teknik er at begrave den. Du skal bruge al din vrede og had. I mine egne værker jeg fundet, at man ikke
behøver at blive alt for følelsesladet. En stærk og bestemt vilje vil gøre jobbet, hvis man dirigerer vrede
ind i en særlig begivenhed, f.eks. et bestemt type uheld, igen og igen. Det bør være meget klart i dit sind,
og er bedst gjort når offeret sover. Offeret bør have let adgang til typen af ulykke eller død, som du har
planlagt. En person der f.eks. aldrig flyver, vil naturligvis ikke dø i et flystyrt. Du er nødt til at kende
offerets vaner og have et klart billede af ham/hende i dit sind samt ulykke du vil tilstøde ham/hende.
Efter et ritual, er det altid vigtigt at lade værket gøre arbejdet og ikke at tænke over det. Glem ikke at
rense din aura og chakraer efter ethvert sort magisk værk.
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Skabelse af en tankeform/tjener
VIGTIGT!! DE FØLGENDE INSTRUKTIONER ER TIL AT SKABE EN TANKEFORM TIL HVID
MAGI. MED SORT MAGI ER DET, AF INDLYSENDE GRUNDE, IKKE ØNSKELIGT PÅ
NOGEN MÅDE AT FORBINDE SIG MED ENERGIEN!! NÅR MAN UDFØRER SORT MAGI,
HÆVER MAN ENERGIEN UDEN FOR SIG SELV, FRA KILDER DER IKKE HAR NOGEN
FORBINDELSE TIL ÉN SELV, I STEDET FOR AT INVOKERE DEN. MANGLENDE VIDEN ER
SKYLD I, AT BESVÆRGELSER "VENDER TILBAGE TIL ÉN SELV".
Jeg vil gerne tilføje, fra erfaring - man behøver ikke altid at tilintetgøre en tankeform. Hekse har
bibeholdt pålidelige magiske assistenter i århundreder. Nogle har endda brugt livstider med den
samme assistent. Den magiske assistent skal "fodres" med jævne mellemrum. At "fodre" den betyder
at give den energi og programmere den. Det er tåbeligt at tilintetgøre en trofast og pålidelig tjener.
En tankeform er en lille pakke af koncentreret spirituel energi. Som al anden energi, kan tankeformen
programmeres til at udføre specifikke opgaver og/eller dirigeres til et bestemt område. Succesen af
tankeformen afhænger af styrken af skaberens sind og aura. En svag tankeform vil hurtigt blive opløst
og derved ikke opnå noget.
Når kraftfulde tankeformer forsømmes, kan de skabe ravage. Energi lever af energi, og en tankeform
der er flere uger gammel vil have akkumuleret alle mulige forskellige påvirkninger, følelser og andre
energier fra sine omgivelser. Dette kan lade til at være sjovt for nogle, men muterede tankeformer har
ofte været kendt for at dukke op igen hos skaberen og skabe ravage, på grund af de ydre energier den
har akkumuleret.
For at skabe en tankeform:
1. Sid behageligt.
2. Gå i en dyb trance.
3. Hold dine øjne lukket. Når du er helt afslappet og ikke længere kan føle din krop, er du klar til at
begynde.
4. Visualiser nu en strøm af lys komme ind i din krop gennem kronen af dit hoved og fylde din aura.
Lysets farve skal svare til tankeformens tilsigtede formål. Gennemvæd hele dit væsen med
farveenergien, indtil du vibrerer med den.
5. I henhold til værkets natur, skal du vælge et tilsvarende chakra (i henhold til farve), hvor du
frigiver energien. Mens du holder dine øjne lukket, så visualiser denne energi strømme ud af
chakraet og danne en kugle foran dig. For værker der involverer rodchakraet, skal du visualisere
energien forlade rodchakraet og pakke energikuglen mellem dine ben. For værker der involverer
kronechakraet, skal du pakke energien direkte over dit hoved. Det er vigtigt, at energien frigives i
en lige linje. Fortsæt med at pakke energien ind i kuglen, så den bliver mere og mere fast.
6. Når energien er tilstrækkelig stærk, kan du begynde at forme den til hvilken som helst form, der vil
tjene dit formål. Visualiser hvad end det er, du vil have dette væsen til at gøre og indgyd
skabningen med det. Hold det simpelt. Komplekse og detaljerede anvisninger virker ikke med
tankeformer.
7. Kommander væsenet ved hjælp af en meget kort sætning på 1-5 ord (enten lydløst eller højlydt) og
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skyd det derefter som en patron ud i tomrummet.
Tankeformen vil leve af følelserne af den person, du sender den til. Du kan endda programmere den til
at hæfte sig fast til en anden persons aura.
For eksempel:
For at vække kærlighed/begær, kan du onanere og drive energien ind i væsenet, når du programmerer
det. Du bør bruge energierne fra både dit rod- og sakralchakra til at vække begær. Brug halschakraet til
værker for kærlighed. Brug hals- og sakralchakraet for seksuel kærlighed. Den dominerende
energifarve bør være grundlaget for dit værk. Hvis du for eksempel ønsker en masse kærlighed, men
også en del begær, så visualiser energien som blå med orange støv. Visse farver kan ikke kombineres,
men de der skaber en helt ny farve vil ikke være i harmoni med værket, såsom grøn og orange = brun.
Det eneste du skal bruge til kommandoen, er navnet på personen du ønsker, den skal knytte sig til.
Ideelt set skal du programmere tankeformen til at hæfte sig til det passende chakra for værket, som for
eksempel sakralchakraet for begær.
Tankeformer kan også hæftes fast til fysiske objekter. De kan beskytte eller forårsage skade.
For at tilintetgøre tankeformen:
1. Hidkald den. Visualiser den komme til dig og svæve i luften foran dig.
2. Fokuser og visualiser energien sprede sig ud som røg i luften. Sig noget lignende "Du findes ikke
mere!".
Du skal muligvis gøre dette flere gange.
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Hvordan man leverer ”det onde blik”
Det er mange gange blevet sagt, at "øjnene er sjælens vinduer". Øjnene er den eneste åbning til
hjernen, der ikke er indkapslet i knogle. Øjnene er forbundet til hjernen gennem synsnerven. Når vi
træner vores sind og øger vores bioelektricitet, kan vi direkte hypnotisere andre personer ved bare at
kigge ind i deres øjne og fange deres blik i adskillige sekunder.
Hvordan dette gøres:
1. Du skal have et stærkt og hårdnakket sind, der er i stand til at kontrollere andre, som er svagere.
2. Jo tættere du er på personen, desto mere effektiv er denne teknik. Dette kræver øvelse.
3. Du er nødt til selv at være i en trance. En adept kan få sig selv ind og ud af en trance, når som
helst, hvor som helst.
4. Du skal koncentrere og projicere din bioelektricitet sammen med dine hensigter ud ad dine egne
øjne og ind i den anden persons.
a. Sid foran et spejl og slap af. Kig opad i omkring 1-2 minutter - dette hjælper dig med at
komme i alfatilstanden. Gør din trance så dyb som du kan.
b. Fokuser på dine egne øjne i spejlet. Begynd at projicere din energi gennem dine øjne.
*Af indlysende grunde, skal du ikke fokusere negativ energi på dig selv, når du træner!
c. Du vil begynde at føle din egen energi, da den bliver reflekteret tilbage fra spejlet.
Gør dette hver dag, og din energi vil blive stærkere.
d. Når du føler stor kraft og er selvsikker nok, kan du prøve dette på andre personer.
Dyr er også meget modtagelige. Du vil være i stand til at stoppe en angrebshund i frit løb.
5. Når du hypnotiserer nogen, så kommander, i dit sind, denne person til hvad end det er, du ønsker
han eller hun skal gøre, opleve og så videre. Det samme gælder forbandelser, der skal leveres med
maksimal had og intensitet. Kommandoerne bør være en kort sætning. Dyr kommunikerer via
mentale billeder.
6. Kig dybt ind i personens øjne, næsten forbi dem og ind i bagsiden af kraniet, og projicer din energi
direkte ind i personens hjerne for pålægge din vilje. Fokuser intenst.
Dette er en meget avanceret evne. Du kan også øve dig med en nær eller betroet ven, så længe du
holder energien positiv. Negativ energi vil forårsage skade, så fjol ikke rundt med dette.
Det tager ofte flere år med fast øvelse at få andre under ens kontrol på blot få sekunder med denne
evne.
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Sexmagi
Kraften bag seksuel orgasme svarer til livskraftens. Brugen af seksuel orgasme i ritualer eller magiske
værker kan tilføre meget mere ekstra kraft til resultatet. Sexmagi er meget gammelt, ekstremt
kraftfuldt og er det kreative princip.
I øjeblikket ved orgasmen, går man automatisk i en kort trancetilstand. Den kraftfulde orgasmiske
energi kan dirigeres. Dette visualiseres som et strålende lys, som Solens, og kan dirigeres ind i
tankeformer, den man lyster, talismaner og så videre.
Både kvinder og mænd varierer i seksuel energi. Kvinder har tendens til at nå deres maksimale kraft i
henhold til cyklusser. Kvinders kraft topper under menstraution. Spirituelt arbejde, astralprojektion og
andre beskæftigelser der kræver øget følsomhed hjælpes stærkt på vej efter en kraftig orgasme.
Orgasme er også en glimrende måde at fremkalde afslapning før meditation.
Seksuelle væsker, både sæd, vaginale sekreter og også menstrautionsblod, indeholder livskraften.
Lige ved orgasmen, er det vigtigt at rette hele din koncentration og lyst mod dig mål og tvinge det til at
ske. Visualiser den orgasmiske energi i form af en stråle, kugle eller hvirvel gennemtrænge
objektet/individet og lyse det op med en strålende aura af energi, der er programmeret. Dette er
grundlæggende og simpel sexmagi.
Sexmagi kan udføres alene, med en partner, en Dæmon/inde eller i en gruppe. Når man arbejder med
andre, er det meget vigtigt (som i alle magiske praksisser), at alle arbejder sammen med en slags
organiseret indsats. Det er ekstremt kraftfuldt at fusionere orgasmiske energier med en Dæmon/inde.
Denne artikel blev skrevet for lang tid siden. Jeg kommer til at tilføje meget mere information om
avanceret solo og partner sexmagi, om at time magien i forhold til Månens faser, stjernerne og så
videre.
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Brug af tankeformer
Der er tidspunkter, hvor vi ønsker at påvirke mange mennesker på samme tid. Dette kan gøres ved at
programmere en tankeform og anbringe den i et bestemt rum eller område. Vi ved alle, hvordan steder
bliver hjemsøgte eller har særlige stemninger i sig. Dette sker som regel på grund af en begivenhed,
der fremkaldte intense følelser og spor af disse følelser efterladt af levende mennesker.
Når vi er kraftfulde nok, kan vi, gennem intens koncentration og fokus, projicere energi ind i vores
hænder og forme den til en kugle (vi bør være i stand til at føle, om energien er stærk nok til et værk)
eller projicere energi ind i en kugle ved hjælp af vores chakraer. Energikuglen kan placeres i et
område, hvor den vil forblive uforstyrret. Der kan arbejdes videre på den senere bagefter ved at
projicere mere energi ind i den for at gøre den mere kraftfuld. Når vi projicerer energien, bør den være
med farven af den påvirkning vi ønsker at forårsage; for eksempel gul for venskab, lyserød for
romantisk kærlighed, rød for had, splid og ulykker, grøn for tiltrækning af penge og så videre.
Når vi projicerer energien og farven, skal vi programmere tankeformen med fokus og intensitet. Når
tankenformen er færdig, kommanderer vi den til at tage til det området, vi ønsker at påvirke. Vi kan
placere flere tankeforme i samme store område, såsom et auditorium, en arbejdsplads, skole og så
videre. Efter et stykke tid skal de erstattes, da de vil sprede sig ud, efterhånden som de påvirker folk.
En godt lavet tankeform kan påvirke så mange som 100 eller flere personer ad gangen.
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Energiflænsning
Sort magi handler om manipulation og dirigering af energi. Styrken af ens sind og aura bestemmer
typen og mængden af energi, man kan dirigere og håndtere sikkert og samtidig opnå de ønskede
resultater. Værker mislykkes på grund af svaghed i ens sind og aura.
Energiflænsning indebærer at aftappe ofrets livskraft. Man bør allerede have en stærk aura, der kan
trække energi ind efter behag og omdanne den til ens egen fordel. Der er to måder at gøre dette på.
Den ene måde er ødelæggelsen af ofrets aura, og den anden er at tilkoble en energilinje og dræne ofret
fuldstændigt. Dette gør ofret meget mere sårbar over for spirituelle angreb og åbner fuldstændig
personen op for magikerens pålagte destruktive energi.
1. Man bør have et fotografi eller billede af ofret. Dette er, så man kan visualisere ham eller hende
tydeligt. Dette er meget vigtigt for operationen.
2. Gå i en trancetilstand.
3. Begynd ved at visualisere dig selv aftappe ofrets aura og opløse den. Du kan visualisere dig selv
faktisk spise og indtage auraen, indtil den er helt væk, eller du kan trække den ind i dit
sakralchakra. Det er bedst at absorbere denne form for energi i de nedre chakraer.
4. Når auraen er opløst og indtaget, så visualiser sig selv aftappe alle de indre energier. Ofret bør
skifte fra hvid energi til grå energi og derefter sort, hvilket indikerer, at livskraften er blevet drænet
fuldstændigt.
Rens din aura og chakraer grundigt efter hvert værk for at omdanne den absorberede energi til
personlig fordel.
De ovenstående fire trin bør udføres hyppigt, mindst 3-4 gange om uge til mere end én gang om dagen.
Det vil i sidste ende sætte sit præg.
Efter ovenstående værk har gjort sit arbejde og tømt ofret, bør man følge op med sort magi. Før hver
sort magisk operation, bør ofrets aura klargøres med sort energi, så personen absorberer den
destruktive energi. Bare visualiser personen med en sort aura og fortsæt med selve værket.
Glem ikke at rense din aura og chakraer grundigt.
Ovenstående er elementær sort magi. Det kan udføres af de fleste mennesker med grundlæggende
baggrund i energimanipulation og power meditation. Mere avancerede teknikker indebærer at arbejde
med elemental energi og dødsenergi. Man skal være meget adept og erfaren for at arbejde med
dødsenergi, da dette kan være farligt. Livskraften erstattes med dødsenergiens eller elementernes
destruktive energi.
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Neddragning af energi fra stjerner
Energi fra stjerner kan bruges til specifikke formål, for eksempel til at styrke selvdisciplin eller for at
bruge bestemte energier i ritualer. Det kan i høj grad hjælpe det ønskede resultat, hvis man før
udførslen af en kærlighedsbesværgelse absorberer energi fra Venus. Det er meget vigtigt at kende
stjernen, som du ønsker at invokere energi fra og dens natur, da nogle stjerner såsom Polaris og Caput
Algol er ekstremt destruktive, og folk er blevet sindssyge efter at have invokeret deres energier.
For effektivt at kunne absorbere stjernernes energier, skal man være erfaren med indånding af energi.
Energmeditationen træner os til at gøre dette.
Denne øvelse bør udføres udendørs, hvor du kan se stjernen klart.
Trin:
1. Slap af og gå i en trance.
2. Luk øjnene og sig navnet på stjernen adskillige gange mens du visualiserer den. Man kan finde
billeder af forskellige stjerner ved at søge efter dem på nettet og klikke "billeder".
3. Bliv ved med at gentage navnet på stjernen, enten tavst eller højlydt, flere gange og forsøg at føle
stjernen. Du bør beynde at føle energien.
4. Lad nu hele din aura op med energien indtil hele dit væsen gløder med den. Dette gøres med
visualisering. Indånd energien fra Jorden ind i dine fødder og fyld hele dit væsen med den. Stå nu
under stjernen og visualiser en linje af energi, omkring en halv meter bred, udvide sig fra din aura
og forbinde sig til stjernen.
5. Begynd at indånde energien fra stjernen. Hver stjernes energi har en bestemt farve i henhold til
dens egenskaber. Visualiser stjerneenergien mætte og udvide din aura med sin farve ved hver
indånding. Du kan programmere energien med affirmationer, mens du indånder den. Du kan
eksempelvis affirmere: "Jeg indånder grøn energi fra Venus, der bringer mig masser af gratis og
lette penge på en lykkelig måde, som jeg kan bruge og beholde, som jeg har lyst til." Visualiser
hele dit væsen gløde med den grønne farve og mærk den grønne energi blive mere og mere
levende og kraftfuld med hver indånding.
En retningslinje for stjernernes farver er:
Rød - Marsenergi, vrede, vold, ren begær.
Blå - fredelig, beroligende, spirituel.
Gul - intellekt, sindet.
Hvid - rensende, styrke.
Orange - kreativitet.
Tips:
Du kan bruge en krystal til at absorbere og lagre energier fra stjerner og bruge dem senere hen i et
ritual, eller når du har brug for dem. Hold krystallen under stjernen i din håndflade og indånd energi
fra stjernen gennem dine håndchakraer, men led den i stedet ind i krystallen. Bare visualiser energien
gå ind i krystallen og se den lyse krystallen op og intensivere den. Når du ønsker at absorbere den
lagrede energi, så hold krystallen i hånden og indånd energien gennem din hånd. Visualiser energien
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komme ind i din hånd og udvide sig til hele dit væsen og aura. Krystallen kan også placeres over
hvilket som helst chakra, du vælger. Bare indånd energien.
En variation af ovennævnte er at programmere krystallen til at absorbere stjerneenergien og efterlade
den under stjernen, så længe stjernen er synlig og skinner på den. Bare fokuser din vilje ind i krystallen
og bed den om at absorbere energien fra den stjerne du vælger. Gentag stjernens navn flere gange og
projicer billedet af stjernen ind i krystallen med dit tredje øje.
Du kan også absorbere energi fra hele konstellationer. Dette bør gøres lidt ad gangen, indtil du er
fortrolig med energierne og virkningerne.
En avanceret øvelse er at absorbere energierne fra en stjerne, du er fortrolig med ind i dine chakraer.
Gør ikke dette medmindre du allerede er fortrolig med stjernens effekter og energier. Bare indånd
energien. Du bør være fortrolig og have erfaring med chakravejrtrækning. Det er bedst at arbejde med
stjerneenergier, der er i harmoni med chakraet, du arbejder på. De bør være af samme farve.
Du kan fremstille stjerneladt vand. Brug en ren magnet, placer den på bunden af en beholder med vand
og programmer den som en krystal. Vandet vil absorbere energien. Du vil absorbere energien ved at
drikke vandet. Dette kan bruges som en lettere måde til at lære om en bestemt stjernes energi, som du
ønsker at arbejde med, før du seriøst absorberer dens energier.

Her er en liste af stjerner og deres energier. Man kan finde meget på internettet vedrørende, hvornår en
bestemt stjerne er tydelig, hvordan en betemt stjerne eller konstellation ser ud og så videre. Det samme
kan findes på det lokale bibliotek under emnet "astronomi".

De fire mest prominente fiksstjerner er:
Aldebaran; 9 grader i Tvillingerne
Regulus; 29 grader i Løven
Antares; 9 grader i Skytten
Formalhaut; 3 grader i Fiskene
Disse stjerner kan også være prominente i magi.
Aldebaran er kendt som "Østens Vægter."
Regulus er kendt som "Nordens Vægter."
Antares er kendt som "Vestens Vægter."
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Formalhaut er kendt som "Sydens Vægter."

ALPHERATZ - (Sirrah) (14 grader i Vædderen)
Frihed, kærlighed for bevægelse, hastighed, intellektuel og kan indikere rigdom og ære. Stærk
motivation, egenrådighed og evnen til at skride til handling. Velkendt for offentligheden, popularitet
hos masserne - berømmelse. Harmonisk natur, god for forhold.
BATEN KAITOS - (20 grader i Vædderen)
Tvungen migration, ulykker, skibbrud.
MIRACH - (0 grader i Tyren)
Lykke i ægteskabet, kunstnerisk, forkærlighed for skønhed, stærk intuition, begavet sind, kreativ og et
gavmildt sind. Skaber let venner og inspirerer andre. Giver skønhed, en forkærlighed for hjemmet,
begavet sind, lykkeligt ægteskab.
HAMAL - (6 grader i Tyren)
Uafhængighed og viljestyrke. Lederevne. Grusomhed og overlagt kriminalitet.
ALMACH (Alamack) - (14 grader i Tyren)
Populær indflydelse, man er vellidt, og fordele kommer fra andre. Fremtrædende position, mulig
berømmelse. Kunstneriske evner.

CAPUT ALGOL - (25 grader i Tyren)
Her er en af dyrekredsens voldeligste stjerner. Meget negativ og destruktiv energi. Det kan forårsage
permanent sindssyge at absorbere dens energi.
ALCYONE - PLEIADES - (29 grader i Tyren)
Dette er en slem stjerne. Meget dårlig for synet og kan indikere blindhed. Den bringer også sorg og
giver noget at græde over. Kan give stor indsigt og en hård fordømmende natur. Stærk kærlighed til
naturen, ambition, mulige skader til ansigtet, emincence.
HYADES - (5 grader i Tvillingerne)
Giver en stærk sexlyst, grådig og voldsom karakter og overdreven selvforkælelse. Udnytter andre. Kan
indikere enorm succes i livet. Manglende kontrol og dårlige vaner kan føre til undergang. Højt
energiniveau og megen militær evne.
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THE NORTHERN BULL'S EYE, EPSILON TAURI - (7 grader i Tvillingerne)
Giver kunstnerisk talent, skriveevne, popularitet, videnskabelige og okkulte evner. Findes i astrologers
horoskoper. Kan yde fremragende bidrag inden for deres givne aktivitet.
ALDEBARAN - (9 grader i Tvillingerne)
Østens Vægter
Hersker hænderne og fingrene. Tendens til lungebetændelse. En voldsom død er mulig. Høj energi og
ambition. Kan tiltrække farlige fjender. Dette er en stjerne for kamp og krig.
RIGEL - (16 grader i Tvillingerne)
Varende rigdom, hædersbevisninger og avancement. God for militærkarrierer. Ambitiøs og
hårdtarbejdende. God mekanisk evne. Undervisningsevne, noget konventionel. Stort militært eller
gejstligt avancement, hvis stjernen er i konjunktion med Medium Coeli (10. husspids). Disse personer
kan blive på toppen, så længe indsatsen opretholdes.
BELLATRIX - (20 grader i Tvillingerne)
Militære eller andre hædersbevisninger, som ender med katastrofe. Slem for synes. Evne til hurtigt at
træffe beslutninger, påståelig. Krigerisk, vovemod, eventyrlysten natur. Hersker bedrageri og
forfalskning.
CAPELLA - (21 grader i Tvillingerne)
Nysgerrig, skarpsindet, en kærlighed til læring og forskning. Indikerer kampmæssige eller gejstlige
hæderbevisninger og rigdom, ofte efterfulgt af ødsel og spild, hvilket fører til opløsning. Usædvanelig
og excentrisk i naturen.

ALNILAM - (23 grader i Tvillingerne)
Skænker hædersbevisninger.
POLARIS - (28 grader i Tvillingerne)
Spirituelle kræfter og meget respekt opnås fra dem. Mulig sygdom og lidelse. Arv kan være forbundet
med problemer og ulykke. Gode instinkter og evnen til at finde vej.
BETELGEUSE - (28 grader i Tvillingerne)
Dette er en af de gunstigste af fiksstjernerne og ses ofte fremtrædende i horoskoper hos de, af er nået
toppen. Succes, rigdom, udmærkelser, berømmelse. Meget held i livet. Dette er Satans stjerne.
SIRIUS (ALPHA CANIS MAJOR) ORIONS STORE HUNDESTJERNE - (13 grader i Krebsen)
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Høje stillinger i regeringen, udmærkelser, berømmelse. Fare fra hunde. Fare og vold.
CASTOR - (20 grader i Krebsen)
Vold, pludselig berømmelse efterfulgt af fængsel eller skændsel. Svage øjne, skader i ansigtet. Gode
manerer, stærke principper.
POLLUX - (23 grader i Krebsen)
Atletiske evner, god for kampkunstnere, boksere, kæmpere og krigere. Dårlig for synet og mulige
skader til øjnene og ansigtet. Forbundet med gifte. Udmærkelser efterfulgt af skændsel. Mulig
fængsling. Grusom, subtil og beregnende natur.
PROCYON - (25 grader i Krebsen)
Hersker over hunde, men fare fra deres bid. Præstation gennem personlig indsats. Fare fra væsker,
gifte og gasser. Jaloux, stridbar og viljestærk. Fører idéer ud i livet.
PRAESEPE - (7 grader i Løven)
Slem for synet. Tab, der kommer fra andre. Eventyrlysten, brutalitet, pervers, hensynsløs.
ALPHARD - (26 grader i Løven)
Manglende kontrol, vold, uetisk, underlagt fængsling og tragedie. Forbundet med gifte og toksiner.
Dette er endnu en meget ulykkelig stjerne, der ofte ses i horoskoper for seriemordere og kriminelle.

REGULUS - (29 grader i Løven)
Nordens Vægter
Astrologisk evne, uafhængig og højt humor. Destruktivitet, militære udmærkelser. Magt, succes og
lederevne. Muligt katastrofalt fald fra fremtrædende position.
ZOSMA - (9 grader i Jomfruen)
Overgreb, ulykke, lidelse og underlagt ulempe og misbrug. Denne stjerne er stærkt forbundet til lidelse
og offergørelse.
DENEBOLA - (21 grader i Jomfruen)
Udmærkelser og rigdom, impulsivitet, skændsel, fortrydelse, ulykke gennem naturlige kræfter.
VINDEMIATRIX - (9 grader i Vægten)
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Falskhed, rygproblemer, uærlighed. Tab af partner. Problemer og tab gennem kvinder, hvis den er i
konjunktion med Neptun (Bill Clinton er et perfekt eksempel her). Denne stjerne er endnu en negativ
indflydelse.
ALGORAB - (13 grader i Vægten)
En person der er destruktiv, ondskabsfuld, gemen og lyvende. En bedragerisk forretningsmand eller
politiker. Selvcentreret, charmerende og snu. Misvisende.
SPICA - (23 grader i Vægten)
Rigdom og ære, lykke og berømmelse, giver evne inden for videnskaberne, kunst, skrivning, musik,
kreativitet. Omgængelig. Meget gunstlig for enhver planet den er i konjunktion med. Spica blev brugt
som en prominent indflydelse i layoutet af Washington DC (USA) på grund af sine gavnlige energier.
ARCTURUS - (23 grader i Vægten)
Omdømme gennem selvbestemmelse, formue gennem rejser, varig succes, hidsig.
PRINCEPS - (2 grader i Skorpionen)
Intelligent sind, god stjerne for research.
ALPHECCA - (11 grader i Skorpionen)
Kunstnerisk, talent for poesi, det okkulte og evne for healing. Succes i handel. Lederevne og en
tendens til at være en enespænder.

ZUBEN EL GENUBI, "Den Sydlige Klo" - (14 grader i Skorpionen)
Ondsindethed, sygdom, løgnagtig, fare fra giftstoffer, vold, dårligt helbred.
ZUBEN ESCHAMALI, "Den Nordlige Klo" - (18 grader i Skorpionen)
Ære, prestige, ambition. Held og lykke.
UNUKALHAI - (21 grader i Skorpionen)
Denne stjerne indikerer et tab på et område, både i fødselshoroskoper og i forudsigelse. Dette tab er
ikke altid negativt i forudsigelse. Perversioner, manglende selvkontrol og fare fra giftstofffer. Denne
stjerne er af døden.
ANTARES - (9 grader i Skytten)
Vestens Vægter
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Impulsiv, viljestærk, stædig, modig, uforudsigelige begivenheder, turbulent liv, tab af succes kommer
fra selvforskyldt undegang. Denne stjerne er kampmæssig, kan bringe udmærkelser og tjenester. God
for sager vedrørende militæret. Dette er krigerens stjerne.
LESATH - (23 grader i Skytten)
Åbenhjertig, pervers, forbundet med syrer, fare.
ACULEUS - (25 grader i Skytten)
Problemer med synet, lederevne. Offer for mentalt, verbalt eller spirituelt angreb. Offer for sladder.
ACUMEN - (27 grader i Skytten)
Disse personer kan blive slidt ned af livet og blive ligeglade med det hele. Skændsel, juridiske
problemer, fængsling.
WEGA - (15 grader i Stenbukken)
Okkult talent, rigdom og berømmelse. Idealistisk, håbefuld og raffineret. Prætentiøs, kunstnerisk.
DENEB - (19 grader i Stenbukken)
Godt for militær, succesfulde krigere, evne for kommando. Velvilje.
TEREBELLUM - (24 grader i Stenbukken)
Grådig, beregnende, snu. En formue med skyldfølselse og et dårligt ry.

ALTAIR - (1 grad i Vandbæreren)
Modig, selvsikker, stædig, pludselig rigdom, højkommandoposition, fare fra krybdyr. En eventyrlysten
risikotager.
GIEDI - (2 grader i Vandbæreren)
Gunstig. De ofrer sig ofte, og forunderlige hændelser bringes ind i livet. Mistanke og mistillid.
ARMUS - (11 grader i Vandbæreren)
Nagende, ustabil, foragtelig, ondskabsfuld.
DENEB ALGEDI - (23 grader i Vandbæren)
Sorg og glæde. Liv og død, altid på kanten. Et liv fuld af ændringer. Troværdig, retfærdig, rimelig,
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kendskab til menneskelig natur.
FORMALHAUT - (3 grader i Fiskene)
Sydens Vægter
Variabel effekt for godt eller ondt. Gunstig og kraftfuld. Stor læring, udødeligt navn. Meget hårdt
arbejde. Øger og forstærker hvad end den er i konjunktion med.
DENEB ADIGE - (4 grader i Fiskene)
Klogt og genialt sind. Penge kan tjenes gennem kunst og videnskab. Spirituel, idealistisk og tiltalende
person.
ACHERNAR - (15 grader i Fiskene)
Royale udmærkelser, succes i offentligt embede, filosofisk, tålmodig, tilbøjelig til religion.
MARKAB - (23 grader i Fiskene)
Fare fra brand, feber, snit og slag. Kan give stor lykke, er god for spirituel natur og sindet. Ambitioner
realiseres ofte ikke.
SCHEAT - (28 grader i Fiskene)
Ekstrem ulykke, selvmord, drukning, mord, personen får og taber hurtigt venner, uforudsigelig natur,
tilbøjelig til at fantasere.
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Avanceret magi
Dødsforbandelse
Hvis du har adgang til nogen af den foruettende persons personlige ejendele, vil dette hjælpe.
1. Lav en afbildning eller en dukke ved hjælp af artiklen.
2. Tag til en kirkegård og få fat i noget jord.
3. Du skal lufte ud for din had og dirigere den ind i dukken. Visualiser ofret og al den had du
overhovedet kan, især under dukkens/afbildningens skabelse. Det er her bydende nødvendigt at
forblive fokuseret og være forsætlig. Prøv at gøre dette i løbet af en aftagende Måne. Det er gode
tidspunkter, når Månen er i Skorpionen eller Stenbukken.
4. Konstruer en lille kasse. Pap er fint.
5. Tænd et sort stearinlys og koncentrer intenst på fjendens død og ødelæggelse. SØRG FOR IKKE
AT BLIVE FORSTYRRET - HOLD DIT FOKUS!
6. Put afbildningen i sin kasse.
7. Begrav den med jord inde i kassen.
8. Gem noget af jorden.
9.
Tag den med udenfor, eller tilbage til kirkegården, og begrav den. Placer den resterende jord på
toppen af kassen og VID, at ofret vil gå sin død i møde.
10. Tænk ikke på forbandelsen eller fjenden, da dette vil forstyrre værket.
For at dræbe med auraen:
Dette gøres bedst, når den forurettende person sover. Placer en sort aura rundt om personen, da dette vil
forberede personens egen aura til at absorbere den destruktive energi. Efter du har gjort dette, kan du lufte
din had. Sørg for igen og igen og med følelse at visualisere præcis hvordan du agter, at denne person skal
dø.
Affirmer:
"Jeg placerer en kraftfuld destruktiv aura rundt om
, der konstant arbejder på at dræbe
ham/hende."
Dette værk påbegyndes bedst på en lørdag eller tirsdag under en aftagende Måne. Sørg for at rense din
aura og chakraer efter hvert værk. Sørg for at rense din aura og chakraer efter hvert værk.
Dette kan gøres efter ovenstående ritual med dukken og gentages hver aften i løbet af den aftagende
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Måne, indtil ofret går sin død i møde.
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Avancerede tankeformer/tjenere


Elementalen bør gives en form i forhold til målet. Du kan forme dette ud af kuglen.



Giv tjeneren et navn. Dette navn skal være unikt og usædvaneligt, for ellers vil tjeneren straks
blive tilkaldt ved blot at sige navnet, enten højlydt eller i dit sind. Du ønsker naturligvis ikke, at
andre folk siger et almindeligt navn, og at tjeneren så kommer rendende til dem!



Du skal programmere tjeneren med den mission, du vil have den til at udføre. Dette skal ske med
autoritet og en stærk vilje - med lyst. Ens solchakra og hjertechakra skal være stærke for dette.



Når du arbejder med avancerede tjenere, skal du være specifik med hensyn til, hvor længe tjeneren
har til at udføre missionen. Er missionen løbende? Eller er den begrænset, og skal den udføres
inden for et bestemt stykke tid?

Proceduren er som følger:
1. Gå i en middeldyb trance og visualiser dig selv være opslugt i et strålende, hvidgyldent lys, som
hvis du var opslugt i en sol. Hvid energi er til alle formål, men farver kan anvendes.
2. Brug dette lys til at forme en kugle af lys. Komprimer lyset og træk mere af det ind i kuglen, indtil
den har en diameter på ca. 30-40 cm. Kuglen skal være strålende og skinnende som en sol. Jo
lysere og mere strålende kuglen er, desto mere kraftfuld er den.
3. Programmer nu tjeneren til det du ønsker, den skal gøre. Du skal ønske dette stærkt (hjertechakra
og solchakra) og føle det intenst, samtidig med du siger dine affirmationer. Affirmationerne skal
være kortfattede og skal gentages adskillige gange i nutid.
4. Giv din tankeform et navn og sig dette navn adskillige gange. Dette programmerer navnet ind i
tankeformen.
5. Ånd ind og send tankeformen afsted med en kraftig udånding.
6. Glem alt om tjeneren og værket. Lad den gøre sit arbejde.
En tjener kender hverken til tid eller rum. Brug af ekstern energi er vigtigt for sorte magiske værker, og
værker hvor du er nødt til at være fuldstændig adskildt fra tankeformen i modsætning til at lade energien
løbe igennem dig som med en simpel tankeform.
Det er vigtigt at "fodre" tjeneren. Dette er ikke for at holde dens kraft stærk, men også for at holde den
programmeret med missionen. På denne måde forbliver den en trofast tjener og skal ikke nødvendigvis
tilintetgøres. Hekse har gennem århundrederne bibeholdt de samme tjenere, og nogle af disse forhold har
varet flere livstider. Dette opnås ved at tilkalde tjeneren ved dens givne navn og ånde mere lysenergi ind i
den, genprogrammere den med en ny mission, eller forstærke programmeringen af den allerede givne
mission, og derefter sende den afsted igen.
Tjenere er mindre sjæle med en vis grad af intelligens og bevidsthed. Tjenere er i stand til at udføre visse
opgaver og kan tydeligvis være trofaste og lydige tjenere. Med hjælp fra en tjener, kan du påvirke andres
sind, du kan styrke eller svække andres mentale og intellektuelle evner, du kan beskytte dig selv eller
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andre fra negative påvirkninger, forårsage konfrontationer og fjendskab mellem andre eller fredelige
relationer. Du kan skabe en gunstig atmosfære til at interagere med andre og kan også få andre under din
kontrol, hvis du er stærk nok. Forretningsmanden kan øge antallet af kunder, og tjeneren kan være nyttig
for ham eller hende på mange andre måder.¹
Reference:
¹ Initiation into Hermetics af Franz Bardon

Skabelse af elementaler
Elementaler er væsener, hvis sjæle er sammensat af ét eller to elementer i stedet for de fem, som vi
mennesker har. De har en vis grad af intelligens, hvilket er bestemt af deres skaber. De kan være nyttige
til at udføre visse opgaver på det astrale såvel som i den fysiske verden. De kan være tjenere.


Ildelementaler viser sig som en ildkugle, før de formes.



Vandelementaler viser sig som en glaskugle, før de formes.



Luftelementaler vil have en blålig farve.



Jordelementaler vil forekomme lerfarvede.

Disse væsener er i stand til at udføre mange opgaver. Nedenfor er et par eksempler:
1. Påvirke andres sind og tanker.
2. Opløse forhold eller styrke dem.
3. Danne venskaber eller kærligheds- og/eller sexforhold.
4. At få svagere individer under magikerens kontrol og styre dem gennem elementalen.
5. Skaffe kunder til folk i forretning.
Instruktioner til at skabe elementalen:
1. Elementalen bør bestå af elementet, der svarer til ønsket, du ønsker opfyldt og ligeledes en
tilsvarende form.
2. Giv elementalen et navn.
3. Du skal indgravere din vilje og hensigter i elementalen med autoritet. Giv den ordrer til at gøre hvad
end du ønsker, den skal udrette. Disse ordrer skal være kortfattede og i nutid. "Vil" sker aldrig.
For eksempel - "Du er..."
4. Du bør også indskærpe over for elementalen, at den vil udføre missionen vellykket.
**
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FOR AT BEGYNDE:
1. Gå i en trance.
2. Forestil dig selv midt i det element, du ønsker at bruge til dit værk, som du ville gøre med
invokation, men invoker ikke elementet. Fokuser og koncentrer i stedet elementet ind i en kugle
foran dig. Elementet skal være koncentreret og kraftfuldt.
3. Form nu elementalen, så den har den ønskede form. Programmer den med missionen du ønsker, den
skal udføre. Gør dette ved både at føle det og beordre missionen ind i den med en kortfattet
kommando.
4. Navngiv din elemental.
5. Hvis du ønsker at sætte en tidsbegrænsning, så kommander elementalen til at vende tilbage til
elementet, den blev skabt fra på et bestemt tidspunkt, efter den har udført sin mission. Undladelse af
dette kan i visse tilfælde resultere i et væsen, der har sit eget liv og kan være generende.
6. Elementalen kan også programmeres til at knytte sig til auraen af den person, du sender den til og
leve af denne.
7. Tilkald elementalen ved at kalde på den ved navn. Du kan derefter genoplade den med energi eller
programmere den med en ny opgave.
Referencer:
Initiation into Hermetics af Franz Bardon © 1956
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Skabelse af en ildelemental tankeform
Dette kan naturligvis være farligt. Du skal være adept til at kontrollere og holde ildelementet. Hvis dette
væsen er ude af kontrol, kan det antænde hvad som helst tilfældigt, og der skal derfor ikke fjolles rundt
med det.
Sørg for at læse siden om avancerede tankeforme, før du forsøger dig med dette. Du bør også være
adept til at skabe og kontrollere grundlæggende avancerede tankeformer, før du arbejder med ild.
1. Gå i en trance og visualiser dig selv være midt i et flammehav af ild. Føl heden og hør flammernes
hvislen og knitren. Føl hvordan det brænder.
2. Begynd nu at samle og kondensere ilden til en kugle foran dig. Diriger ildelementet fra alle
retninger ind i kuglen foran dig. Jo mere af ildelementet du dirigerer ind i kuglen, desto tættere,
varmere, tæt og solid vil den blive. Du skal føle heden, mens du gør dette. Jo mere du komprimerer
og kondenserer ilden, desto mere varme vil vokse. Du bør faktisk have følelsen af bogstaveligt talt
at være i en ovn. Du kan også forme ildkuglen til hvilken som helst anden form, du ønsker. Denne
form skal svare til den bestemte mission.
3. Fyld nu ildkuglen med det, du ønsker, den skal gøre. Ønsk dette kraftigt og føl det dybt mens du
siger dine affirmationer. Affirmationerne skal være en gentagen, kortfattet og præcis sætning.
4. Som alle andre brandbare ting, vil ildformen brænde med den større brand, den skaber. Du bør
beordre elementalen til at opløse sig selv med ilden den skaber og afslutte missionen.
5. Navngiv din tankeform og sig dette navn flere gange.
6. Ånd ind og send tankeformen afsted med en kraftig udånding.
7. Glem alt om tankeformen og værket. Lad den gøre sit arbejde.
Det er klart, at man naturligvis anvender ildtankeformen til sætte ild til noget. Jeg har erfaret (med
ildmagi), at man gløder med en varm aura eller føler varme, når den dirigerede energi eller væsen
udfører den givne mission. Ildkuglen kan dirigeres ind i en fjendes krop, når man arbejder med sort
magi. Disse metoder blev brugt af sataniske loger i Tyskland i 1920'erne og 1930'erne til at tilintetgøre
fjender. Hvis ofret ikke var adept med ildelementet, ville personens blod bogstaveligt begynde at koge.
Slutresultatet er hjertestop - død af naturlige årsager.
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Spådom
Azazels astrologi for satanister
Når astrologi fortolkes korrekt, er det den mest detaljerede og avancerede metode for spådom og er
afgørende for at kunne time ritualer og arbejde med magi. Næsten alle de gamle megalitiske strukturer
blev konstrueret i forhold til stjernerne og deres bevægelser. De fire kardinalpunkter, der anvendes i
ritualer, er baseret på dyrekredsens punkter, og det samme er elementerne. En persons fødselshoroskop
er et kort over hans eller hendes sjæl.
Guderne kaldte de planetariske tabletter for "skæbnens tabletter". En fortolkning af tallet 666 er
6x6x6=216. 2160 år er hvor lang tid det tager forårspunktet at rejse gennem et hus i dyrekredsen. Dette
er længden af en astrologisk alder. ".. det er et Menneskes Tal, og dets Tal er 666" - Vandbæreren. Dette
vil være Vandbærens Tidsalder, ildens tidalder, Satans Tidsalder.
Astrologi er et meget detaljeret og avanceret emne, men det er tiden værd at lære. De fleste af dem, der
kalder sig "astrologer", kommer aldrig videre end det elementære niveau. De fleste populære og
tilgængelige astrologibøger er elementære, og dette får astrologi til at se dårligt ud i offentlighedens
øjne. Mange af de tilgængelige bøger fortæller kun om de forskellige metoder til fortolkning, men de er
ikke i stand til at fortolke informationen, så de er ubrugelige. Når en forfatter skriver om "vækst", er
dette en tilsløring for "jeg ved det ikke". En kompetent astrolog vil afsløre begivenheder i livet.
Vigtige punkter:


Lær dyrekredsens 12 tegn



Lær symbolerne

Pas på med hvad du tror på, når du lærer astrologi. Hvis noget ikke gælder for dig, gælder det højst
sandsynligt heller ikke for nogen anden.
Jeg har været ærlig i alle mine fortolkninger. Astrologi er forskelligt fra andre former af spådom.
Astrologi går dybt ned og afslører mange ting, hvoraf nogle kan være ubehagelige for at sige det mildt.
Astrologi er voldsomt sandfærdigt og vil højst sandsynligt ændre måden, du ser livet på, som det har
gjort for mig. Jeg har lært og udøvet astrologi i over 35 år. Meget af det, jeg har lært har været gennem
lidelse.
Hvad angår skæbne kontra fri vilje, så har jeg erfaret, at man ved at vide noget før det sker, derved kan
have en fordel i at forebygge det. Hvis man ser, at dårlige tider er på vej, vil det at arbejde på at ændre
de negative energier med konsekvent anvendt power meditation og det at holde sine energier høje ofte
opveje de negative planetariske indflydelser. At have kendskab til planeternes virkninger er en enorm
hjælp til at forstå, hvad der sker i dit eget og andres liv.
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For eksempel:


Du vil vide, hvorfor dårlige tider og uheldige omstændigheder forekommer, og hvornår de vil
være overstået.



Du vil vide, når et kærlighedsforhold er betydeligt.



Du vil have kendskab til kommende store livsændringer i forvejen, og hvordan de vil påvirke
dig.



Du vil kende til planeternes påvirkninger, så du kan træffe informerede valg.

HVAD ASTROLOGI KAN GØRE FOR DIG


Du kan i forvejen vide, hvordan energierne i din fremtid vil dreje. Viden om dette vil give stor
indsigt i handlingerne, du tager på ethvert givet tidspunkt. Det er klart, at du ikke ønsker at gå ud
og gøre noget ulovligt, når Saturn transitterer dit 12. hus (mulig fængsling - jeg fortaler ikke for
noget ulovligt her, jeg citerer bare et eksempel).



Du kan bruge universets timing til at hjælpe i din magi. Dette vil være fordelagtigt for dig. Et
eksempel er sort magi for hævn - når Saturn transitterer en forurettende persons 1. hus, eller når
den er i retrograd bevægelse over personens personlige planeter, vil livet allerede være hårdt for
personen, og du kan bruge denne energi til at gøre det endnu værre eller til at dirigere den.



Vil du vide, hvad der behager din elsker seksuelt? Placeringen af Venus afslører en masse om de
seksuelle præferencer og kærlighedspræferencerne.



Ønsker du kende nogen, bedre end de kender sig selv? Kig på deres fødselsdato, eller, endnu
bedre, deres fødselshoroskop. Gennem astrologi kan vi forstå, hvad der foregår i vores liv og få
en bedre forståelse for partnere og os selv. Astrologi forklarer, hvorfor folk gør de ting, de gør.



Astrologi vil give dig viden og magt over andre. Du kan finde ud af, om folk lyver for dig,
snyder dig, er dig utro, er forelsket i dig, hader dig og meget mere.

Det negative er at vide om ubehag, før det forekommer. Nogle gange ser vi tragedie i andres horoskoper
eller i vores eget. Folk der ikke kan få børn, katastrofale ægteskaber, ugengældt kærlighed og endda
død.
Når du virkelig lærer at læse planeterne, åbner dette op for en anden dimension. Nogle gange sker
tingene ikke, som vi læser dem. Det er vigtigt og ETISK, at du ikke afslører noget tragisk for andre, du
læser for. Satan er etisk, og Dæmonerne underviser os i etik. Der er altid muligheden for, at det ikke
sker, som vi forventer det. Hvis jeg ser katastrofe, beder jeg personen, jeg læser for om at være forsigtig
på det bestemte tidspunkt.
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Hvordan man læser et horoskop
Husk, at fortolkningerne for hvert aspekt, husplacering og tegnene planeterne er i, står alene. Du skal
tage de andre planeters placeringer, deres tegn, huspositioner, samt horoskopets mønster i betragtning og
blande det hele sammen. Når visse placeringer og aspekter bekræfter hinanden på den måde, at der er
andre understøttende aspekter, der understreger de samme personlighedstræk eller livsomstændigheder,
så kan en nøjagtig forudsigelse laves i fortolkningen af horoskopet. De fleste horoskoper har
understøttende placeringer og aspekter, der lægger vægt på visse træk eller begivenheder i bestemte
områder af livet.
Vigtige punkter:


Planeter inden for 5 grader eller mindre af en akse (ascendanten, descendanten, MC eller IC),
eller i kardinalhusene (1., 4., 7. og 10. hus) er mere kraftfulde i deres indflydelse. Dette omfatter
også aspekter.



Planeter i bevægelige huse (3., 6., 9. og 12. hus) er svagere.



Planeter i deres herskende tegn er stærkere.



Indelukkede tegn og planeter er svagere.



Planeter i deres ophøjede tegn er stærkere.



Planeter i deres fald eller skadelige tegn er svagere. *Se link til Noterede placeringer" nedenfor.



Jupiter i aspekt til en planet styrker og forstærker planetens placering og træk. Saturn og Neptun
svækker den.

Horoskopherskeren er den vigtigste planet:
Den allervigtigste faktor i horoskopet er horoskopherskeren og eventuelle medherskere. Dette er
planeten/planeterne der hersker det opstigende tegn og eventuelle planeter i det første hus. Der kan være
mere end ét opstigende tegn i tilfælde af et indelukket tegn i det første hus. Planeten/planeterne der
hersker dette indelukkede tegn er også medhersker(e). I et fødselshoroskop repræsenterer herskeren
ejeren af horoskopet. Med forudsigende astrologi, repræsenterer herskeren af horoskopet
personen/væsenet, som horoskopet lægges for.
Hvilket tegn er den herskende planet i?
Medmindre der et stellium, eller mere end to planeter i et andet tegn, vil personligheden være påvirket
mest af tegnet, som herskeren er placeret i. Hvis der er mere end én hersker, vil dette tilføje endnu et
aspekt til personligheden, og læseren skal så blande de to. Med tre eller flere horoskopherskere er
personen kompleks, med forskellige aspekter af personligheden og reaktioner på forskellige tidspunkter.
Hvis tegnene er meget forskellige fra hinanden, for eksempel Vædderen og Fiskene, kan personen være
udadvendt noget af tiden og indadvendt på andre tidspunkter.
Tegnet som herskeren er placeret i er mere vigtig end Solens eller Månens tegn.
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I hvilket hus er herskeren/herskerne placeret?
Affærene hersket af dette hus vil have betydning i livet. For eksempel vil herskeren i det 12. hus give
spirituel evne, et behov for alenetid samt en genert personlighed, medmindre andre faktorer, såsom
planeter i Vædderen og andre udadvendte tegn, modsiger dette.
Hvad grad er herskeren/herskeren i konjunktion med?
Hvis herskeren/herskerne er placeret på en betydelig grad, såsom i konjunktion med en fiksstjerne eller
en kritisk eller noteret grad, vil dette påvirke livet for godt eller ondt.
Er herskeren indelukket eller retrograd?
Hvis herskeren er indelukket eller retrograd, vil den sidste halvdel af live være bedre end de tidlige år.
En retrograd hersker indikerer også en såkaldt "late bloomer", især hvis flere end to planeter er
retrograd. Mange retrograd planeter indiker også ovenstående, også selvom herskeren er direkte.
Hvilke andre planeter er i aspekt til herskeren?
Hvor er de strammeste aspekter?
Jo strammere et aspekt er, desto mere udtalt vil dets indflydelse være på personligheden og
begivenhederne i livet. Stramme aspekter, især hvis nøjagtige, vil udløse hændelser, når de kontaktes af
andre planeter gennem transitter eller progressioner. Se på aspektets husplaceringer for at finde ud af,
hvilken type begivenhed dette er og naturen af de involverede planeter.
Er herskeren eller andre personlige planeter i konjunktion med nogen fiksstjerner eller
Måneknuderne?
Planeter der er i konjunktion med fiksstjerner vil blive påvirket af den givne fiksstjernes karakter. Den
sydlige måneknude er skæbnesvanger for godt eller ondt. Den nordlige måneknude indikerer ofte
særlige evner eller talenter. Se altid på tegnene og husplaceringerne.
Stelliumer:
Et stellium er en gruppering af tre eller flere planeter i et bestemt tegn, der alle er forbundet med
konjunktion. I et fødselshoroskop vil dette tegn være dominerende i personligheden, og hvis hele
stelliumet er inden for ét hus, vil affærene hersket af dette hus fremhæves i livet. Når stelliumet bliver
transitteret af andre planeter, vil store livsbegivenheder finde sted, i henhold til karakteren af de
transitterende planeter og stelliumet. Områderne af livet repræsenteret af huset, der indeholder
stelliumet, vil antage betydning i personens liv.
Stramme aspekter:
Aspekter der har en orbis af to grader eller mindre intensiverer aspektets indflydelse. Nøjagtige aspekter
indikerer en livsbegivenhed, der er skæbnesbestemt, især hvis flere end to planeter er sammenkoblet.
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Måneknuderne:
Planeter i konjunktion med måneknuderne er af særlig betydning. Måneknuderne er skæbnesvangre.
Planeter i konjunktion med den nordlige måneknude drager ofte fordel af dette, men ikke altid. Den
sydlige måneknude er meget skæbnesvanger, og når den er i konjunktion med en planet, er dette meget
skæbnesvangert for affærene hersket af huset med planetens herskende tegn på husspidsen, især hvis
aspektet er stramt.
Hvilke huse er måneknuderne i? Retter måneknuderne sig ind med andre grader i horoskopet?
Igen, dette skæbnesbestemt, især hvis de retter sig ind med to eller flere planeter, akser eller graderne af
visse husspidser. Året hvor en skæbnesbestemt begivenhed finder sted, kan ses i ens solarhoroskop.
Planetariske konfigurationer:
T-kvadrater, stortrigoner, yod-aspekter og stelliummer er alle faktorer i korrekt fortolkning af et
horoskop.
Overbetoning af eller mangel på et element, kvalitet eller aspekt, samt eventuelle uaspekterede
planeter, er også meget vigtigt i fortolkningen.
Hemisfærenes hovedvægt:


Størstedelen af planeterne på den østlige halvdel (retningerne er omvendt i et horoskop), dvs.
MC (10. husspids) til IC (4. husspids), indikerer, at person som regel er fri til at kunne leve livet,
som personen ønsker, og at personen ikke bryder sig om indblanding fra andre. De er
uafhængige, selvstændige startere, der sætter lid til sig selv.



Med størstedelen af planeterne på den vestlige halvdel (IC til MC), er der et stort behov for
andre. Andre har stor indflydelse på personens liv, og i ekstreme tilfælde kan andre styre
personens liv. I sjældne tilfælde kan der være afhængighed af andre for ens overlevelse, som i
tifælde med fysisk handicap.



Med størstedelen af planeterne i den nordlige halvdel (nederste halvdel af horoskopet ascendanten til descendanten), er privatliv vigtigt for personen. Personen har brug for tid alene
og en følelse af sikkerhed.



Folk med størstedelen af deres planeter i den sydlige halvdel (øverste halvdel af horoskopet) er
som regel udadvendte personer, der er sociale. Disse personer har ikke noget imod at være
centrum for opmærksomhed eller før offentligheden. De fleste er ekstroverte og nyder
lederroller.

Planeter på væsentlige grader har en stærk indflydelse på horoskopet, og affærene som de hersker.
Affærene styret af husene hersket af tegnene disse planeter hersker vil blive påvirket for godt eller ondt,
afhængigt af gradens karakter. Dette omfatter også husspidser på væsentlige grader. Mars placeret på en
slem grad er eksempelvis negativt for affærene styret af huset med Vædderen på husspidsen og kan også
være ulykkeligt for huset indeholdende Mars. Positive grader bør bemærkes, for at finde hvor ens
indsats vil kunne betale sig, og hvor ens naturlige gaver, talenter og evner er.
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Saturns placering og dens aspekter
Saturn er der, vi får røvfuld i livet. Aspekter fra Saturn til andre planeter, samt huset og tegnet Saturn
befinder sig i, afslører hvor, vi vil opleve problemer, begrænsninger, tab og benægtelser i livet.
Vigtige og følsomme punkter:
Vertex og antivertex er vigtige og skæbnesvangre punkter på lige fod med måneknuderne. Folk
personen elsker eller andre (for godt eller ondt) vil ofte have en vigtig planet i konjunktion med et af
disse punkter. Ved det første møde/begyndelsen af et forhold, går den anden persons progresserede
planet(er) ofte i konjunktion med dette punkt.
Øst- og vestpunktet
Når en planet er i konjunktion med et af disse punkter, vil dens indflydelse fremhæves i horoskopet, og
affærene styret af huset med tegnet hersket af planeten på husspidsen vil antage større betydning i livet.
Den prænatale formørkelse
Den prænatale formørkelse er punktet, hvor den sidste solformørkelse inden personens fødsel fandt sted.
Dette minder meget om vertex, anti-vertex og måneknuderne i forhold til skæbnesbestemte forhold og
begivenheder i livet.
Planeternes midtpunkter
Planeternes midtpunkter er vigtige, når der er en planet i konjunktion med dem eller kommer i
konjunktion med den ved transit eller progression.
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Tegnene i dyrekredsen og hvad de styrer
VÆDDEREN:
•

21. marts - 20. april

•

Symbol: Vædder

•

Element: Ild

•

Kvalitet: Kardinal

•

Planet: Mars

•

Farve: Rød

•

Metal: Jern

•

Tarotkort: Magikeren

•

Ædelsten: Diamant

•

Dele af kroppen: Hovedet, ansigtet, bihulerne, hjernen (sammen med Tvillingerne) og øjnene

•

Kropsystem: Hjerne

•

Frugtbarhed: Ufrugtbar; varm; tør

•

Køn: Maskulin; positiv

•

Lande: Storbritannien, Danmark, Tyskland, Litauen, Syrien

TYREN:
•

21. april - 21. maj

•

Symbol: Tyr

•

Element: Jord

•

Kvalitet: Fast

•

Planet: Venus

•

Farve: Grøn

•

Metal: Kobber

•

Tarot Card: Kejserinden

•

Ædelsten: Smaragd

•

Dele af kroppen: Nakken, halsen, ørene

•

Kropsystem: Muskulatur

•

Frugtbarhed: Frugtbar

•

Køn: Feminin

•

Lande: Azerbaijan, Lilleasien, Kaukasus, Georgien, Holland, Irland, Persien (Iran), Polen,
Hviderusland
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TVILLINGERNE:
•

22. maj - 21. juli

•

Symbol: Tvillinger

•

Element: Luft

•

Kvalitet: Bevægelig

•

Planet: Merkur

•

Farve: Gul

•

Metal: Kviksølv

•

Tarotkort: De elskende

•

Ædelsten: Agat

•

Dele af kroppen: Hænderne, armene, skuldrene, brystet og lungerne

•

Kropsystem: Nervesystemet og åndedrætssystemet

•

Frugtbarhed: Ufrugtbar

•

Køn: Maskulin; positiv

•

Lande: Armenien, Belgien, Brabant, Nedre Egypten, Wales, Flandern, Lombardiet, Sardinien

KREBSEN:
•

22. juni - 22. juli

•

Symbol: Krebs

•

Element: Vand

•

Kvalitet: Kardinal

•

Planet: Månen

•

Farve: Sølv, havgrøn

•

Metal: Sølv

•

Tarotkort: Vognen

•

Ædelsten: Perle, månesten

•

Kropsystem: Brysterne, fordøjelsessystemet, maven, kropsvæsker, og lymfeknuder

•

Sygdomme: Mavesår, lungehindebetændelse, ødem, kræft, gastritis i maven

•

Frugtbarhed: Frugtbar

•

Køn: Feminin, negativ

•

Lande: Amerikas Forenede Stater, Nordafrika, Holland, Skotland, New Zealand

748

LØVEN:
•

23. juli - 22. august

•

Symbol: Løve

•

Element: Ild

•

Kvalitet: Fast

•

Planet: Solen

•

Farve: Orange

•

Metal: Guld

•

Tarotkort: Styrke

•

Ædelsten: Rubin

•

Kropsystem: Blodkredsløbet

•

Sygdomme: Alle hjertesygdomme, problemer med arterierne, diskusprolaps, alle rygproblemer,
hjernehindebetændelse.

•

Frugtbarhed: Ufrugtbar

•

Køn: Maskulin, positiv

•

Lande: Frankrig, Italien, Sicilien, Bøhmen, Kaldæa, Tyre

JOMFRUEN:
•

23. august - 22. september

•

Symbol: Jomfruen

•

Element: Jord

•

Kvalitet: Bevægelig

•

Planet: Merkur

•

Farve: Marineblå, grå

•

Metal: Kviksølv

•

Tarotkort: Eneboeren

•

Ædelsten: Sardonyks

•

Kropsystem: Tarmene, indvoldene

•

Diseases: Alle problemer med tarmene, fordøjelsen, tarmparasitter, problemer med milten,
colitis, divertikelsygdom

•

Frugtbarhed: Ufrugtbar

•

Køn: Kvindelig, negativ

•

Lande: Mesopotamien, Kreta, Kroatien, Tyrkiet, Schweiz.
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VÆGTEN:
•

23. september - 22. oktober

•

Symbol: Vægtene

•

Element: Luft

•

Kvalitet: Kardinal

•

Planet: Venus

•

Farve: Blå

•

Metal: Kobber

•

Tarotkort: Retfærdighed

•

Ædelsten: Safir

•

Kropsystem: Nyrene, leveren, binyrene

•

Sygdomme: Alle nyresygdomme, blæreinfektioner, nyresten

•

Frugtbarhed: Semi-frugtbar

•

Køn: Maskulin, positiv

•

Lande: Østrig, Argentina, Kina, Egypten

SKORPIONEN:
•

23. oktober - 22. november

•

Symbol: Skorpion, Ørn

•

Element: Vand

•

Kvalitet: Fast

•

Planet: Pluto (Mars er medhersker)

•

Farve: Mørkerød, sort

•

Metal: Jern

•

Tarotkort: Død

•

Ædelsten: Topas

•

Kropsystem: Forplantningssystemet, kønsorganerne

•

Sygdomme: Kønssygdomme, blærebetændelse, brok, hæmorider, alle sygdomme vedrørende
kønsorganerne

•

Frugtbarhed: Frugtbar

•

Køn: Feminin, negativ

•

Lande: Algeriet, Barbariet, Bayern, Marokko, Norge
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SKYTTEN:
•

22. november - 10. december

•

Symbol: Skytte, Kentaur

•

Element: Ild

•

Kvalitet: Bevægelig

•

Planet: Jupiter

•

Farve: Kongeblå, lilla

•

Metal: Tin

•

Tarotkort: Hierofanten

•

Ædelsten: Lapis Lazuli, turkis

•

Kropsystem: Hepatisk - Skytten styrer hofterne og lårene - arterierne

•

Sygdomme: Diabetes, lavt blodsukker, problemer med ischiasnerven

•

Frugtbarhed: Semi-frugtbar

•

Køn: Maskulin, positiv

•

Lande: Arabien, Dalmatien, Ungarn, Spanien, Toscana

STENBUKKEN:
•

22. december - 20. januar

•

Symbol: Ged, Stenbuk

•

Element: Jord

•

Kvalitet: Kardinal

•

Planet: Saturn

•

Farve: Sort, mørkebrun

•

Metal: Bly

•

Tarotkort: Djævelen

•

Ædelsten: Obsidian, onyks

•

Kropsystem: Knoglerne

•

Sygdomme: Gigt, rakitis, knoglebrud, dislokationer, høreproblemer, døvhed, kroniske lidelser

•

Frugtbarhed: Ufrugtbar

•

Køn: Feminin, negativ

•

Lande: Bulgarien, Litauen, Bosnien, Mexico, Makedonien.
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VANDBÆREREN:
•

20. januar - 19. februar

•

Symbol: Vandbærer

•

Element: Luft

•

Kvalitet: Fast

•

Planet: Uranus (Saturn er medhersker)

•

Farve: Elektrisk blå

•

Metal: Uranium, Bly

•

Tarotkort: Stjernen

•

Ædelsten: Safir, onyks

•

Kropsystem: Blodkredsløbet - Vandbæreren hersker legene og anklerne

•

Sygdomme: Problemer med legene og anklerne, såsom hævelse og kramper, smerter vedrørende
ischiasnerven, dårligt blodomløb

•

Frugtbarhed: Ufrugtbar

•

Køn: Maskulin, Positiv

•

Lande: Sverige, Preussen, Abessinien

FISKENE:
•

18. februar - 19. marts

•

Symbol: Fisk

•

Element: Vand

•

Kvalitet: Bevægelig

•

Planet: Neptun (Jupiter er medhersker)

•

Farve: Havgrøn, blege farver

•

Metal: Neptunium, Tin

•

Tarotkort: Månen

•

Ædelsten: Akvamarin

•

Kropsystem: Lymfesystemet - Fiskene styrer fødderne

•

Sygdomme: Forkølelse, bronkitis, allgeri, irritationer, udbrud

•

Frugtbarhed: Frugtbar

•

Køn: Feminin, Negativ

•

Lande: Sydasien, Normandiet, Nubien, Portugal
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Dyrekredsens huse
og områderne af livet de repræsenterer
FØRSTE HUS:
Kardinalhus
Hus for liv
Den første og allervigtigste af de fire akser. Det første hus styrer selvet og repræsenterer en selv; ens
kropbygning, potentiale for lederskab, personlighed, verdensbillede, det fysiske selv, ens udseende,
kroppens fysiske sundhed, ens begyndelser i livet, selvbilledet, syn på fremtiden, og hvordan man
projicerer sig selv. Dette er det vigtigste hus i et fødselshoroskop.
DET ANDET HUS:
Fast hus
Hus for substans
Styrer: Penge, materielle besiddelser, materielle ønsker, materiel og økonomisk gevinst eller tab af
indkomst, muligheder for indtjening og udgifter. Det andet hus afslører også ens materielle værdier,
hvordan man bruger sine penge, og hvordan man tiltrækker penge.
DET TREDJE HUS:
Bevægeligt hus
Hus for forhold
Styrer: Brødre, søstre, slægtninge, naboer, kommunikation, tidlig skolegang, korte rejser,
nærmiljøet/nabolaget, biler, busser, tog, evnen til at lære, radioer, fjernsyn, aviser, tænkning, måden
hvorpå man kommunikerer, fysiske handlinger, færdigheder, tale og syn, hørelse og behændighed.
DET FJERDE HUS:
Kardinalhus
Hus for endelser
Styrer: Hjemmet, moderen, familien, ens tidlige barndom, vilkårene i alderdommen, alle ting
vedrørende hjemmet og ens psykologiske fundament. Det fjerde hus styrer fødselsstedet, ens
indenlandske ejendom, jord, miner og andre underjordiske steder.
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DET FEMTE HUS:
Fast hus
Hus for liv
Styrer: Ens børn, ens første barn (det andet barn styres af syvende hus, det tredje barn af det niende, det
fjerde af det ellevte osv.; hver gang springer det et hus over), hvordan man har det sjovt, atleter, sport,
atletik, skuespil, fornøjelse, kærlighedsaffærer, teatre, gambling, risikotagning, spil, sport og ens
kreative potentiale. Det femte hus styrer også ens kæledyr.
DET SJETTE HUS:
Bevægeligt hus
Hus for substans
Styrer: Helbredet, det daglige arbejde og service, hvad du giver, små dyr, renlighed, hygiejne,
madpreferencer, folk der er dig underordnet på arbejdet og din holdning til dem, tøj, tjenere, klima/vejr
og dets indflydelse på dit helbred, rutineansvar, daglige opgaver og ens type arbejde.
DET SYVENDE HUS:
Kardinalhus
Hus for forhold
Styrer: Ægtefællen/kæresten, det andet barn, andre folk i dit liv, loven, retssager, hvordan andre
behandler dig, de folk du tiltrækker som partnere, kontrakter, aftaler, åbne fjender, rivaler,
bedsteforældrene på moderens side, forretningspartnere, hvad man tiltrækker i forhold til en partner og
ens interaktioner med folk generelt.
DET OTTENDE HUS:
Fast hus
Hus for endelser
Styrer: Sex, død, skatter, arv, penge man skylder, partnerens økonomi, hvad man modtager fra andre,
den slags død man vil få, dybe soulmate kontakter, ændringer som følge af store kriser, arv og
testamenter, hvordan man udvikler sig gennem lidelse. Det ottende hus er huset for det okkulte, det
spirituelle og er et hus for magt og kraft.
*Planeter i det ottende hus - hvis de hersker nogen af husene for forhold, så kan personerne styret af
huset dø. For eksempel: Skytten på husspidsen af det tredje hus (hus for søskene) med Jupiter i det
ottende hus - her kan en bror eller søster dø for tidligt. Dette er kun en mulighed.
Det ottende hus er også huset for ekstrem magt. Hvis ens ægteskabshersker er placeret i det ottende hus
(den planetariske hersker af syvende hus placeret i det ottende), kan partneren være ekstrem vigtig og
magtfuld. Eva Braun, som giftede sig med Adolf Hitler, havde herskeren af sit syvende hus i det ottende
hus.
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DET NIENDE HUS:
Bevægeligt hus
Hus for liv
Styrer: Ens anden ægtefælle, ens tredje barn, ens svigerforældre, ens religiøse og spirituelle
overbevisninger, langdistancerejse, universiteter og vidergående uddannelse, ens børnebørn og
potentiale for skrivning. Det niende hus styrer udgivelse, fremmede lande og kulturer, folk af andre
racer, udlændinge, hvad som helst internationalt, avanceret træning, retssager (sammen med det syvende
hus), juridiske afgørelser, dommere og ens generelle overbevisninger og filosofier.
DET TIENDE HUS:
Kardinalhus
Hus for substans
Styrer: Karrieren, berømmelse, offentlig anseelse, ens fader, ens omdømme, ens rang, folk som er i
magtpositioner, såsom ens chefer og regeringen, samt ens holdning til autoriteter.
DET ELLEVTE HUS:
Fast hus
Hus for forhold
Styrer: Venner, grupper, mål, foreninger, organisationer, håb og ønsker, sociale aktiviteter, den tredje
ægtefælle og stedbørn.
DET TOLVTE HUS:
Bevægeligt hus
Hus for endelser
Det tolvte hus er huset for sorg. På den positive side er det huset for spirituel evne. Det styrer og
repræsenterer psyken, det underbevidste, hemmelige fjender, selvforskyldt undergang, hemmeligheder
og skeletter i skabet. Det tolvte er huset for indespærring, sygdom, afsondrethed, institutioner,
hospitaler, store dyr, ens inderste hemmeligheder og følelser. Det styrer fængsling og fængsler. Det
tolvte hus er huset for hemmeligheder.
Affærene styret af husene hersket af eventuelle planeter i det tolvte er underlagt ulykke (eksempelvis
Månen i tolvte hus med Krebsen på husspidsen af andet hus - her vil det andet hus være underlagt
ulykke). Viktimisering, bitterhed, tab, skuffelse og ulykke kan forekomme vedrørende affærene af
husene, der har deres hersker placeret i det tolvte hus. Det tolvte hus er et kraftcenter for spirituel evne
og energi, når energierne sublimeres rigtigt.
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Planeterne og hvad de styrer
SOLEN:
•

Styrer: Løven

•

Naturlig hersker af 5. hus.

•

Ophøjet tegn: Vædderen

•

Skadeligt tegn: Vandbæreren

•

Fald: Vægten

•

Farver: Orange, gul, guld

•

Dag: Søndag

•

Metal: Guld

•

Ædelsten : Rubin

•

Dæmon: Sorath

•

Symbolik: Kilden til liv

•

Kropsdele: Hjertet, rygsøjlen, arterierne og øjnene.

•

Del af sjælen: (666) Solchakraet/solar plexus chakraet

•

Sygdomme/helbred: Lav vitalitet, udmattelse, alle hjertesygdomme, arterier, for højt/lavt
blodtryk, synsproblemer, gulsot, meningitis, alle rygproblemer, anfald, (svækket/plaget Sol).

•

Erhverv: Skuespil, alle positioner inden for teater, folk i autoritære positioner (chefer,
tilsynsførende, adelige, konger, kejsere), dem som arbejder med guld, dommere, magistrater,
personer med ansvar for enorme summer af penge, pengelångivere.

•

Solen er ens ego, personlighed, selvværd, vitalitet, lederevner, helbred, berømmelse og ære.

•

Solen er varm, tør og ufrugtbar.

•

Solen styrer: faderen, mændene i ens liv, ens børn, helbredet og vitaliteten, ens vilje og ambition,
ens selvværd, selvudfoldelse, selvtillid og det tredje (sol)chakra. Ædle metaller, værdifulde ting,
guld, alle personer med autoritet/magt, de velhavende, regeringen.

*Pluto styrer også folk i magtpositioner.
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MÅNEN:
•

Styrer: Krebsen

•

Naturlig hersker af det 4. hus.

•

Månen er modtagelig, våd, frugtbar, vekslende og kold.

•

Ophøjet tegn: Tyren

•

Skadeligt tegn: Stenbukken

•

Fald: Skorpionen

•

Farver: Sølv, hvid

•

Dag: Mandag

•

Metal: Sølv

•

Ædelsten: Perle, månesten

•

Dæmon: Shiedbarshemoth Sharthathan

•

Symbolik: Livets spejl

•

Kropsdele: Brysterne, livmoderen, brystkassen, lungerne, maven, lymfevæsker og andre ikkekropsblodsvæsker, sved og spyt, maven og fordøjelsesorganerne.

•

Del af sjælen: Det sjette chakra, Ida-nadien og det tredje øje.

•

Sygdomme/helbred: For store mængder kropsvæsker eller mangel på samme, mani og
depression, menstruationsproblemer, tyktarmsbetændelse, tarmsygdomme.

•

Erhverv: Kulinariske erhverv, kokke, hotel/restaurationsarbejdere, alle almindelige erhverv,
børnesygplejersker, jordemødre.

•

Månen styrer: Offentligheden, mad og drikke, vand og væsker, hjemlige anliggender, kvinder,
familie, tidlig barndom, moderen, hjemmet, følelser, instinkter, hukommelsen, det
underbevidste, vaner, fødsler og stemninger.
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MERKUR:
•

Styrer: Tvillingerne, Jomfruen

•

Naturlig hersker af det 3. hus

•

Ophøjet tegn: Vandbæreren

•

Skadelige tegn: Skytten, Fiskene

•

Fald: Løven

•

Farver: Sølv, skiferblå, grå

•

Dag: Onsdag

•

Metal: Kviksølv

•

Del af sjælen: Hjertechakraet

•

Styrer: Kommunikation, skrivning, tale, ord, uddannelse, naboer, budbringere, sindet, intellekt
og intelligens, mentalitet, bøger, aviser, tidsskrifter, magasiner, computere og software,
koordination og adræthed, fingerfærdighed, medier, bevægelse, små rejser, ungdom, hastighed.

•

Dæmon: Tapthathatath

•

Symbolik: Budbringer

•

Sygdomme/helbred: Hjernen, storhjernen, synssanser, hørelse, smag, organer, tale, reflekser og
hænder. Lidelser vedrørende nervesystemet/neurologiske lidelser, taleforstyrrelser, astma,
rystelser, tuberkulose og andre lungesygdomme.

•

Erhverv: Journalistisk, forfattere, revisorer, lærere, talere, tolke, sekretærer, budbringere,
postarbejdere, trykkere, boghandlere, bibliotekarer, kontorister.

•

Merkur hersker de unge, ungdommen, bøger, billeder, skriveredskaber, computere, stereoanlæg,
fjernsyn, og alt der har at gøre med uddannelse og kommunikation samt juridiske dokumenter,
dokumenter vedrørende penge.
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VENUS:
•

Styrer: Tyren

•

Naturlig hersker af det 2. hus.

•

Ophøjet tegn: Fiskene

•

Skadeligt tegn: Skorpionen

•

Fald: Jomfruen

•

Mindre gunstig planet.

•

Farve: Grøn

•

Ædelsten: Smaragd og safir

•

Dag: Fredag

•

Dæmon: Kedemel

•

Metal: Kobber

•

Styrer: Tyren, Vægten

•

Helbred: Halsen, skjoldbruskkirtlen, stemmen, følesansen og nyrene. Huden og håret i skønheds
og kosmetisk forstand.

•

Sygdomme: Urenheder i blodet som forgifter systemet, halsbetændelse, mæslinger, kopper,
nyresygdomme. Venus hersker kønssygdomme sammen med Pluto.

•

Venus styrer: Ens kærlighedsliv, selvforkælelse, penge (mindre end Solen), smykker, dametøj,
sengetøj, polerede stoffer og indretning. Sociale aktiviteter, kunst, skønhed, luksus, nydelse,
komfort, samleje med kærlighed og ømhed, dans, sang, skuespil, kosmetik, hårpleje- og
opsætning, kosmetologi og glamour.

•

Erhverv: Fredsambassadører, kunstnere, musikere og digtere, skuespil, teaterkarrierer,
kosmetologer, tøjdesignere, entertainere, indretningsarkitekter, guldsmede, botanikere og
skabere samt sammensættere af skønhed.

•

Død: Fredelig, naturlige omstændigheder.

•

Venus styrer kvinden i en mands horoskop sammen med Månen.
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MARS:
•

Styrer: Vædderen; medstyrer Skorpionen

•

Naturlig hersker af 1. hus.

•

Ophøjet tegn: Stenbukken

•

Skadelige tegn: Vægten, Tyren

•

Fald: Krebsen

•

Mars er den mindre skadelige planet

•

Farver: Rød, karminrød, mørkerød

•

Dag: Tirsdag

•

Metal: Jern, stål

•

Dæmon: Barzabel

•

Chakra: Andet chakra/sakralchakraet

•

Styrer: Krig, vold, vrede, had, kamp, fysisk styrke, konkurrence, stål, bestik, skarpt værktøj,
krigsvåben, ild, feber, skænderier, ambitioner, energi, eventyr, lidenskaber, sårer ved vold,
mandlige relationer, fjender, stridigheder, storhed i kamp, energi og vitalitet (sammen med
Solen).

•

Sygdomme/helbred: Hovedpine, migræne, feber, akutte infektioner, betændelser, skarpe
smerter, forbrændinger, skoldninger, tandpine, bihulebetændelse, smerte i ørene, for højt
blodtryk.

•

Erhverv: Atleter, militær, kiruger, jern- og stålarbejdere, smede, tandlæger, bøssemagere,
slagtere, barberer, almindelige erhverv.

•

Mars er hvor energierne rettes i dit horoskop.

•

Mars er elektrisk, kraftig, varm, tør, ufrugtbar og inflammatorisk.

•

Typer død: Forbrændinger, snit, tab af blod, skoldninger, brud, kamp, skudsår.

•

Mars hersker manden i en kvindes horoskop sammen med Solen.
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JUPITER:
•

Styrer: Skytten (medstyrer Fiskene)

•

Jupiter er den naturlige hersker af 9. hus.

•

Ophøjet tegn: Krebsen

•

Skadeligt tegn: Tvillingerne (Jomfruen)

•

Fald: Stenbukken

•

Farver: Kongeblå, lilla

•

Dag: Torsdag

•

Metal: Tin

•

Ædelsten: Turkis, Safir

•

Dæmon: Hasmael

•

Symbolik: Held

•

Kropsdele: Leveren, bugspytkirtlen, hofterne og lårene

•

Del af sjælen: Kronechakraet

•

Sygdomme/helbred:

•

Diabetes, blodsukkerlidelser, dårlig cirkulation, fedme, hoftesygdomme.

•

Erhverv: undervisere ved højere læreanstalter, dommere, gejstlige, bankfolk, filantroper og
lovgivere.

•

Jupiter er en af de vigtigste af planeterne

•

Jupiter er der, hvor du får dine heldige chancer og gennembrud, sjov, gode tider, og hvor ting
går godt.

•

Jupiter styrer:
Religion, spiritualitet, held og lykke, langdistancerejser, vidergående uddannelse, filosofi,
velfærd, velstand, optimisme, ekspansion, godgørenhed, sport, fritid, det udendørs, overflod,
lykke, glæde, god timing, rigdom, vægtøgning, lov, udlændinge, fremmede kulturer og lande,
nydelse, fornøjelse.

•

Jupiter er den meget gunstige planet
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SATURN:
•

Saturn er den vigtigste planet. Det er her, vi får røvfuld i livet.

•

Styrer: Stenbukken (medstyrer Vandbæreren)

•

Naturlig hersker af 10. hus.

•

Ophøjet tegn: Vægten

•

Skadelige tegn: Krebsen, Løven

•

Fald: Vædderen

•

Farver: Sort, mørkebrun, indigo

•

Dag: Lørdag

•

Metal: Bly

•

Ædelsten: Obsidian, onyks

•

Dæmon: Zaziel

•

Symbolik: Meget ugunstig

•

Saturn er kold og tør.

•

Kropsdele: knoglerne, knæene, ørene (hørelse, balance), milten, huden, tænderne.

•

Sygdomme/helbred: Kroniske svindsygdomme, hudsygdomme, knogle- og tandsygdomme,
døvhed, svimmelhed, tinnitus (ringen for ørerne), depression, blokeringer, blodpropper,
stagnation, nyresten, gigt, immundefekter.

•

Erhverv: Byggere, fangevogtere, graverkarle og bedemænd, ejendomsmæglere, blyforhandlere
og forhandlere af blyprodukter, blikkenslagere.

•

Saturn er modgang, ulykke, elendighed og sorg.

•

Saturn styrer: Lidelse, elendighed, tab, udholdenhed, faderen, de ældre, disciplin, eneboere,
restriktioner, fattigdom, forsinkelse, defekter, dræbte, gniere, de som faster eller sulter, asketer,
fornægtelse, gæld, enker, lig, grave, frygt, usikkerhed, sygdom, sorg, langsigtede forpligtelser,
pligt, begrænsninger, tid og ure, tålmodighed, alvorlighed, skepsis, pessimisme, at lære af fejl på
den hårde måde.
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URANUS:
•

Sammen med Neptun og Pluto, er Uranus én af de tre transcendentale planeter.

•

Uranus er den højere oktav af Merkur og styrer genialitet.

•

Styrer: Vandbæreren

•

Naturlig hersker af 11. hus

•

Ophøjet tegn: Skorpionen

•

Skadeligt tegn: Løven

•

Fald: Tyren

•

Farve: Elektrisk blå

•

Metal: Uranium

•

Ædelsten: Safir

•

Symbolik: Teknologi og fremtiden

•

Kropsdele: Den magnetiske og fysiske aura, biskjoldbruskkirtlerne, hjernen og nervesystemet.

•

Del af sjælen: Auraen

•

Sygdomme/helbred: Akutte sygdomme, der kommer pludseligt og forsvinder lige så hurtigt.
Bristninger, knoglebrud og krampagtige lidelser. Anfald og epilepsi (sammen med Solen).

•

Type død: Pludselig, uventet, hurtig, utidig.

•

Erhverv: Astrologer, elektrikere, ingeniører, opfinder, metafysikere, spåmænd, humanitære
arbejdere, piloter, videnskabsfolk, radioteknikere, alle der arbejder med det nye og usædvanlige.

•

Uranus er magnetisk og elektrisk, kold og ufrugtbar.

•

Uranus styrer:
Elektricitet, metafysik, okkultisme, revolution, oprør, nye og avancerede metoder, pludselige
ændringer, frihed, genialitet, uafhængighed, det originale, det uberegnelige, det excentriske,
kaos, anti-konformister, anarki, radikale idéer, eksplosioner, lynnedslag, omvæltninger, det
uventede, fremskridt, computere, science fiction, fremtiden, teknologi, medier, impuls og
katastrofer.

NEPTUN:
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•

•

Uranus er én af de af de tre ydre, transcendentale planeter.

•

Neptun er den højere oktav af Venus

•

Styrer: Fiskene

•

Naturlig hersker af 12. hus.

•

Ophøjet tegn: Krebsen

•

Skadeligt tegn: Jomfruen

•

Fald: Stenbukken

•

Farver: Lavendelblå, havgrøn, mauve, blå, blege farver

•

Metaller: Neptunium, ædelgasserne, lithium, platin

•

Del af sjælen: Pinealkirtlen

•

Ædelsten: Akvamarin, koral, elfenben

•

Symbolik: Svaghed, opløsning

•

Kropsdele: ESP, intuition, psyken, det underbevidste sind.

•

Sygdomme/helbred: Sindssyge, allergier, sygdomme der ikke kan diagnosticeres, ubalancer i
kirtlerne, hypokondri, anæmi, iltmangel, stof- og alkoholafhængighed, alle psykiske
sygdomme og neuroser.

•

Erhverv: Kunstnere, havforskere, havbiologer, folk i flåden, fiskere, folk der på nogen måde
arbejder med havet, spirituelle medier, musikere, filmstjerner, skuespillere, dansere,
ballerinaer, healere, spirituelle ledere, guruer og okkultister. De, der arbejder med
velgørenhed, på hospitaler, institutioner og sanatorier.

•

Neptun er hvor man er svag, tilbøjelig til fantasi, ubeslutsom og påvirkelig. Neptun er hvor
man er spirituelt inspireret.

•

Neptune giver død ved mystiske omstændigheder, gennem gifte, drukning og forsvinden.

Neptun styrer:
Drømme, gifte, gasser, alle narkotiske stoffer, alkohol, afhængighed, svaghed, kunst, inspiration,
spiritualitet, ubeslutsomhed, forvirring, bedrag, tyve, fupmagere, svindel, ting der er for gode til
at være sande, platonisk kærlighed, cølibat, havet, væsker, opofrelse, dans, meditation,
spiritualitet, religion, kærlighed, underholdning, skuespil, glamour, spirituelle fænomener, det
underbevidste, det æteriske, martyrer, medfølelse, empati, tåge, illusion, sindssyge, aberrationer,
abnormiteter, hemmeligheder, idealisme, formløshed, løgne, lidelse, viktimisering og
offergørelse.

PLUTO:
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•

Styrer: Skorpionen

•

Naturlig hersker af 8. hus.

•

Ophøjet tegn: Vandbæreren

•

Skadeligt tegn: Tyren

•

Fald: Løven

•

Farve: Sort

•

Metal: Plutonium

•

Ædelsten: Beryl, Onyks

•

Symbolik: Underverdenen, Død og regeneration

•

Kropsdele: Fontanellen, pinealkirtlen (sammen med Neptun)

•

Sygdomme/helbred: Tumorer, hæmofili, hæmorider, kræft, gigt, kønssygdomme,
sygdomme og lidelser vedrørende kønsorganerne, stofskiftesygdomme.

•

Erhverv: Retsmedicinere, folk der arbejder i lighuse, bedemænd, folk der arbejder med de
døde og døden, atomfysikere, astronauter, arkæologer, meterologer, alle der arbejder
under jorden eller i underjordiske sfærer. Spioner, researchere, lejemordere,
underverdenens kriminelle og mordere.

•

Pluto er ens intensitet og besættelser.

•

Pluto er den højere oktav af planeten Mars.

•

Pluto styrer: Død, ekstremer, intensitet, besættelse, research, drastiske ændringer, mafiaen
og anden organiseret kriminalitet, brug af ekstrem kraft, viljestyrke, ekstreme dybder og
højder, ekstrem vold, regenerering, atombomber, fission, lejemordere, sort magi og
transformation.
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Planeterne: deres tegn, huse og aspekter
Solen
*Husk, at fortolkningerne nedenfor alene er for Solen i tegnene og husene. Du skal tage andre planeter,
tegn og husplaceringer i betragtning, når du læser et horoskop.

Solen i tegnene
Vædderen
Udadvendte, selvstartende, opfarende, egoistiske, pionerende, lederevner, anmassende,
kommanderende, hurtig til vrede, men vreden varer ikke længe, medmindre der er stor vægt på
Skorpionen i horoskopet. "Mig først" attitude, utålmodige, konkurrencebetonede, modige, frygtløse,
højrøstede og energiske. Vædderen er i sig selv berygtet for at starte projekter men ikke afslutte dem. Jo
mere vægt der er på Vædderen i horoskopet, desto mere selvcentreret vil personen være.
Vædderpersoner elsker at snakke om sig selv og deres liv og ser ofte bort fra andres behov. De sætter
sig selv og deres egne interesser først.
Tyren
Sensuelle, stædige, langsomme, nydelsessyge, kunstneriske, udholdende, glade for god mad og
materielle bekvemmeligheder, besiddelsestrang, jaloux, god pengeansvarlige, kan være grådige og
materialistiske, kan have en besættelse med penge. Tyren er en person, der holder sig til planerne. Hvis
du fortæller en Tyr, eller en person med stor vægt på Tyren i horoskopet, at du vil gøre noget, så følg op
på det. De hader at få deres planer ændret, især hvis der er vægt på faste tegn i horoskopet. Tyre bryder
sig ikke om ændringer, medmindre der er mange bevægelige tegn i horoskopet til at opveje denne
tendens. Selvom traditionelle astrologitekster hævder, at Tyren er "langsom til vrede", har jeg fundet, at
personer med vægt på Tyren kan have en tendens til hyppige vredesudbrud .
Tvillingerne
Vekslende, dobbeltkarakter, spontane, intellektuelle, verbale, glade for læring og læsning, aktive sind,
forskellige interesser, spredt ud over det hele, keder sig hurtigt, lidt god til alt, kan gøre mange ting på
én gang, fleksible, tilpasningsdygtige. Tvillinger har meget aktive sind. De har en tendens til at pille
med deres hænder og have en masse højspændt energi. Tvillinger ændrer ofte holdning, veksler mellem
to helt forskellige synspunkter på forskellige tidspunkter og ved ofte ikke selv hvilken standpunkt de
skal tage på bestemte områder. De kan sige én ting på ét tidspunkt og så sige det helt modsatte senere
hen. Når man er underordnet til en chef eller person med autoritet med vægt på Tvillingerne, er man
ofte nødt til at gå med strømmen så at sige, da Tvillingen kan veksle på daglig basis, endda til det punkt
hvor de bøjer eller ændrer regler, arbejdsmetoder og lignende på et indfald. Ordet "vankelmodig" passer
bestemt til Tvillingen. Dette fremhæves især, når der også er vægt på bevægelige tegn i horoskopet.
Krebsen
Humørsyge, elsker familien/hjemmet, beskyttende, barnlige, plejende, klæbende, lever i fortiden,
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fremragende kokke, mad er kærlighed for disse personer, kroniske bekymrere, kvinderne er nagende,
hader kritik og latterliggørelse, især når det er foran andre. De er gode som forældre og prøver at tage
sig af andre, ligesom en mor. De bærer nag og glemmer aldrig en forurettelse. Mange personer med
vægt på Krebsen har en fascination med fortiden eller en bestemt era eller periode af fortiden. De fleste
har en fremragende hukommelse, da dette tegn styrer fortiden. De har en tendens til at tage ting
personligt. Mange virker hårde og seje, men er inderst inde er de dybt følsomme sjæle. De er fødte
empater, sammen med Fiskene. De kan føle andres smerte. Krebs tager ofte imod dårlig behandling fra
andre eller tiltrækker misbrugende partnere. Dette skyldes deres modstående tegn Stenbukken, der er
hersket af Saturn. Dette er især tilfældet, når Krebsen er på ascendanten. De er naturligt intuitive og
absorberer andres og omgivelsernes følelser og stemninger. Sikkerhed, samt et kærligt hjem og familie,
er meget vigtigt for en Krebs' følelsesmæssige trivsel. Krebsen er modertegnet i dyrekredsen, og disse
mennesker er fremragende til at tage sig af andre, og som regel folk der er syge og har brug for
personlig opmærksomhed.
Løven
Stolte, lederevner, stædige, indre styrke, arrogante, dramatiske, kærlige, hader at fejle, elsker at prale,
elsker at være midtpunkt, de blærer sig, generøse, kreative, elsker sjov. Smiger vil få dig meget langt
med dette tegn. Det er utilgiveligt at træde på deres stolthed. Løver har brug for nydelse og at have det
sjovt. De er fødte skuespillere og har et dramatisk flair. Løver har stærk vilje, og deres følelse af
stolthed kan gøre dem voldsomt konkurrencebetonede. Når deres stolthed er på spil, vil de kæmpe til
døden. De er nødt til at være i stand til at udtrykke sig selv frit for deres egen følelsesmæssige og
psykiske sundhed og trivsel. Løver er fødte ledere.
Jomfruen
Rene, pæne, velsoignerede, hårdtarbejdende, hygiejniske, kritiske, kan være onde, perfektionistiske,
detaljeorienterede, sundhedsbevidste, sladderagtige, kortfattede, analytiske, fremragende til at få ting
organiseret og udført, arbejde er meget vigtigt, pedantiske. Jomfruen kan være en person, der stiller
endeløse spørgsmål, især personlige. Jomfruer er naturligt kritiske over for andre, især når de lærer en
at kende. Arbejde er deres liv. De er personerne, man kan regne med i forhold til at få udført en opgave.
De er opmærksomme på detaljer - detaljer som andre ofte overser. Deres opmærksomhed på detaljerne
kan få dem til at overse de større ting. Dette er et beskedent og fordringsløst tegn i sig selv. De er ikke
tilbøjelige til at prale, medmindre der er stor vægt på Vædderen eller Løven i horoskopet. De er
praktiske, da Jomfruen er et jordtegn. De er forsigtige med deres penge og er ikke tilbøjelige til at bruge
dem tåbeligt og uden at tænke over det i forvejen eller spilde noget unødigt. De er optaget af deres
helbred, og mange tager tager sig af, hvad de spiser, drikker og putter i kroppen. Nogle kan blive
hypokondere og overdrevent ængstelige for bakterier.

Vægten
Vægte har brug for andre. De har en stærk sans for rimelighed og retfærdighed. De er kunstneriske,
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fredselskende, høflige, gode mæglere og vil tage imod dårlig behandling for at opretholde freden. De
har ofte svært ved at vedligeholde deres egen individualitet. Vægte afskyr dårlige manerer og grov, rå
opførsel. De fungerer bedst, når de har en partners/elskers støtte. De arbejder bedst sammen med andre
som en del af et team frem for alene. De er som regel høflige, raffinerede og taktfulde, medmindre der
er en stor vægt på Mars og/eller Vædderen i horoskopet. Alle mulige slags forhold er vigtige for disse
personer. De hader at være alene. Jo mere vægt der er på Vægten i horoskopen, desto større behov er
der for væsentlige relationer i livet.
Skorpionen
Viljestærke, hemmelighedsfulde, stærkt seksuelle, intense følelser, indsigtsfulde, hævngærrige,
besidderiske, jaloux, afskyr svagheder i andre, voldelig vrede, de er meget farlige som fjender, naturlige
okkulte evner, sadistiske. Skorpionen er tegnet for den naturlig magiker, den begavede og adepte, især
til sort magi. Skorpioner er exceptionelt viljestærke, men deres intense følelser kan føre til deres
undergang. Skorpioner føler dybt og er sjældent neutrale på vigtige emner. De har en meget stærk sans
for retfærdighed og glemmer aldrig velvilje mod dem men heller aldrig en forurettelse. De er dem, der
er adepte til hævn.
I modsætning til Vædderen, er Skorpionens vrede varig, svarer til et provokeret hvepsebo og kan være
voldelig og dødelig. En person med stor vægt på Skorpionen har ofte gennemborende øjne. Dette er
især sandt, når Skorpionen er på ascendanten. Skorpioner har meget svært ved at løsrive sig. De
forsøger at holde fast på dem, der er vigtige for dem, og ønsker også at kontrollere dem. Skorpionen er
et kontrollerende og dominerende tegn. Skorpioner har deres hemmeligheder og er intenst private. De
afslører ikke deres personlige liv for andre, selv dem, der er dem nær.
Skytten
Muntre og ubekymrede, lærer sjældent af deres fejltagelser, elsker at spille, elsker rejser, taktløse,
uansvarlige, elsker uddannelse, heste og det fri; upraktiske, overmodige, bedre til at starte ting end til at
fuldføre dem. Skytten er tegnet for held og lykke, da det er styret af den gunstige planet Jupiter. Held
kommer ofte til Skytten, og dette tegn har sin andel af millionærer. Når der er vægt på Skytten i
horoskopet, stiger disse personer ofte til tops i deres valgte erhverv. En overvægt af
universitetsprofessorer, dommere og dem med karrierer i høje steder og i rejseindustrien har en vægt på
Skytten i deres horoskoper. De er meget glade for sandheden og kan være meget ligefremme og
taktløse, når de ytrer deres mening foran andre. De har brug for deres frihed. Skytten i sig selv kan ikke
tolerere andres besiddertrang. De er livslange studerende, der nyder at lære, enten formelt eller på egen
hånd. De elsker rejser og har en interesse for fremmede kulturer og folkeslag. Når Skytten er stærk i
horoskopet, vil personen ofte være berejst.

Stenbukken
Gamle når unge, unge når gamle, mangler selvtillid, seriøse, tålmodige, har stor udholdenhed,
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konservative, forsigtige, har brug for at planlægge aktiviteter, der skal være orden i livet, foretrækker at
arbejde bag kulisserne, generte, følsomme, penge er gud, materialistiske, giver aldrig op. Stenbukke har
en enorm sans for udholdenhed. De der dem, der holder ud længere end alle andre. De er fødte
pessimister, især i deres yngre år, og ser på den negative side af alt, og de kan være intenst negative til
tider. De er pålidelige og praktiske. De kan også være koldhjertede og ubamhjertige. De har en alvorlig
natur og er hårdtarbejdende. De er normalt konservative med deres penge og tid. Ligesom Tyren,
foretrækker de at planlægge ting i forvejen og holde sig til deres planer. Stenbukke er ansvarlige og
karriereorienterede. De er ambitiøse og nyder at være i autoritære og magtfulde stillinger, men er ikke
tilbøjelige til at vise sig frem eller søge rampelyset. Stenbukke er generte af natur.
Vandbæreren
Venner er vigtige for Vandbærere. De er frihedselskende og nyder at chokere andre. De er unikke og
originale, hader besiddertrang, fungerer bedre i en gruppe end individuelt og er beslutsomme, upartiske,
oprørske og stædige. De ser frem mod fremtiden, er fødte opfindere og humanister. Lighed og
retfærdighed er vigtigt for disse mennesker. Vandbærere er interesserede i det nye, det moderne og i
fremtiden. De holder hovedet koldt og er ikke typerne, der bliver alt for følelsesladede.
Disse mennesker vil stille op og kæmpe for andres rettigheder og for sociale anliggender. De er
innovatorer og har meget lidt tålmodighed med tidligere og forældede måder at gøre tingene på. Disse
personer ønsker og skaber forandringer, når det kommer til traditioner. De er optagede af humanitære
anliggender og sager, og de stræber efter at gøre verden til et bedre sted. For at Vandbærere kan være
lykkelige, skal de have venner. Ligesom Vægte, bryder de sig ikke om at være alene og fungerer bedst
som en del af et team. Følelsesmæssigt, er de løsrevne. De er meget glade for nye idéer og progressive
måder at gøre tingene på. De er fascinerede af og ser frem mod fremtiden.
Fiskene
Idealistiske, drømmere, masochistiske, selvopofrende, kreative, kunstneriske, intuitive, svage,
godsindede, romantiske, selvmedlidende, ekstremt følsomme, medfølende, sympatiske, gør andres
problemer til deres egne, finder sig i dårlig behandling fra andre. Fiskene er dyrekredens svage tegn.
Når der er en stor vægt på Fiskene i horoskopet, er personen ofte af en svag karakter. De er naturligt
spirituelle og er meget tilbøjelige til at dagdrømme og fantasere. Når Fiskene er meget stærk i
horoskopet, kan man have en masochistisk natur. De er fødte empater, og som tegnet Krebsen, kan de
føle andres smerte og lidelse. De er ekstremt sympatiske og vil uden skrupler gå på kompromis og ofre
sig selv for andre. De har en tendens til generthed og er fredselskende. De er et af de letteste tegn at
være sammen med i et forhold.

Solen i husene
Første hus
Giver sundhed, god rekuperativ evne, vitalitet, energi, styrke, optimisme, stærk vilje, hjælper med at
opveje dårlige placeringer i horoskopet. Solen i det første hus er en gunstig placering. Denne placering
giver evnen for lederskab. Disse personer er stolte og individualistiske. Se hvilket tegn Solen er i for
mere information om karaktertræk, da Solen i første hus er en medhersker.
Andet hus
Denne placering hjælper med økonomien. Nyder at bruge penge på sport, nydelse, underholdning og
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sjov. Materielle ting er et udtryk for selvet. Selvværdet er direkte forbundet til ens materielle og
økonomiske status. Der er et stærkt behov for finansiel uafhængighed og selvforsyning.
Tredje hus
God placering for forfattere, dem med karrierer inden for kommunikation og lærere. Læring og viden er
vigtigt for disse personer. De sætter en ære i deres viden. Brødre, søstre og naboer fremhæves i livet.
Med Solen i tredje hus, sættes der fokus på alle former for kommunikation. Disse personer uddanner
ofte sig selv uformelt gennem bøger eller andre lignende måder at lære på uden for skolerammer. Deres
selvværd er forbundet med deres evne til at kommunikere effektivt, og de sætter en ære i det, de ved.
De er livslange studenter og stiller mange spørgsmål.
Fjerde hus
Hjemmet og familien er vigtige. Moderen kan have været dominerende eller kan have påtaget sig rollen
som faderen i barnets opdragelse. De sætter en ære i deres familie, og familiebaggrunden er ofte
forbundet til selvværdet. Velstand og sikkerhed kommer senere i livet, især hvis horoskopherskeren
eller flere end tre planeter er retrograd. Her ønsker man at dominere familien og påtager sig en
lederrolle i hjemmet. Der kan i visse tilfælde have været tidlige kampe med forældrene. En sikkert og
behageligt hjem er meget vigtigt for disse personer. Der er ofte en forkærlighed for tradition og
fortiden. Der kan være en stærk interesse i jord, fast ejendom, Jorden, økologi og miljøet.
Femte hus
Kreative, atletisk evne, vovehalse, konkurrencebetonede, elsker nydelse, glade for børn og dyr.
Personer med Solen i femte hus skal være i stand til at udtrykke sit frit. Disse personer har et stærkt
behov for sjov og fornøjelse. De er romantiske og dramatiske af natur. Folk med denne placering elsker
show og at være i rampelyset. De elsker at blive bemærket. Karrierer inden for teater, kunst, dans,
fornøjelse og arbejde med børn er begunstiget af Solen i det femte hus.
Sjette hus
Solen i sjette hus er en ringe placering for helbredet. Arbejde og service er vigtigt her. Disse mennesker
kan være arbejdsnarkomaner, og de er fremragende arbejdere. De vil lægge 100% i deres job. Dette er
ikke en god placering for vitaliteten. Helbredet er ofte skrøbeligt, og det kan tage lang tid for disse
personer at komme sig efter sygdom. Der er meget personlig stolthed forbundet med deres arbejde, og
selvværdet er direkte forbundet til arbejdet og det at gøre et tilfredsstillende stykke arbejde. Folk med
denne placering har brug for at blive værdsat og bemærket for det arbejde, de udfører.
Syvende hus
Ægtefællen kan være dominerende, sammenligner egen succes med andres, succes kan komme fra
muligheder og/eller bistand ydet af andre, et stærkt behov for andre og en ægtefælle. Disse personer kan
ikke lide at være alene. De sætter en ære i deres forhold, og deres selvværd er forbundet til ægtefællen.
De fungerer bedst, når de har en partners kærlighed og støtte. Disse personer har ofte en stærk
indflydelse på andres liv.
Ottende hus
Viljestærke. Magt er vigtigt for disse personer, interesse i selvforbedring og anvendelse af viljen, god
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placering for bankfolk og dem, der håndterer andres penge. Mange af de i magtfulde stillinger har Solen
i ottende hus. Der sommetider, som i tilfælde af berømte personer, mere anerkendelse efter deres død.
De ønsker et dybt sjæl-til-sjæl forhold med en elsker/ægtefælle. De har kraften til at transformere sig
selv og andre.
Niende hus
Elsker at rejse, interesse i spiritualitet og vidergående uddannelse, nyder at pålægge andre personer
disse synspunkter, disse personer vil rejse langt fra hjemmet, andre kulturer kan forme trosretningen, og
der er en kærlighed til sport. Selvværdet er her forbundet til ens uddannelsesniveau, især formel
uddannelse. Disse personer går ofte efter avancerede uddannelsesgrader og udannelsesmæssige
udmærkelser. De er ofte autoriteter inden for bestemte emner og områder af viden. De sætter stor ære i
deres formelle uddannelsesniveau, deres rejser, og hvad de ved.
Tiende hus
Magtfuld eller dominerende forælder, succes, magtorienterede, autoritative, stærk vilje til at opnå
succes, amitiøse, personligt omdømme er vigtigt, familien kan være af fremtrædende social status,
ønsker at sætte et godt eksempel for andre. Solen i tiende hus giver ofte en høj stilling og/eller vægt på
karriere i livet. Selvværdet er forbundet til deres sociale status og til karrieren. Ære og anerkendelse,
både socialt og i deres karrierer, er vigtigt for disse personer. Faderen var højst sandsynligt
dominerende, vigtig og en kraftfuld og varig indflydelse i livet. Disse personer nyder at være før
offentligheden.
Ellevte hus
Venskaber er vigtige, magtfulde venner, nyder at lede gruppeaktiviteter, hjælp kan komme fra venner.
De kan lide at høre til broderskaber, grupper og organisationer. Det sociale liv er vigtigt. Disse personer
fungerer bedst, når de arbejder som en del af et team. Venskaber kan vare et helt liv. Disse mennesker
har som regel mange venner og bruger det meste af deres tid sammen med andre. De bryder sig ikke om
at være alene. De har humanitære karakterer og en stærk sans for broderskab og rimelighed. Der kan
ofte være venskaber med dem, med stærk vægt på Løven i deres horoskop eller dem, som er i magtfulde
stillinger.
Tolvte hus
Der er stor spirituel evne. Disse personer har brug for en del alenetid. De er som regel generte og kan
være ensomme sjæle, da Solen i tolvte hus kan indikere ensomhed og seperation fra normal
menneskelig kontakt. Der er en interesse i det okkulte og i spiritualitet. De fortrækker aktivitet bag
kulisserne. Som når Solen er i det sjette hus, er denne placering ikke gunstig for helbredet. Helbredet er
ofte skrøbeligt, og der er behov for opmærksomhed på kost, hygiejne og motion. Vitaliteten kan være
lav, især hvis der er Sol/Saturn eller Mars/Neptun aspekter.

Aspekter
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Sol/Måne
Jo stærkere Månen er i lyset, desto mere fordelagtig er dens inflydelse i horoskopet.
Sol konjunktion Måne (Nymåne)
Dette styrker huset med aspektet, og lægger særlig vægt på affærene hersket af huset i personens liv.
Der er meget stor vægt på tegnet, som konjunktionen er placeret i, medmindre hver af planeterne er i to
forskellige tilstødende tegn. Der er en tendens til at være meget koncentreret og lægge al sin energi i
noget, med udelukkelse af alt andet, med et stærkt fokus i livet forbundet med husplaceringen.
Sol trigon/sekstil Måne
Folk født under en tiltagende Måne vil, hvis der er få eller ingen planeter retrograd, have en tendens til
at opleve ting tidligt i livet, såsom kærlighedsforhold, medmindre andre placeringer og aspekter i
horoskopet modstrider dette. Dette er et harmonisk aspekt for følelsesmæssigt udtryk. Folk født under
en aftagende Måne, og især hvis horoskopherskeren/horoskopherskerne og/eller flere end tre planeter er
retrograd, vil opleve succes senere i livet. Personen er en late bloomer.
Sol kvadrat Måne (kvart Måne)
Familielivet kan have været ustadigt under opvæksten, og forældrene har muligvis ikke kunne enes.
Hvad angår livserfaringer, gælder det ovenstående "Sol trigon/sekstil Måne" på samme måde i forhold
til en aftagende eller tiltagende Måne.
Sol opposition Måne (Fuldmåne)
Her kan personen svinge mellem modsætninger. Simplistisk og subjektiv tænkning, såsom at se ting i
sort og hvid, godt eller dårligt, rigtigt eller forkert osv. Relationer er vigtige for disse personer, og de
fungerer bedst, når de er involveret med andre og ikke alene.
Sol/Merkur
Dette aspekt giver meget mental energi. Hvis Merkur er inden for 1/2 - 4 grader af Solen, kan dette give
personen en tendens til at være for hurtig hvad tænkning angår og til at være på forkant med sig selv.
Den stramme konjunktion kan også give en mental og/eller intellektuel blind plet på en måde. Der kan
være nervøsitet og en tendens til at være oppe at køre. Der kan også være problemer med nervesystemet
på en måde. Sol/Merkur giver intellekt.
Sol/Venus
Dette er narcissistens aspekt, da det giver forfængelighed. Disse personer lægger stor vægt på deres
udseende, og de vover sig sjældent ud, hvis ikke deres hår, tøj og, for kvinder, makeup ikke er på plads.
De sætter stor stolthed i udseendet. Dette aspekt giver også kunstnerisk talent.
Sol/Mars
Dette giver godt helbred og energi. Dette stærkest med konjunktionen. Huset med konjunktionen vil
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opleve meget aktivitet (undersøg affærene styret af huset). En stærk konkurrencebetonet natur og et
ønske om at udrette er ofte til stede. Alle Sol/Mars aspekter hjælper med energien, vitaliteten og de
kurative evner. Der kan være en tendens til hovedpiner og feber. Dette aspekt giver også aggression
samt selvhævdelse og er meget nyttigt til at udligne planetariske placeringer og aspekter, der medfører
generthed. Der vil være stor vægt på husene med Løven og Vædderen på husspidserne i livet som
områder med meget fokuseret aktivitet.
Sol/Jupiter
Dette aspekt kan give overdreven selvtillid, selv med den bløde trigon og sekstilen. Med de hårde
aspekter, vil personen gøre sig hjemme i andres bopæl og tage over. De opfører sig ofte som om, de ejer
alt, uanset om det tilhører dem eller ej. De kan være meget arrogante og overvældende. Dette aspekt
giver også energi og godt helbred, men i mindre grad end Sol/Mars. I horoskoper hvor der er en tendens
til lavt selvværd, generthed og lignende, kan dette aspekt være hjælpsomt, men for det meste er der en
opdelt form for adfærd, der svinger mellem selvtillid og arrogance til følelser af mindreværd.
Sol/Saturn
Lavt selvværd, lav energi/vitalitet, problemer med og/eller seperation fra faderen i barndommen. Der er
ofte problemer med mænd for begge køn, men især for kvinder. De er reserverede i forhold til
selvudfoldelse. Dette aspekt kan gøre personen akavet eller overdrevent alvorlig. For kvinderne, kan
ægtefællen/partneren være mere som en faderfigur, der dominerer eller begrænser. Når transitterende
Saturn laver sit første hårde aspekt til Solen i en ung piges liv (ofte omkring en alder af 13-14 år), kan
hun udvikle en decideret fjendtlighed over for sin far. Dette varer ofte gennem hele livet. Undersøg
husene, hvor de hårde aspekter finder sted, og hvor Solen er placeret, for at finde ud af hvor personen
mangler selvværd. Med de hårde aspekter (oppositionen, konjunktionen, kvadratet og kvinkunsen),
kommer ægteskab normalt senere i livet. Trigon- og sekstilaspekter giver ofte lang levealder og er mere
nedtonede i forhold til ovenstående påvirkninger og tilføjer seriøsitet og disciplin til personligheden.
Sol/Uranus
Uafhængighed er meget vigtigt for disse personer, og de hader at blive bestemt over. Her har vi den
fødte rebel. De bryder sig ikke om lydighed, rutine og har noget af et overgearet og nervøst
temperament. De fleste personer med dette aspekt er meget originale og uforudsigelige. Der kan være et
naturtalent for at arbejde med elektronik. Disse personer er meget viljestærke.
Sol/Neptun
Dette aspekt bringer forvirring om selvet samt selvbedrag. Disse personer er ofte forvirrede med hensyn
til deres evner og personlige selv. De føler sig ofte overmodige, og andre gange tvivler de på deres
evner. Der var ofte stor forvirring i hjemmet under opvæksten, især med de hårde aspekter. Én eller
begge forældre kan have været inkonsekvente til at lave regler, administrere disciplin og lignende.
Dette aspekt (især med de hårde aspekter - konjunktionen, kvadratet, oppositionen og kvinkunsen)
indikerer en fader, der var afhængig af alkohol og/eller stoffer. Mange, igen med de hårde aspekter,
blev ofre for deres fædre på én eller anden måde, selv hvis faderen ikke havde dette til hensigt.
Dårlig rådgivning fra faderen under opvæksten og ofte et generelt dårligt eksempel er fælles for de
hårde aspekter. De bløde aspekter, såsom sekstilen og trigonnen, giver stærkt udviklet intuition og
spirituelle evner. De bløde aspekter kan også skænke kreative evner inden for kunst, skuespil og dans.
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Sol/Pluto
Fordi Solen er en forælderplanet og repræsenterer faderen (Månen repræsenterer moderen), kan hårde
aspekter mellem Solen og Pluto indikere, at faderen er kontrollerende, dominerende og omklamrende. I
nogle tilfælde dør faderen tidligt. Faderen er ofte en stor indflydelse og betydning gennem livet, enten
gennem tab, et unormalt tæt forhold eller gennem hans forsøg på at dominere og kontrollere. Faderen
ses ofte som magtfuld og overvældende. Dette er selv sandt med de bløde aspekter.
Sol konjunktion den nordlige måneknude (født under en formørkelse)
Dette skænker særlige evner og gaver, som regel af okkult karakter. Dette er dog ikke godt for synet.

Månen
Månen i tegnene
Vædderen
Oppe at køre, opfarende, hurtige til vrede (vreden varer normalt ikke så længe), tilgiver hurtigt,
følelsesmæssigt bryske, uforudsigelige, konkurrencebetonede - livet er en nødsituation. Disse
mennesker har en tendens til at være uhøflige og aggressive. De er stridige og har en tendens til
følelsesmæssige udbrud, især i familiemiljøet. Som hovedregel mangler de takt og diplomati og er
stødende over for andre, især folk der er følsommere. Månen i Vædderen giver også atletisk evne. Disse
personer er dristige og hensynsløse. Dette er en maskulin placering, og når den forekommer i kvinders
horoskoper, får den dem til at nyde mænds selskab, og de har som regel større forkærlighed for
mandlige aktiviteteter, såsom sport, hvor de kan udmærke sig. Mænd med denne placering kan have
problemer med kvinder og den traditionelle bløde kvindelighed. De foretrækker den uafhængige,
uforbeholdne og atletiske kvinde, der kan være "en af fyrene", så at sige.
Tyren
Pålidelige, gode lyttere, rolig natur, sikkerhed er meget vigtigt, de bryder sig ikke om at blive hastet ind
i noget. Forpligtelse er meget vigtigt for disse personer. Deres behov og ønsker er simple, praktiske og
nede på jorden. De er stærkt seksuelle og sanselige, og de fleste nyder at blive fysisk berørt. De ønsker
stabilitet i deres liv, og ligesom de med Solen i Tyren, foretrækker de at planlægge ting og at holde sig
til deres planer. De kan være omklamrende og besidderiske i kærlighed. De har ofte et talent for
havearbejde og at gro planter. Som hovedregel er de stædige, kan ikke lide forandring og foretrækker at
forholde sig fastholdt i en rutine. God mad, luksus og fysisk komfort er vigtigt for dem.
Tvillingerne
Meget snakkesalige og følelsesmæssigt foranderlige, de elsker varietet og er generelt nervøse og
overspændte. Begge forældre kan være intellektuelle, især moderen. De har ofte en bred vifte af venner.
De kan ikke lide at være bundet, og de kan ændre boliger mange gange i løbet af deres liv. De nyder at
tale i telefon. Som en hovedregel bryder dem med Månen i Tvillingerne sig ikke om jalousi og
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besiddelsestrang i andre, da deres personlige frihed er meget vigtig for dem. De udmærker sig i alle
områder af kommunikation.
Krebsen
De har en tendens til at holde fast i og har svært ved at give slip på forhold. Moderen er ofte en meget
vigtig indflydelse, og der kan være tætte bånd, der varer gennem voksenlivet. Disse personer ofte
besidderiske og jaloux i deres forhold og følelsesmæssigt trængende. De er ekstremt følsomme og
fornærmes meget let. Mændende har en blød og plejende side, og begge køn har en stærkt udviklet
moderlig natur. Hjemmet og familien er meget vigtige for disse personer. De er stærkt følelsesbetonede,
og når først de får en følelsesmæssig tilknytning i et forhold, er de ikke i stand til at give slip. Deres
nære venner ses ofte som deres udvidede familie. Økonomisk og hjemlig sikkerhed er af ekstrem
betydning for dem. Mad er kærlighed, og mange udmærker sig i kulinariske karrierer.
Løven
Smiger vil få dig meget langt med disse personer. De er en smule selvcentrerede, lidt indbilske, og det
er utilgiveligt at træde på deres stolthed. Intimitet udvikler sig ofte langsomt med disse personer. De er
dramatiske af natur. De er romantiske, kærlige og glade for nydelse. De elsker at være midtpunkt, især
for dem de holder af. De er følelsesmæssigt stolte.
Jomfruen
Disse personer er enten meget sjuskede eller meget velordnede. De sjuskede af dem kan have nogle af
de ulækreste vaner. De velordnede vil gå rundt og rydde op efter alle andre og ofte udføre
nedværdigende opgaver, som andre forsømmer. De kan bekymre sig for meget om deres helbred og
have en tendens til hypokondri. Arbejde er vigtigt for dem, de er ansvarlige, og de fleste er
hårdtarbejdende og effektive arbejdere. De fleste personer født under dette månetegn er glade for
husarbejde. De er som regelt følelsesmæssigt reserverede og beskedne. De har en tendens til at være
generte.
Vægten
Det er meget vigtigt for disse personer at have en kæreste/ægtefælle. De har gode manerer og er
charmerende og romantiske. Mændene forstår kvinder. Begge køn har brug for andre i deres liv og
hader at være alene. De nyder at gøre andre glade. Disse personer er fredselskende, og de fleste er
venligsindede. De afskyr skænderier, kampe og følelsesmæssig ophidselse. De har en stærk
retfærdighedssans og kan se begge sider af en sag uden at være forudindtagede.

Skorpionen
Viljestærke, frygtløse, stærkt følelsesbetonede og lidenskabelige. Disse personer er ekstremister. Folk
med Månen i Skorpionen er ofte spirituelle og elsker efterforskningsarbejde. Ligesom personer med
Solen i Skorpionen, er disse personer meget hemmelighedsfulde. De er meget beskyttende over for
deres intense følelser og skjuler dem ofte, da de let såres dybt. De vil fusionere totalt med deres
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elsker/ægtefælle. De ønsker et sjæl-til-sjæl forhold. Overfladiske forhold interesserer ikke disse
personer.
Skytten
Optimistisk, dette giver atletisk evne og en kærlighed til det udendørs, sport og rejser. Disse personer
har ofte flere romantiske venskaber end dybe og lidenskabelige kærlighedsforhold. De har brug for
deres frihed og har en frygt for intimitet, især besidderiske forhold. Som en hovedregel bryder de sig
ikke om dybe, følelsesmæssige forpligtelser. De kan bruge meget tid på at rejse, og er ofte involveret i
aktiviteter der holder dem væk hjemmefra. De kan ikke lide at være alene, nyder meget spænding og
aktivitet i deres liv og kan være på farten konstant. De er optimistiske af natur og er som regel af et
muntert temperament.
Stenbukken
Der kan have været en nær bedsteforælder, da barnet med Månen i Stenbukken voksede op. Moderen
var højst sandsynligt hårdtarbejdende, selv til punktet hvor hun var følelsesmæssigt utilgængelig. Disse
personer har svært til at slappe af og give slip. De er hårdtarbejdende og seriøse. De er forsigtige og
defensive, kan ikke lide forandring og vil udholde et utilfredsstillende job eller forhold, selv længe efter
det burde have endt, og lægge vægt på "pligt". De har en genert og følsom side. Det tidlige hjemmeliv
kan have været hårdt, med en følelsesmæssigt eller fysisk fraværende moder. Mange gange blev folk
med denne placering overdænget med ansvar, da de var meget unge, såsom at skulle tage sig af yngre
søskene. Mange var nødt til at blive selvstændige og selvforsynede i en meget tidlig alder. Sikkerhed
(især økonomisk) og stabilitet er meget vigtigt for disse personer.
Vandbæreren
Urolig og overspændt, moderen var højst sandsynligt usædvanelig på en måde. De er følelsesmæssigt
uforudsigelse, overgearede og endda eksplosive. De er tilbøjelige til pludselige og uventede
følelsesudbrud, men deres vrede varer som regel ikke længe. Stædige, bryske og viljestærke. De kan
være ufølsomme over for andres følelser. Det tidlige hjem var ofte usædvanligt på en måde. Moderen
kan have været følelsesmæssigt fraværende. Mændene kan lide viljestærke, intelligente og selvstændige
kvinder. Kvinderne er ikke moderlige og bryder sig normalt ikke om de traditionelle roller. Venskaber
er vigtige for disse personer. De kan flytte eller ændre bopæl mange gange i deres liv og bo under
usædvanlige forhold eller omstændigheder. De fleste bryder sig ikke om husarbejde og husholdning.

Fiskene
Super følsomme, sympatiske og medfølende. Mange har stærke spirituelle evner og absorberer
følelserne fra personerne omkring dem. De er generte og har brug for tid til sig selv for at være alene.
Der kan være en tendens til depression og pessimisme. Disse personer kan ofte være hårde mod sig selv
og se sig selv som uværdige. Der kan have været en ustabil barndom med fattigdom, og én eller begge
forældrene kan have haft alkohol/stofproblemer. Mange personer med Månen i Fiskene idealiserer den
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ene eller begge af forældrene. De har en stærk og aktiv fantasi.

Månen i husene
Første hus
Deres intuition og følsomme natur åbner dem op til psykisk at absorbere andres stemninger og følelser
samt tonen i deres omgivelser. De er letpåvirkelige, spirituelle, mediumistiske og modtagelige for at
blive brugt af andre, især tidligt i livet. Mange er gode kokke, meget glade for mad og har huslig evne.
Disse personer er meget selvbeskyttende og følsomme. Månen er en stærk indflydelse i det første hus, i
henhold til tegnets karaktertræk.
Andet hus
Økonomisk og materiel sikkerhed er af ekstrem vigtighed for personer med Månen i andet hus. Deres
følelsesmæssige trivsel er afhængig af materiel komfort. Penge kan komme fra kilder, der har at gøre
med mad, hjem og fast ejendom. Deres økonomi er foranderlig og kan åbenbare sig i faser gennem
deres liv. Disse personer nyder at bruge deres penge på ting til deres hjem. Penge bruges ofte på
køkkengrej, møbler, mad, udsmykning til haven, og ting der bruges til at underholde i hjemmet. Penge
bruges også på familien og endnu mere end med andre planetariske placeringer.
Tredje hus
Deres følelser påvirker i høj grad deres tanker. Der er ofte en søsken med en stærk Måne eller med vægt
på Krebsen (styret af Månen) i sit horoskop. Disse personer har en uophørlig nysgerrighed og keder sig
let. Deres tankegang påvirkes stærkt af tidligere erfaringer og den tidlige barnddom. De har en kraftfuld
fantasi og naturlig intuition. En masse højspændt energi giver disse personer evnen til at gøre flere ting
på én gang. De kan let blive distraherede og miste koncentrationen, og det er derved ofte svært for disse
personer at koncentrere sig, medmindre der er stærke Merkur/Pluto aspekter og/eller vægt på
Skorpionen i horoskopet. Som en hovedregel bryder de sig ikke om rutine. Naboer betragtes ofte som
en del af familien, og i nogle tilfælde er deres hjem et tilholdssted for venner i nabolaget.
Fjerde hus
Moderen har ofte en stærk vægt på Krebsen i sit horoskop eller Månen som sin horoskophersker. Der er
et stærkt behov for en familie, for at disse personer kan være tilfredse. Deres familieforhold påvirker
hele deres livssyn. Moderen er ofte en stærk indflydelse, især hvis der Pluto/Måne aspekter i
horoskopet. De er glade for madlavning og husholdning. Der kan være hyppige ændringer i deres
bopæl, da Månen er en planet for forandringer. Der er ofte en fascination af og kærlighed til havet, søer,
floder og lignende, samt et ønske om at bo i nærheden af vand.
Femte hus
Det første barn har ofte stor vægt på Krebsen i sit horoskop og/eller en månebaggrund. Familien kan
blande sig eller blive direkte involveret i de romantiske relationer. Disse personer nyder at få deres
familie til at tage del i fritidsaktiviteter. Det er disse personer, der nyder familieudflugter, familiefester,
grillaftener, familiehygge og weekender med familien i sommerhuset. Hvis Månen er i et vandtegn,
giver dette stor frugtbarhed og mange børn. Folk med denne position er ofte glade for børn og babyer.
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Sjette hus
Der kan være hyppige jobskift. Restaurant/mad, hotel og alle former for husligt arbejde foretrækkes
med denne placering. Disse personer har et stort ønske om, at der er brug for dem. Arbejdet kan påvirke
hele det følelsesmæssige udsyn og velvære. Følelserne påvirker direkte deres helbred. Mavesår,
fordøjelsesproblemer og andre maveproblemer er almindeligt med denne placering, som regel på grund
af bekymring og stress. I nogle tilfælde driver folk med denne placering en virksomhed fra deres hjem.
Syvende hus
Kæresten/ægtefællen har ofte en stærk vægt på Krebsen i sit horoskop og/eller en månebaggrund. De
kan søge en kæreste/partner med et stærkt husligt aspekt i sin personlighed, og de nyder at blive taget
sig af. Andre yder ofte omsorg og/eller gavner dem på en måde. Der er et stærkt ønske om at gifte sig
for følelsesmæssig og huslig sikkerhed. Familien på begge sider har ofte en direkte involvering i
ægteskabet og kan påvirke partnerskabet for godt eller ondt. Denne placering begunstiger forbindelse
med offentligheden i erhvervslivet.
Ottende hus
Der er en intens følelsesmæssig karakter, som de ofte skjuler. Denne placering giver stor spirituel evne
samt en interesse i det okkulte. De har et stort talent for research og at efterforske ting. Disse personer
er jaloux af natur, og er ofte besidderiske af dem de har kært, da de har et stærkt behov for at
kontrollere. Der er behov for økonomisk sikkerhed og støtte fra ægtefællen. Fordi Månen hersker
familien, og det ottende hus er huset for døden og det okkulte, kan der være en evne til og/eller en
interesse i at kontakte familiemedlemmer, der er døde. Sex med disse personer er mest tilfredsstillende
og menignsfyldt for dem, hvis følelser er involveret. Som en hovedregel bryder de sig ikke om sex for
blot at tilfredsstille deres begær.
Niende hus
Kan indikere en stærk tilknytning til de spirituelle, moralske og/eller etiske værdier de blev opdraget
med. Hvis personen ønsker at ændre sin religion, kan familien ofte blande sig. Mange personer med
denne placering flytter langt væk fra deres fødested eller i et fremmed land, da det niende hus er huset
for rejse, og da Månen styrer hjemmet og familien. De kan blive meget følelsesladede vedrørende det,
de tror på.

Tiende hus
Personens familie kan være af høj social status, og anerkendelse i karrieren er vigtigt for disse personer.
Moderen kan være dominerende, især hvis der er Måne/Pluto aspekter. Dette er en god position for
deltagelse i politik, da Månen styrer offentligheden. Faderen kan være Krebs eller have en stærk
måneindflydelse i sit horoskop. Følelsesmæssig tilfredshed kommer ofte fra en succesfuld karriere. I
mange tilfælde er der en familieejet virksomhed.
Ellevte hus
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Der er et stærkt følelsesmæssigt behov for venskab, gruppeaktiviteter og en følelse af at høre til noget.
Der er ofte mange kvindelige venner, da Månen styrer kvinder. Deres hjem kan bruges som sted for
gruppeaktivitet, og de bor ofte med deres nære venner. Venner bliver ofte behandlet og betragtet som
familie. Disse personer kan ikke lide at være alene, og de følger andre. Deres personlige mål ændres
hyppigt og går ofte igennem forskellige faser med hensyn til deres retning i livet.
Tolvte hus
Der er ekstrem følsomhed, en tendens til generthed og stor spirituel evne. Hypnose kan være en fare for
disse personer, da de er yderst letpåvirkelige. Månen i tolvte hus manifesterer sig ofte ved fobier og, i
ekstreme tilfælde, paranoia. Der er ofte ensomhed, depression og følelser af isolation med denne
placering. Disse personer er følelsesmæssigt hemmelighedsfulde. Der kan være problemer med
moderen. Fantasien er meget stærk, og der er tilsvarende en stærk tendens til dagdrømmeri.

Aspekter
Sol/Måne
Jo stærkere Månen er i lyset, desto mere fordelagtig er dens inflydelse i horoskopet.
Sol konjunktion Måne (Nymåne)
Dette styrker huset med aspektet, og lægger særlig vægt på affærene hersket af huset i personens liv.
Der er meget stor vægt på tegnet, som konjunktionen er placeret i, medmindre begge planeter er i
tilstødende tegn. Der er en tendens til at være meget koncentreret og lægge al sin energi i noget, med
udelukkelse af alt andet, med et stærkt fokus i livet forbundet med husplaceringen.
Sol trigon/sekstil Måne
Folk født under en tiltagende Måne vil, hvis der er få eller ingen planeter retrograd, have en tendens til
at opleve ting tidligt i livet, såsom kærlighedsforhold, medmindre andre placeringer og aspekter i
horoskopet modstrider dette. Dette er et harmonisk aspekt for følelsesmæssigt udtryk. Folk født under
en aftagende Måne, og især hvis horoskopherskeren/horoskopherskerne og/eller flere end tre planeter er
retrograd, vil opleve succes senere i livet. Personen er en late bloomer.
Sol kvadrat Måne (kvart Måne)
Familielivet kan have været ustadigt under opvæksten, og forældrene har muligvis ikke kunne enes.
Hvad angår livserfaringer, gælder det ovenstående "Sol trigon/sekstil Måne" på samme måde i forhold
til en aftagende eller tiltagende Måne.
Sol opposition Måne (Fuldmåne)
Her kan personen svinge mellem modsætninger. Simplistisk og subjektiv tænkning, såsom at se ting i
sort og hvid, godt eller dårligt, rigtigt eller forkert osv. Relationer er vigtige for disse personer, og de
fungerer bedst, når de er involveret med andre og ikke alene.
Måne/Merkur
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Disse personer er generelt snakkesalige og nyder at tale om deres familie og hjemmeliv. De har god
hukommelse, da Månen styrer fortiden, og Merkur styrer intellektet. De har en tendens til at tage ting
personligt. De kan være overdrevent bekymrede om sladder eller rygter, herunder eventuelle
bemærkninger fra andre rettet mod dem. De har en stærkt udviklet intuition, og deres tanker drejer sig
ofte om deres hjem, familie og om følelsesmæssige anliggender. Med de hårde aspekter kan der være
utålmodighed og en form for indlæringsvanskelighed samt en manglende evne til at koncentrere sig.
Måne/Venus
Disse personer har meget kunstnerisk evne, charme og god smag. De er ofte gode kokke og har stor
huslig evne. De er varmhjertede og kærlige. Kvadratet kan forsinke ægteskab, hvis andre faktorer
understøtter dette. De hårde aspekter kan få personen til at føle sig uelsket og/eller ikke værdsat, og
familiemedlemmer kan blande sig i kærlighedslivet på en måde. De hårde aspekter kan gøre disse
personer nydelsessyge og overdrevet optaget af luksus og materialisme.
Måne/Mars
Iltert temperament og bliver let vrede, familien får som regel hovedparten af deres vrede, hvilket i nogle
tilfælde resulterer i vold i hjemmet. Disse personer kan være uhøflige, rå og meget grove i deres
manerer, især hvis Vædderen er prominent i horoskopet. Børn med denne placering får raserianfald.
Der er ofte jalousi og fortørnelse over for andre. Disse personer føler og handler med stor intensitet. På
den positive side, kan de udrette meget for en sag, hvis deres energier disciplineres. Mange personer
født med Måne/Mars aspekter, og især med de hårde aspekter, kan blive voldelige og væmmelige når
berusede eller under indflydelse af rekreative stoffer. De hårde aspekter påvirker også disse personer til
at bruge deres penge tåbeligt og impulsivt. Fordi Månen styrer hjemmet og familien, og Mars er
planeten for konflikt, er der ofte sammenstød og kampe med forældre og/eller familiemedlemmer. De
er utålmodige og bryder sig ikke om rutine.
Måne/Jupiter
Begunstiger et godt forhold til moderen. Disse personer er ofte nydelsessyge. Mad er kærlighed for
dem. De er generøse af natur og er følelsesmæssigt knyttede til deres hjem, familie, venner og
materielle besiddelser. De har en tendens til at blive alt for følelsesladede og kan overreagere på ting.
De er stærkt beskyttende og plejende mod dem, de holder af. De er ofte meget følelsesladede med
hensyn til deres tro og filosofier.
Måne/Saturn
Der er ofte problemer med moderen. Moderen kan have været følelsesmæssigt fraværende, ond og/eller
en negativ indflydelse. Disse personer er defensive og selvbeskyttende. Dette aspekt kan indikere
følelsesmæssig depression. De fleste personer med et Måne/Saturn aspekt er hårdtarbejdende og
disciplinerede. I mange tilfælde var Måne/Saturn personer ofte nødt til at påtage sig et stort ansvar, da
de var meget unge, såsom at tage sig af yngre søskene. Følelsesmæssig tryghed og sikkerhed er meget
vigtigt for disse personer, og som følge heraf skjuler de ofte deres følelser. De sætter pligt før deres
egne personlige behov, såsom at tage sig af ældre forældre eller afhængige familiemedlemmer.
Måne/Uranus
Mulig adskillelse fra moderen i barndommen eller moderen var usædvanlig på en måde. Familielivet og
hjemlivet kan på en måde være usædvanligt. Disse personer nyder det mærkelige og unikke. Der kan
780

forekomme pludselige følelsesmæssige ekstremer. Frihed er ekstremt vigtigt for disse personer. Med de
hårde aspekter kan man have oplevet nogle traumer i barndommen, som kan være varige i psyken. Som
med Pluto/Måne aspekter, ønsker personer med Uranus/Måne aspekter ofte fuldstændig at gøre det
forbi med deres fortid på en måde. Der kan være pludselige og uventede ændringer vedrørende
hjemmet med de hårde aspekter samt følelsesmæssige udbrud.
Måne/Neptun
Letpåvirkelige, sårbare og godtroende. Disse personer kan være åbne for at blive offergjort. Moderen
kan have været en stofmisbruger og/eller alkoholiker, upålidelig eller bare ikke have været der for dem
under opvæksten. I nogle tilfælde idealiseres moderen og ses som perfekt. Det samme gælder
barndommen, hvor personen husker den som perfekt og fejlfri. Disse mennesker er spirituelle og har
ofte kraftfulde og profetiske drømme. De bliver let påvirket og har en meget aktiv fantasi. Grimhed,
vulgaritet og rå opførsel påvirker dem og forstyrrer dem dybt. Dette aspekt skænker stor kreativ og
kunstnerisk evne. Mange mestrer skuespil, dans og områder af kunst. Der er ofte en slags drømmende
idealisme vedrørende hjemmet og familien.
Måne/Pluto
Dette aspekt indikerer ofte en dominerende moder. Der er normalt tætte bånd til moderen, der varer
gennem voksenlivet. I nogle tilfælde kan moderen have døet tidligt i personens liv, men dette er
sjældent. Moderens indflydelse i personens liv er meget stærk for godt eller ondt. Jo strammere aspektet
er, desto flere moderfigurer vil der være i livet, og dette er især sandt med de hårde aspekter. I slemme
tilfælde styrer moderen personens liv. Disse personer kan i visse tilfælde, med de hårde aspekter, bryde
alle bånd til deres familier, da der kan være et stort ønske om fuldstændig at bryde med fortiden, som
med Uranus/Måne aspekter. Der kan være såkaldte "skeletter i familiskabet", som de skammer sig over.
Disse mennesker er følelsesmæssigt intense.
Født under en Måne i tomgang:
Hvad end der har Krebsen på husspidsen - affærene styret af huset er exceptionelle på én eller anden
måde. En person født under en Måne i tomgang er ofte en meget usædvanlig og/eller enestående
person.
Eva Braun, Adolf Hitlers livsledsager/kone havde herskeren af sit syvende hus (for ægteskab/partnere),
med Krebsen på husspidsen og hersket af en Måne i tomgang, i ottende hus for magt, hvilket
repræsenterer Adolf Hitler - nok sagt?
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Merkur
Merkur i tegnene
Merkur i Vædderen
Disse personer har ofte kraftfulde stemmer og kan være brovtende. De er uforbeholdne og har en
tendens til at sige de forkerte ting på de forkerte tidspunkter. Selv når de ikke er vrede, lyder deres
tonefald ofte som om, de er. De nyder at diskutere og er intellektuelt konkurrencebetonede. De kan
have en irritabel karakter og et iltert temperament. De er utålmodige af natur og har en tendens til at
være impulsive og ikke tænke sig om, inden de tager beslutninger eller fører dem igennem. De
foretrækker at tage en beslutning og få det overstået. Sindet er meget aktivt, og disse personer kan have
svært ved at berolige det og koncentrere sig. Sindet med Merkur i Vædderen hopper ofte fra én tanke til
en anden, og tænker endda ofte på flere ting ad gangen medmindre der er et stærkt aspekt fra Pluto, som
kan modvirke dette. De har kreative evner i forhold til at være originale. De er verbalt selvsikre, og
siger ofte hvad de mener og føler, uanset konsekvenserne. Merkur i Vædderen skænker også adræthed,
fingerfærdighed og atletiske evner. De kan ikke lide lange, omstændelige foredrag og måder at lære på.
De vil lige til pointen og tager den hurtigste vej til den.
Merkur i Tyren
Disse personer foretrækker at tage sig god tid, inden de træffer vigtige beslutninger. De foretrækker at
være grundige og kende alle faktaene, da de gerne vil overholde deres planer og følge op på deres
beslutninger. De er praktiske og langsomme til at danne meninger. Merkur i Tyren giver stærk
koncentrationsevne. Tyren, værende et fast tegn, giver fokus. Når først disse personer danner en
mening, ændrer de den sjældent. I modsætning til Merkur i Vædderen, taler de som regel forsætligt og
ikke på et indfald. De spilder ikke deres ord. De fortrækker handling frem for snak og kan have en gave
inden for forretning og økonomi. De er også intellektuelt og mentalt bestemte og fokuserede.
Merkur i Tvillingerne
Merkur hører hjemme i Tvillingerne. Her er sindet hurtigt, modtageligt og nysgerrigt om næsten alt.
Disse personer er begavede inden for alle former for kommunikation. De elsker at snakke, skrive, bruge
computeren, læse og bruge deres sind. De har en tendens til at vide lidt om alt. De har også en tendens
til ubeslutsomhed og kan ændre holdning gentagne gange, da Tvillingerne er et tegn for dobbelkarakter.
I nogle tilfælde kan de have svært ved at afslutte det, de starter, da de har en tendens til at begynde at
kede sig let og kan hoppe fra ét projekt til et andet og derved efterlade et spor af uafsluttede sager.
Deres sind er hurtigt og adræt. Der er også en tendens til at blive distraheret let og en manglende evne
til få sindet til at fokusere og slappe af. De er fremragende samtalere og har næsten altid noget at sige.
De nyder at spille spil, der kræver brugen af intellekt. Denne placering giver også mental og fysisk
adræthed.
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Merkur i Krebsen
Disse personer har som regel glimrende hukommelse, og de nyder at tale om deres familier, og dem de
har kært. Personer med afvigende holdninger kan være truende for disse personer, da de tager deres tro
og holdninger personligt. Meningsforskelle opfattes ofte som personlig kritik og/eller angreb. De har en
tendens til at tage alt personligt. Deres følelser indentificeres i høj grad med deres tænkning. Denne
placering giver en stærk intuition og en evne til at føle, hvad andre tænker og oplever følelsesmæssigt.
De er normalt konservative i deres meninger og overbesvisninger, hvilket kan få dem til at føle sig mere
sikre. De kan være subjektive og forudindtagede i deres tænkning.
Merkur i Løven
Disse personer sætter en ære i det, de ved. Det er som regel dem, der giver andre råd, uanset om andre
beder om dem eller ej. De ser deres egne meninger som de eneste, der betyder noget, og det falder dem
aldrig ind, at andre måske ikke er enige. De er viljestærke og fokuserede. Denne placering giver meget
intellektuel stolthed og selvtillid, og gør personen glad for at være i autoritet med sit valgte område af
viden eller emne(r). Fordi Løven altid nyder at være centrum for opmærksomhed, kan Merkur i Løven
gøre disse personer begavede til at tale for folkemængder og holde foredrag. Det kan være svært for
disse personer at se og endda anerkende andres synspunkter. Deres eget synspunkt og overbevisninger
er ofte det eneste, der betyder noget for dem. De elsker at prale om deres seneste resultater og har et
naturtalent for lederskab.
Merkur i Jomfruen
Folk med Merkur i Jomfruen er organiserede og systematiske. De er kritiske, analytiske og ser ofte de
mindre detaljer, som andre overser. De holder ting for sig selv ud af generthed men brokker sig senere,
når de skulle have sagt noget tidligere. De kan have svært ved udtrykke sig selv og sige, hvad de mener.
De foretrækker at holde deres tanker for sig selv. De har matematisk evne og er talentfulde forfattere.
Merkur er også i sit hjemtegn i Jomfruen. I modsætning til Merkur i Tvillingerne, har disse personer
mere fokus og mental udholdenhed, og de udfører som regel deres projekter i stedet for at efterlade ting
ufærdige. De er gode arbejdere og anvender deres sind til deres arbejde og til at forbedre ting
vedrørende arbejdet. De er perfektionister af natur. Merkur i Jomfruen giver også adræthed samt et
aktivt sind. De har en tendens til at være alt for kritiske over for sig selv og andre.
Merkur i Vægten
Disse personer er generelt taktfulde i deres tale. De er høflige og bryder sig, som en hovedregel, ikke
om skænderier. De kan blive påvirket af andres meninger. De er metodiske og foretrækker at se på alle
sider og aspekter af en situation, før de træffer en beslutning. På grund af dette, lider de sommetider af
ubeslutsomhed. De er objektive og upartiske i deres domme, da de værdsætter retfærdighed og
rimelighed. De bryder sig ikke om groft, råt, højlydt og grimt sprog. De er raffinerede og værdsætter
gode manerer, ikke blot hos sig selv, men også hos andre. De er ikke typerne, der hæver stemmerne, da
de har en tendens til at være rolige og fattede, når de udtrykker sig. De dagdrømmer ofte om romantik
og forhold. Dette lægger dem ofte på sinde.
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Merkur i Skorpionen
Merkur i Skorpionen giver et naturtalent for at kunne koncentrere sig samt en naturlig evne for magi; at
fokusere ønskerne og viljen. Disse personer har en gave for visualisering. Meditation kan være lettere
for disse personer. De har skarpe, gennemtrængende sind og er hemmelighedsfulde og kyniske af natur.
De er også intuitive af natur og er fremragende til research og detektivarbejde. De kan ikke stille sig
tilfredse med overfladisk viden, men nyder i stedet at undersøge ting i dybden og opdage samt kende
andres hemmeligheder. Når først de danner en mening, kan ingen andre overbevise dem om andet. De
er følelsesmæssigt knyttede til deres tro og idéer. De er de intellektuelle anti-konformister. Deres
overbevisninger er ofte uortodokse og unikke i sig selv, og ingen rationelle argumenter baseret på logik
kan få dem til at ændre holdning. De siger enten, hvad de tænker og føler, eller også tier de stille. De vil
helst hurtigt til pointen i deres kommunikation, og mangler af denne grund ofte takt. Deres sind kan ofte
være fikserede på tanker om sex.
Merkur i Skytten
Disse personerer er som regel meget nysgerrige og interesserede i alt. De er livslange studerende, der
nyder og sætter pris på læring, og ofte uformel læring. De er optimistiske af natur, medmindre der er
stærke aspekter til Saturn eller vægt på Stenbukken i horoskopet. Fordi Skytten er tegnet for fremmede
folkeslag, lande og rejser, er disse personer ofte begavede til at lære andre sprog. De elsker at snakke og
kommunikere, især når de er i stand til at dele det, de ved. Fremsynethed er meget vigtigt for dem.
Selvom de værdsætter tradition, bryder de sig ikke om at blive indoktrineret med dogme. De er meget
åbne, ærlige og direkte i deres talemåde, og de vil helst lige til pointen. Denne placering er god for
undervisning, tale, skrivning og alle former for kommunikation samt enhver form for arbejde inden for
insitutioner for vidergående uddannelse, såsom universiteter.
Merkur i Stenbukken
Ligesom Merkur i Skorpionen, har de med Merkur i Stenbukken evnen til at fokusere i længere
perioder ad gangen. De er tålmodige og udholdende. De har en tendens til pessimisme og er ikke
idealister, men realister. De går ind for det praktiske, det afprøvede og sande. De er observante, og kun
meget lidt i deres omgivelser undslipper deres opmærksomhed. Merkur i Stenbukken er ikke
godtroende. Denne placering kan være en stor hjælp for personer, der har en prominent Neptun eller
vægt på Fiskene i deres horoskop, da Merkur i Stenbukken holder én nede på jorden og mindre
tilbøjelig til at blive narret af svindel eller på nogen måde vildledt. De tænker, før de taler og er ikke
særlig snakkesalige af natur. De kan være generte, og foretrækker kun at tale med dem de er nær. De
kan godt lide at anvende enhver form for viden, de har i en praktisk forstand. Viden for videns skyld er
normalt ikke af nogen værdi for dem. Viden er kun vigtig, hvis den kan anvendes på en praktisk måde.
De kan mangle selvtillid i deres viden og intellekt og tro, at de ikke ved så meget som andre.
Merkur i Vandbæreren
Disse personer fokuserer på det nye, det originale og fremtiden i deres tænkning. De er rebelske af natur
og vil ændre eksisterende forhold og lave nye reformer. Tradition keder dem, især hvis det er i strid med
dokumenterede fakta. De er opfindere og innovatorer af natur. Deres sind er aktive og kan hoppe
fra én tanke til en anden og så videre til den næste. Disse personer har ofte et talent for at arbejde med
og forstå elektronik, computere og også inden for videnskab og matematik. De er ofte interesserede i at
forbedre menneskeheden og også i det okkulte/spirituelle samt astrologi. De er begavede i at være
unikke samt have stor originalitet og kreativ evne.
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Merkur i Fiskene
Disse personer har kraftfulde fantasier samt en stærk tendens til at dagdrømme. Fordi de har livagtige
tanker, har de et naturtalent for visualisering. De er også meget intuitive af natur. De baserer ofte deres
tanker, idéer og holdninger på deres mavefornemmelser og intuition. Fordi Fiskene er et dualistisk tegn,
ligesom Tvillingerne, kan disse personer have meget svært med at bestemme sig, selv mere end de med
Merkur i Tvillingerne. Fiskene er et svagt tegn. Disse personer påvirkes ofte let af folk med stærkere tro
og overbevisninger. De kan skifte mellem synsvinkler og have svært ved at indtage en fast holdning i
forhold til, hvad de virkelig mener eller tror på. Ligesom Merkur i Stenbukken, kan Merkur i Fiskene
være generte i kommunikation med andre og/eller i forhold til at tale for et stort antal personer. De er
meget kreative, har vidunderlig fantasi samt et talent for kunst, såsom musik, dans, poesi, maleri og
teater. De skal passe på ikke at lade deres kraftfulde fantasier løbe løbsk samt afholde sig fra at falde i
narkotika/alkoholafhængighed, da Fiskene er et svagt tegn. Der kan i sjældne tilfælde være tab af
kontakt med virkeligheden.

Merkur i husene
Første hus
Merkur i første hus giver et stærkt fokus på alle former for kommunikation. Disse personer kan også
være naturlige atleter, og dette er især sandt, hvis Mars også er fremhævet i horoskopet. Denne
placering giver håndelag, adræthed og en hurtig, opmærksom natur. De er bevidste om næsten alt, der
foregår i deres omgivelser, og meget lidt undslipper deres opmærksomhed. De er snakkesalige og nyder
også at skrive. De fleste personer med denne placering har over gennesnitlig intelligens. De fleste er
intellektuelt konkurrencebetonede og er dygtige til debat. Det er meget vigtigt for disse personer at
kunne udtrykke sig selv verbalt. De nyder at lære og er nysgerrige. Intellektuelle spil, såsom krydsord
og andre ordspil, appellerer til disse personer.
Andet hus
Disse personer kan lide at bruge deres penge på bøger, videoer, dvd'er, computersoftware, uddannelse
og læring. Dette er en fremragende placering for forfattere og alle, der tjener deres penge gennem
kommunikation. De har et naturtalent for at vide, hvordan man tjener penge, såsom ved at analysere
aktier og så videre, samt at vide hvad der sælger på ethvert givet tidspunkt. De anvender deres viden og
intelligens til at tjene penge.
Tredje hus
Merkur er hjemme i det tredje hus. Disse personer er ofte over gennemsnittet i intelligens. De er meget
snakkesalige og har en interesse inden for al slags kommunikation. Der kan være en søsken med vægt
på Tvillingerne/Jomfruen og/eller Merkur i sit horoskop. De bruger ofte telefonen meget og bruger
ligeledes meget tid på at skrive. Disse personer er ofte på farten og kan være rastløse. Der er her et
talent for al slags kommunikation. De er begavede talere, forfattere og lærere.
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Fjerde hus
Moderen har ofte en stor vægt på Tvillingerne/Jomfruen og/eller Merkur i sit horoskop. Uddannelse og
læring kan være et vigtig fokusområde i hjemmet, især under opvæksten. Forældrene kan være
veluddannede, og hjemmet kan endda indeholde et bibliotek eller andre uddannelsesmæssige
ressourcer. I nogle tilfælde, kan der være hyppige ændringer i bopælen, og dette omfatter selv
eksempelvis at bo i en campingvogn og/eller at leve nomadisk, da Merkur har at gøre med bevægelse.
Meget kommunikation finder ofte sted i hjemmet. Disse personer kan endda arbejde fra deres egne
hjem og have deres eget kontor i en del af deres hjem.
Femte hus
Disse personer har ofte intellektuelle børn eller et barn med stor vægt på Tvillingerne/Merkur eller
Jomfruen i sit horoskop. Børnene er ofte over gennemsnittet i intelligens. Disse personer er
fremragende manuskriptforfattere, de har et talent inden for teater, og de nyder gåder og intellektuelle
spil for fornøjelsens skyld. Dette er en fremragende placering for skolelærere, da det femte hus styrer
børn, og Merkur styrer alle former for kommunikation og gør én naturligt begavet til at undervise.
Sjette hus
Denne placering kan indikere, at løbende research og læring er nødvendigt for ens job, såsom en læge,
der konstant må følge med i ny information for at holde sig ajour. De er perfektionister og kan have en
tendens til at overarbejde. Som med Merkur i tredje hus, er Merkur også hjemme i sjette hus. Disse
personer er fremragende som arbejdere og ansatte. De sætter pris på deres arbejde og har øje for
detaljer, som andre ofte overser. Alle former for kommunikation er ofte fremhævet i disse personers
arbejde. Hvis Jomfruen er på ascendanten, kan personen være en kontrolfreak, der skal have styr og
orden på alt. I nogle tilfælde kan der være nervelidelser, problemer med talen og/eller hørelsen/synet.
Undersøg om der er nogen stramme aspekter mellem Merkur og horoskopherskeren for muligheden for
dette. De værdsætter renlighed, opmærksomhed på ens helbred, hygiejne og organisering. De går meget
op i pligt.
Syvende hus
Der kan være ægteskab med en yngre eller intellektuel partner. Partneren kan have en stærk vægt på
Tvillingerne/Jomfruen eller Merkur i sit horoskop. Åben og fri kommunikation i kærlighedsforhold er
meget vigtigt for disse personer. Folk med denne placering fungerer som regel bedst med en støttende
partner, med hvem de kan kommunikere. De værdsætter intelligens hos en ægtefælle samt en god
uddannelse. Intellektuelle typer tænder dem.
Ottende hus
Disse personer har som regel stærke og fokuserede sind. De har et talent for og en evne til at
kommunikere med de døde, samt evner inden for alle andre områder af spiritualitet og det okkulte. De
har en tendens til at være hemmelighedsfulde, og de nyder efterforskningsarbejde. Disse personer bærer
nag og planlægger i hemmelighed deres hævn. Telepati kan komme naturligt for mange med denne
placering. De nyder at afsløre andres hemmeligheder og motiver men afslører meget lidt om deres egne
tanker og motivationer, da de er hemmelighedsfulde af natur. Folk med denne placering er
naturtalenter, når det kommer til sort magi og alle andre former for spirituelle anvendelser af sindet og
sjælen. Seksuel tilfredsstillelse kommer ofte fra også involvere disse personers sind, såvel som den
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fysiske del selv. De har en tendens til at tænke på sex en del. Folk med Merkur i ottende hus går glip af
meget lidt. De er bevidste om og ser, hvad der foregår omkring dem. De er fascinerede af spiritualitet,
skjulte mysterier og det okkulte.
Niende hus
Mange lærere, universitetsprofessorer, filosofer og udgivere har denne placering. De elsker rejse og er
fascinerede af fremmede folkeslag og kulturer. De kan tale eller skrive om religion. De er tiltrukket af
at studere og rejse, og de er livslange studenter, der nyder at lære om verden. De er fremragende til at
undervise og inspirere andre. Folk med Merkur i niende hus keder sig let og bryder sig ikke om rutine
eller at forblive i ét sted for længe. De har en bred vifte af interesser, medmindre horoskopet er
klyngemønstret.
Tiende hus
Disse personer arbejder ofte som journalister, forfattere, i medierne og inden for områder, der kræver
omfattende kommunikation. Faderen kan være intellektuel eller have en stærk vægt på
Tvillingerne/Merkur og/eller Jomfruen i sit horoskop. De planlægger deres karrierer og tilegner sig de
nødvendige uddannelser for disse. De som har Merkur i tiende hus kommunikerer ofte hyppigt med
folk i magtpositioner, med forfattere og andre, der arbejder med kommunikation. Andre
karrieremuligheder omfatter udgivere (sammen med niende hus), printere, talere, sælgere, folk med
arbejde inden for computere (især med hensyn til kommunikation), telekommunikation og transport.
Disse personer anses ofte for at være intellektuelle og huskes således.
Ellevte hus
Venner af personer med denne placering kan ofte være yngre, intellektuelle og/eller have stærk vægt på
Tvillingerne/Jomfruen eller Merkur i deres horoskoper. Disse personer nyder at tilhøre grupper, hvor
der er et stærkt fokus på kommunikation og uddannelse. De nyder at lære. De finder intelligente venner,
som de kan kommunikere med om næsten alle emner. Vennerne deler ofte samme interesser af en
intellektuel karakter. I nogle tilfælde kan en bror eller søster være deres bedste ven.
Tolvte hus
Disse personer har en overlegen evne til at kommunikere med Dæmoner, ånder og andre væsener. Det
astrale syn er ofte meget veludviklet, og de er også i stand til at se spirituelle væsener. Denne placering
er meget god for spirituelle medier. Beslutningerne som disse personer tager baseres ofte på følelser og
intuition snarere end logisk ræsonnement. Med Merkur i tolvte hus, er der en tendens til at afsløre
hemmeligheder, enten bevidst eller ved uheld. I nogle tilfælde kan der være neuroticisme, psykisk
sygdom og indlæringsvanskeligheder, læseproblemer eller andre mentale blokeringer, især hvis Merkur
er retrograd. Disse personer er fødte bekymrere og kan have svært ved at koncentrere sig om én enkelt
ting, da der ofte løber mange forskellige tanker gennem deres aktive sind. De har en over gennemsnitlig
evne for detaljeret arbejde samt planlægning og organisering. Der kan være ulykke eller problemer med
husene, der har Tvillingerne og Jomfruen på husspidserne.
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Aspekter:
Merkur/Venus
Der er et stort talent for poesi, at komponere lyrik og behagelig verbal selvudfoldelse samt personlig
charme. De fleste personer født med denne placering har kunstneriske evner og en sans for skønhed.
Grimhed og hvad som helst alvorligt ubehageligt kan have en meget negativ og dyb, varig effekt på
dem, meget lig folk med Merkur/Neptun og Venus/Neptun aspekter. Dette er aspekt er godt for sangere
og giver en naturlig behagelig stemme. Mange komponister og sangskrivere har dette aspekt. De har
evnen til at kommunikere ting, der er ubehagelige på en positiv måde og er glimrende mæglere. Dette
aspekt gør en social.
Merkur/Mars
Folk med dette aspekt har en stor mund. De er ofte sarkastiske og har en skarp intellekt og humor.
Humoren er ofte sort, sarkastisk og ligefrem. De er fremragende til diskussion og debat. De er meget
udtalte, mangler aldrig ord og anstifter ofte diskussioner med andre. Folk med dette aspekt, især
konjunktionen, kvadratet og oppositionen, har en gave i at kunne finde frem til folks svagheder, og når
de provokeres, bruger de dette i verbale konfrontationer, uanset hvem de måtte fornærme. De er
ligefremme, skarpe og ofte taktløse i deres kommunikation. Dette er et fremragende aspekt for
reportere, journalister og lignende, da det giver verbal aggression.
Merkur/Jupiter
Disse personer erhverver ofte gode uddannelser og er livslange studerende. De er snakkesalige og
intellektuelle, nyder rejser og har en sans for humor. Dette aspekt giver tilbøjelighed til at overdrive
ting, og folk med dette aspekt har ofte store idéer. Disse personer kan studere/researche mange
forskellige emner på samme tid, da de har en meget bred vifte af interesser (medmindre horoskopet er
klyngemønstret). Folk med Merkur/Jupiter aspekter, og især de hårde aspekter, er meget snakkesalige.
Det er ofte dem, der "ved det hele", og tror de har ret, uanset situationen. Dette aspekt giver talerevne
samt en evne til at inspirere andre gennem kommunikation. Hårde aspekter bringer ofte, og i høj grad,
rejse i livet.
Merkur/Saturn
Denne placering giver en tendens til pessimisme, depression og bekymring. Personens uddannelse blev
ofte ikke færdiggjort eller var på en måde ikke tilstrækkelig. Disse personer er hårdtarbejdende og
grundige i forhold til at studere og lære. De er skeptikere af natur og kan ofte kun se den negative side
af livet. I nogle tilfælde kan der være problemer med hørelsen, synet og kommunikation, men man skal
undersøge andre faktorer i horoskopet for at bekræfte dette. De er bekymrere af natur og kan have en
tendens til at være ængstelige om fremtiden. Der er ofte problemer med hensyn til husene styret af
Tvillingerne og Jomfruen samt huset indeholdende Merkur.
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Merkur/Uranus
Jeg har set dette aspekt i geniers horoskoper, hvilket betyder, at IQ'en er over 180 (ekstraordinær
intelligens), hvilket er omkring én ud af en million. I ét tilfælde indjusterede Merkur/Uranus aspektet
sig ind med ascendant- og descendantakserne, og i et andet tilfælde var aspektet nøjagtigt og
indjusterede sig på samme grad som horoskopherskeren. Uranus er den højere oktav af Merkur. Der er
en naturlig evne inden for videnskaberne, matematik og alle avancerede fagområder. Idéerne er
originale og ofte langt forud for deres tid. Dette aspekt giver næsten altid overlegen intelligens samt en
rebelsk natur. Det nye og usædvanlige fascinerer disse personer. De har en tendens til at kede sig let og
kan kan være af et højspændt temperament.
Merkur/Neptun
Disse personer er fremragende til at lyve, og i sjældne tilfælde, hvis Neptun er fremtrædende og andre
faktorer i horoskopet understøtter det, kan der være en manglende evne til at adskille sandhed fra løgn,
med en tendens til patologisk løgnagtighed (selvom dette er sjældent). Hemmeligheder afsløres
sommetider ved uheld. Sindet er uorganiseret - personen er forvirret, ufokuseret og tilbøjelig til hyppig
dagdrømmeri uden fokus. Merkur/Neptun aspekter gør det vanskeligt at fokusere og koncentrere. Der
kan være tendenser til uærlighed, og dette aspekt ses ofte i tyves horoskoper. Disse personer kan være
undvigende og vildledende, især hvis Neptun er fremtrædende i horoskopet. Merkur/Neptun aspekter
giver spirituel evne og et talent for telepatisk kommunikation. Disse personer har et behov for og en
kærlighed til musik. De har brug for at lytte til musik, de nyder for at balancere deres psyke og berolige
deres nerver.
Merkur/Pluto
Disse personer nyder at snage i andre personer sager, da de er nysgerrige af natur. Dette aspekt giver
stor koncentrationsevne og er fremragende til udførslen af magi. Disse personer har meget kraftfulde og
gennemtrængende sind. De har talent for at efterforske ting og nyder at løse mysterier og andre gåder.
De er naturligt viljestærke, og mange har en evne til at dominere andre, blot gennem deres tanker og
følelser, især hvis Merkur og Pluto er i hårdt aspekt til hinanden med en stram orbis. Dette er et af de
bedste aspekter for magikere.
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Venus
Planeten Venus afslører meget om sex- og kærlighedspræferencer

Venus i tegnene
Vædderen
Disse personer nyder jagten. Hvis personen de har følelser for kommer til dem alt for let, mister de ofte
interessen. De ønsker udadvendte, atletiske partnere, der kan følge med dem, og som aktivt vil tage del i
deres interesser. Når først de ved, at de har erobret en elsker, mister de interessen, da de begynder at
tage ham eller hende for givet. Kærlighed er en konkurrence med disse personer. De vil gerne have, at
du tager det første skridt, men lad være med det. Lad dem tage det første skridt, hvilket de vil gøre, hvis
de seriøst er interesseret i dig. De har brug for uro i kærlighed, især hvis Venus er i hårdt aspekt til
Mars. De mister interessen, når tingene kører glat, så de starter skænderier og kan gøre andre ting for at
ruske op i forholdet. De nyder at se deres partnere blive jaloux, men de kan ikke selv håndtere jalousi.
De kan seriøst overreagere.
De med Venus i Vædderen er egoistiske elskere. De går ofte kun op i deres egen nydelse. Før armen
rundt om deres hals, rusk dem i håret, kys dem på ørene og halsen, før din finger over deres læber; disse
moves tænder dem. Nogle kvinder med Venus i Vædderen kan godt lide, når deres mænd har
skægstubbe, der gnider op mod deres ansigter, mens de kysser dem. Nogle kan lide hård sex. Giv dem
igen. Stå op imod dem. De mister interessen, når de ved, de kan dominere dig. Ændr noget ved dig selv
en gang imellem for at holde hans eller hendes interesse, da folk med denne placering let begynder at
kede sig. Folk med Venus i Vædderen kommer ikke godt ud af det med vandtegn, der er følsomme,
følelsesmæssigt trængende og som skal have sikkerhed i deres forhold. De kan være meget bryske,
medmindre der er mange andre planeter i Fiskene, Krebsen eller andre vandtegn.
Tyren
Folk med Venus i Tyren har brug for at blive rørt. Ifør dig bløde, sensuelle stoffer, såsom silke, satin,
angøra fløjl, da dette vil tænde dem. De kan have sex i den samme stilling, på same tidspunkt, hver dag.
Varietet er ikke vigtigt her, medmindre Uranus er i aspekt til Venus i horoskopet. De kan blive meget
jaloux og besidderiske. Tyren er et jaloux tegn, og de har brug for sikkerhed i deres forhold. Fodr dem
med et stort, hjemmelavet måltid med den mad, de fik som barn; mad fra deres hjemland. God mad er
afgørende for deres trivsel. Se en film og hav sex hele natten. Din seksuelle nydelse er meget vigtig for
dem. Fake det hvis du er nødt til det.
Det tænder dem at blive kysset i nakken og på skuldrene. De elsker også at kæle. Få dem til at føle sig
så sikre, komfortable og luksuriøse som du overhovedet kan. Sår dem aldrig, for så holder de sig væk
for evigt. Forpligtelse er meget vigtigt for dem. De foretrækker at have sex derhjemme. Gør altid dit
bedste for at følge med deres seksuelle behov, især i begyndelsen.
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Tvillingerne
Her har vi personen, der kan have to eller flere forhold på samme tid og elske hver enkelt person for
deres egen, unikke individualitet. Venus i Tvillingerne er den mest tilbøjelige til at være utro.
De er inkonsekvente i deres følelser. God snak, intelligens og en masse interessant samtale vil holde
dem interesseret. Mænd med Venus i Tvillingerne elsker intelligente kvinder, med hvem de kan
kommunikere om næsten alt. Disse personer nyder at prale til andre om deres sexliv (normalt en nær
ven). De nyder at tale om kærlighed. De kan ofte miste interessen, som årene går, da de let keder sig.
De kan godt lide at forblive venner med deres kærester, selv lang tid efter forholdet er slut.
De nyder at kysse. Bliv ved med at kysse dem dybt, mens I har sex. De bliver jaloux, men de forstår og
tolererer ikke jalousi hos andre. Når først de slukker seksuelt, er forholdet slut. De kan være
overfladiske i kærlighed, da deres følelser ikke er særlig dybe (Tvillingerne er intellektuelt lufttegn),
medmindre der er mange vandtegn i horoskopet til at modvirke dette. Hold dem interesserede og
forundrede, hold dem i hånden og forkæl dem med sladder - de elsker det. De kan lide at
eksperimentere og værdsætter varietet i sex.
Krebsen
Dril eller latterliggør ikke disse personer personligt. De er super følsomme. Mændende elsker, når deres
kvinder går i feminint tøj. De ønsker en kæreste/partner, der får dem til at føle sig sikre og hjemme.
Glem aldrig deres fødselsdage, årsdage eller andre vigtige personlige dage. De er dybest set usikre og
bange for at blive afvist. De fleste mænd med Venus i Krebsen er tiltrukket af kvinder med store
bryster. De fleste af kvinderne nyder at få deres bryster blidt kysset og kælet ved.
Vær altid på god fod med deres familier. Selv hvis de kristiserer deres familiemedlemmer, så sørg for
ikke at deltage i denne kritik. Det er fint for folk med Venus i Krebsen at klage over deres familier, men
ikke for udenforstående. Det er bedst ikke at sige noget. Disse mennesker nyder dyb, lidenskabelig
kysning. Tal aldrig om tidligere kærster, da dette får dem til at føle sig usikre. De har brug for
regelmæssigt at få at vide, at de er elskede. Hold deres hænder, kæl dem og rør regelmæssigt ved dem.
Mændende foretrækker kvinder med en stærk, moderlig og plejende kvalitet. Karrieredrevne, stærke,
selvstændige kvinder tænder dem ikke. Ligesom med Venus i Tyren, så fodr disse personer med et
stort, hjemmelavet måltid med maden, som de elskede som barn; mad fra deres hjemland. God mad er
kærlighed for disse personer.
Løven
Smiger vil få dig meget langt med disse personer, men sørg for at være oprigtig, da de kan fornemme
uoprigtighed. Grin af deres vittigheder og giv dem komplimenter, men igen... vær oprigtig. De skal altid
have din fulde opmærksomhed. De kan ikke tåle at være nummer to i dit liv, eller at du sætter andres
behov (selv familie) før deres. Lad dem vide hvor meget du elsker dem og sætter pris på dem, selvom
de ikke virker særlig interesserede i dig. Vær aldrig billig eller nærig når du giver dem gaver. De nyder
massage. Tilbed og elsk dem. Folk med Venus i Løven er romantiske. Gør altid dit bedste for at klæde
dig ordentligt på, have gode manerer og opføre dig anstændigt i nærheden af andre personer, da disse
personer har brug for at kunne være stolte over deres partnere. Gør aldrig noget skammeligt eller noget
der sætter dem i dårligt lys.
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Jomfruen
Vær altid ren! Bad altid før du har sex med disse personer. Børst dine tænder og sørg for at bruge
ordentlig mundskyl! Duft frisk og ren, men brug ikke tonsvis af parfume eller deodorant. Bare sørg for
aldrig nogensinde at lugte dårligt eller mangle hygiejne, da dette er et totalt turn-off for dem. Folk med
Venus i Jomfruen udpeger normalt én person, og vil koncentrere sig om den ene person, uanset om han
eller hun er ledig eller ej. Disse personer dater som regel ikke for sjov, men kun hvis de er oprigtigt
interesserede.
Nogle har usædvanlige feticher og er tiltrukket af kærester med dårligt helbred eller fysiske problemer.
Deres fantasier har indviklede detaljer. Sex anses som afgørende for fysisk sundhed. De er meget
selektive med hensyn til, hvem de giver deres kærlighed. Følelsesmæssig sikkerhed er vigtigt for deres
forhold. De er ikke særlig romantiske. De udtrykker og viser kærlighed ved at gøre ting for en, tage sig
af ens behov og på andre praktiske måder. Det er vigtigt at have gode manerer.
Vægten
Hav altid gode manerer og vær høflig. Brug ikke grimt sprog, vær ikke for højlydt, afbryd ikke og være
ikke ubehøvlet på nogen måde. Vær altid raffineret. Disse personer hader at være alene, og forhold er af
ekstrem betydning for dem. Deres liv er ufuldstændige uden en kæreste. De er meget hensynsfylde
elskere og sætter deres elskeres behov over deres egne. De behandler normalt deres partnere meget
godt. Hold dem aldrig uden for nogen aktivitet eller hvad som helst andet som de har brug for at være
en del af. Gør alt sammen. At holde dem udenfor vil blot få dem til at føle sig uønskede og afviste.
En elsker/partner kan være fysisk utiltrækkende, men han eller hun vil være smuk for personen med
Venus i Vægten. Mændende vil gerne have deres kvinder til at opføre sig som en perfekt dame. Den
stærke, uafhængige type kvinde, der er fuldstændig selvforsynende, er et turn-off for dem. Begge køn
sætter stolthed i deres personlige fremtræden og vil gå meget langt for at se godt ud.
Begge køn nyder at få ballerne kærtegnet. Venus i Vægten er romantisk i det ekstreme. En elskers
seksuelle nydelse er af allerstørste betydning for dem. De er går overdrevent meget op i, om du har en
god orgasme og nyder sex med dem.
Skorpionen
Disse personer kan have nogle ret væmmelige feticher. De er stærkt seksuelle, besidderiske og jaloux.
De nyder at have sex helt nøgne. Der kan gå lang tid mellem deres forhold, da de tager kærlighed meget
alvorligt, og det er alt eller intet med dem. De kan være enespændere. Tal aldrig om deres sexliv, deres
hemmeligheder eller deres personlige liv med andre; dette er et enormt turn-off for dem. De er
hemmelighedsfulde af natur, og ethvert tillidsbrud er utilgiveligt. Loyalitet er af særlig vigtighed for
dem, og de parrer sig for livet. Deres følelser er dybe, de ønsker den perfekte soulmate; et dybt, sjæl-tilsjæl, intenst kærlighedsforhold, især hvis horoskopet har andre vandtegn, der bakker dette op. De kan
blive besat af en elsker.
Begge køn nyder oralsex. Kønsorganerne er de erogene zoner, og særlig opmærksomhed på disse vil få
dig meget langt med en person, der har Venus i Skorpionen. Hvis du mestrer oralsex, kan du være
sikker på at eje dem. Tag manden med Venus i Skorpionen med i bad og giv ham et soap job. De elsker
vandet og den seksuelle massage.
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Disse personer kan blive voldelige og hævngærrige, hvis et forhold ophører, så vær forsigtig på dette
område. Leg eller joke aldrig nogensinde med deres jaloux natur, da de kan blive eksplosive og
voldelige. Venus i Skorpionen er besidderiske, især i kærlighed. Deres jalousi kan være meget farlig,
endda dødelig. De kan muligvis skjule deres jalousi, især med en Mars i tolvte hus eller Mars retrograd,
men den er der altid. Hvis der er en overvægt af vandtegn, Pluto/Venus aspekter eller stor vægt på
Skorpionen i horoskopet, er ingen mængde af kærlighed nok for disse personer. Som man siger ... "Hvis
du kunne komme tættere på, ville du være inde i mig." "Jeg elsker dig til døden".
Skytten
Sex udendørs kan være en fantastisk oplevelse og turn-on for dem. Deres personlige frihed er vigtig for
dem. De bryder sig ikke om besiddelsestrang og udtryk af jalousi. De er brutalt ærlige og bryder sig
hverken om løgne eller enhver form for uoprigtighed. De vil respektere dig for din ærlighed. De tager
let på romance og elsker at flirte. Kys og masser deres inderlår, nær kønsorganerne. De begynder let at
kede sig og er ofte de første til at prøve en ny position eller sexmetode. Mændene har ofte en fetish for
ben og balder. De kan godt lide deres kvinder iført nylonstrømper og høje hæle under sex. De kan godt
lide, når dem de har kært tror og tænker, som de gør, og de vil forsøge at konvertere dig.
Stenbukken
Vis ikke fysisk kærlighed offentligt, de kan ikke lide det. Tag aldrig fat i dem foran
forretningsforbindelser eller sociale bekendtskaber, men hold ikke fingrene fra dem i private
omgivelser. Personlig magt og status tænder dem vildt. De kan forsøge at købe dig på en måde. Disse
personer er forsigtige, praktiske og traditionelle i deres kærlighedsforhold. De er ikke særlig hurtige til
at forpligte sig.
De kan lade til ikke at være interesserede, men de er i virkeligheden sikkert meget generte. Stenbukken
er tegnet for udholdenhed, og de fleste af mændene er enormt udholdende. Venus i Stenbukken er
vedholdende, og når de er interesserede i dig, vil de aldrig opgive at forfølge dig, før de har vundet dig
over. Sikkerhed er meget vigtigt for dem i deres forhold. Nogle kan have en tendens til at være
dominerende og sadistiske og til at have visse perversioner, hvad sex angår. Enhver kvinde, der pirrer
en mand med Venus i Stenbukken, risikerer at blive voldtaget.
Vandbæreren
Disse personer er ikke særlig lidenskabelige, da Vandbæreren er et intellektuelt lufttegn. De foretrækker
at være cool. De keder sig let, så prøv at være spontan. De nyder romantik på stående fod og det
uventede. Sex på offentlige steder, hvor der er en risiko for at blive opdaget, appellerer til mange af
disse personer. De nyder at danne par med folk fra en helt anden baggrund/status/religion og så videre,
så længe personen er fuldstændig anderledes, individuel og original. Personer med Venus i
Vandbæreren kunne ikke være mere ligeglade med, hvad andre tænker. De nyder at chokere andre.
Forsøg aldrig at dominere eller kontrollere disse personer, da de har brug for masser af plads og
personlig frihed i kærlighedsforhold. Vær en ven for dem såvel som en elsker. Kvinderne er
uafhængige, værdsætter individualitet og nægter at blive domineret af mænd. Begge køn værdsætter
intelligens, uafhængighed og anti-konformisme i deres partnere. Folk med Venus i Vandbæreren kan
være kolde i deres kærlighedsforhold.
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Fiskene
Disse personer kan lide at date for sjovs skyld. De for evigt på udkig efter den ideelle, perfekte partner,
og intet mindre kan gøre det. De lyver meget for sig selv og er ekstremt følsomme, følelsesbetonede og
romantiske. De ønsker den perfekte soulmate, en åndelig forening, hvor de kan fusionere fuldstændigt
med deres elskede, sjæl-til-sjæl.
De er sympatiske og medfølende, medmindre Solen er i Vædderen, hvilket kan modvirke dette. De
hopper på enhver form for hulkehistorie og forsøger ofte at spille frelsere for narkomaner, folk med
selvdestruktive tendenser og andre, der er personlige ofre, og som nægter at hjælpe sig selv. Venus i
Fiskene kan være meget selvopofrende i kærlighed. De har brug for at føle sig behøvet. Mænd med
denne placering er ofte tiltrukket af kvinder, der er feminine, skrøbelige, følsomme og delikate. Fortæl
dem altid at du elsker dem, og men det, for ellers vil de føle sig sårede, begynde at surmule og blive
ukommunikative. De har et strejf af masochisme og kan ofre sig meget for kærlighed.

Venus i husene
Første hus
Disse personer er ofte fysiske tiltrækkende, med en stærk aura af karisma og charme. De klæder sig
stilfuldt og smukt. De er omgængelige, høflige og kunstneriske af natur. De kan ikke lide
konfrontationer og er diplomatiske.
Andet hus
Penge bruges på kunst, kosmetik og/eller andre skønhedsting. Disse personer tiltrækkes af finere ting
og luksus. Mange har svært ved at holde fast på eller opspare penge. Penge kan erhverves gennem
kunst. Venus i andet hus er en hyppig placering for kunstnere, der tjener deres levebrød gennem deres
værker. Kvinderne er ekstravagante, og mændene kan bruge for mange penge på at underholde kvinder.
Der er en udtalt kærlighed til penge og ting, de kan købe.
Tredje hus
Folk med denne placering har et talent for posesi og kan skrive smukke breve. De udtrykker verbalt sig
selv på en meget behagelig måde, og mange har et talent for at skrive. Som hovedregel, bryder disse
personer sig ikke om højlydt og rå opførsel og kommunikation. Grimt sprog kan være et turn-off for
dem. En søsken kan have stor vægt på Tyren/Vægten i sit horoskop og/eller en fremtrædende Venus.
Forhold til søskende er som regel behagelige, medmindre Venus er i hårdt aspekt til en ugunstig planet
eller er placeret på en dårlig grad.
Fjerde hus
Der er ofte en stærk følelsesmæssig tilknytning til hjemmet og de hjemlige omgivelser. Disse personer
dekorerer deres hjem og vil gerne have dem til at være behagelige og skønne steder. Venner og
kærester underholdes i hjemmet. Moderen kan have stor vægt på Tyren/Vægten i sit horoskop og/eller
en fremtrædende Venus. Disse personer er nødt til at have harmoniske omgivelser i deres hjemlige liv.
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Et uharmonisk, stressende, fjendtligt hjemliv er meget skadeligt for dem. De har et stærkt behov for
sikkerhed i deres leveforhold. Denne placering indikerer behagelige omgivelser indtil livets ende.
Femte hus
Folk med denne placering er meget romantiske af natur, og kærlighed er meget vigtig for deres
følelsesmæssige og psykologiske velbefindende. Venus i femte hus giver kreativt og kunstnerisk talent
samt en god smag. Ens førstfødte barn kan have stor vægt på Tyren/Vægten og/eller en fremtrædende
Venus i sit horoskop. Disse personer er generelt populære og vellidte, og de har en dyb kærlighed til
børn. Ens børn kan være smukke og talentfulde.
Sjette hus
Ens arbejde kan på en måde omhandle kunst, såsom teater, maleri, billedhuggerkunst, tegning,
kosmetologi og/eller musik. Andre muligheder med denne placering omfatter arbejde inden for
sundhed, fritid og/eller i fitnessindustrierne. Helbredet er generelt ikke robust, men kan blive bedre med
alderen. Der er mulighed for problemer med halsen og nakken, og det kan forårsage helbredsproblemer
for disse personer at spise for meget fed mad og slik. Venus i sjette hus indikerer ofte ægteskab med en
kollega eller at møde en kæreste/partner gennem sit arbejde. Venus i sjette hus indvirker til behagelige
arbejdsbetingelser, medmindre andre faktorer i horoskopet modvirker dette.
Syvende hus
Det er nødvendigt for folk med denne placering at have et betydeligt og sikkert
kærlighedsforhold/ægteskab for at være glade og tilfredse. De vil hellere arbejde med andre end alene.
De kan ikke lide at være alene og er sociale af natur. Som hovedregel bryder de sig ikke om åbne
konfrontationer og ønsker fredelige relationer med andre. Personer med denne placering sætter ofte
andres behov langt over deres egne; de er betænksomme, følsomme og omsorgsfulde. Ægtefællen kan
have stor vægt på Tyren/Vægten i sit horoskop og/eller en fremtrædende Venus. Denne placering kan
give et lykkeligt og behageligt ægteskab, medmindre andre faktorer modsiger dette. Venus i syvende
hus er en god placering for dem, der beskæftiger sig med det offentlige, og succes kan komme fra
andres hjælp og generøsitet.
Ottende hus
Folk med Venus i ottende hus har dybe, intense følelser samt en jaloux natur, og de er stærkt seksuelle.
Disse personer ønsker dybe sjæl-til-sjæl kærlighedsforhold. Økonomisk vinding samt social status kan
komme gennem ægteskab eller arv. Når døden indtræffer, sker dette ofte på fredelig vis, medmindre
andre faktorer i horoskopet modsiger dette.
Niende hus
Der er ofte rejser for fornøjelsens skyld, en kærlighed til filosofi, kultur, religion og uddannelse.
Ægtefæller kan mødes i udlandet eller komme fra en helt anden baggrund og kultur. Disse personer
forsøger at konvertere deres kære til deres egne overbevisninger. Denne placering giver også
forkærlighed samt et talent for at skrive og undervise. Der er en stærk sans for retfærdighed og
rimelighed. Venus i niende hus giver fordelagtige, harmoniske forhold til svigerforældre. Der er stor
værdsættelse af kunst og musik.
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Tiende hus
Som med Venus i sjette hus, kan karrieren omhandle arbejde med kunst, underholdning, teater, maleri,
billedhuggerkunst, tegning, kosmetologi og/eller musik eller at arbejde med skønhed på en måde.
Denne placering giver gode venskab med og forhold til dem med magt samt et behageligt arbejdsmiljø.
Ens fader kan have stærk vægt på Tyren/Vægten i sit horoskop og/eller en fremtrædende Venus.
Medmindre andre faktorer i horoskopet modsiger det, nyder disse mennesker at være før
offentligheden.
Ellevte hus
Der kan være venner af det modsatte køn, og kærester/partnere mødes ofte gennem gruppeaktiviteter og
foreninger. Ens kærester skal også være venner, og ægteskaber startes ofte som et venskab. Venner kan
være kunstnere, musikere eller folk, der på arbejder med skønhed på en måde. Gruppeforhold samt
venskaber er ofte venlige og harmoniske. Disse personer er sociale og nyder at høre til en gruppe
og/eller at være en del af et team.
Tolvte hus
Disse personer er tilbøjelige til at have hemmelige kærlighedsaffærer. Der er ofte generthed, ensomhed
og problemer i kærlighed. De har en medfølende og meget følsom natur. Partnere på begge sider kan i
nogle tilfælde true med selvmord, hvis et forhold ophører. Når kærlighedslivet er utilfredsstillende,
trækker disse personer sig ofte ind i deres egne private verdener. De ønsker den perfekte soulmate. I
mange tilfælde kan denne placering bringe ekstraordinær kreativitet samt musikalsk og kunstnerisk
talent.

Aspekter
Venus/Mars
Disse personer har ofte intense følelser og en lidenskabelig natur. De er "alt eller intet" i deres attituder,
og de elsker eller hader enten noget, med intet ind midt i mellem. De kan være meget krævende i deres
kærlighedsliv og insitere på, at deres elsker giver dem masser af opmærksomhed. Dette aspekt
medvirker ikke til et gnidningsløst kærlighedsforhold, medmindre det er et trigon- eller sekstilaspekt.
Hvis der var dårlige relationer til forælderen af det modsatte køn under disse personers opvækst, kan
dette påvirke partnerne de tiltrækker på slem vis. I nogle tilfælde, og især med de hårde aspekter, kan
der være fysisk vold i ens forhold. Hvis andre faktorer i horoskopet understøtter disse tendenser, kan
man have grov opførsel, især med de hårde aspekter.
Venus/Jupiter
En Venus/Jupiter konjunktion bringer lykke til affærene styret af huset, som den befinder sig i. Disse
personer er charmerende, vellidte, selvoverbærende, kærlige, omgængelige og optimistiske af natur.
Dette er et godt aspekt at have, da andre vil være til hjælp i livet. Dette aspekt bidrager ikke til meget
selvdisciplin, da det har en tendens til at indvirke dovenskab og en kærlighed til luksus og komfort.
Folk med stærke Venus/Jupiter aspekter kan være overvægtige på grund af for meget overspisning. De
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er som regel meget kærlige mennesker.
Venus/Saturn
Disse personer har hæmmede følelser, som de normalt holder i skak. De kan synes at være meget
distancerede, kolde og reserverede. I mange tilfælde var én eller begge forældre hårde eller ukærlige.
Der er ofte generthed samt ulykke i kærlighed og nogle gange fattigdom. Personer med Venus i aspekt
til Saturn vil ofte forblive i et dårligt forhold ud af pligt. De kan føle, at de er uværdige til kærlighed og
lykke. De kan have svært ved at lysne op og have have det sjovt, især hvis Saturn er placeret i Løven.
Venus/Uranus
Disse personer er uafhængige og har brug for frihed i deres kærlighedsforhold. De er tiltrukket af det
usædvanlige i deres valg af partnere, og de nyder også at eksperimentere seksuelt. Forhold kan begynde
og slutte meget pludseligt og uden varsel. Dette aspekt bidrager ikke til stabile og glatkørende forhold.
De er ofte tiltrukket af dem, der er anderledes, originale og unikke.
Venus/Neptun
Dette er det kreative aspekt par excellence og ses ofte i horoskoper af komponister, musikere, alle slags
kunstnere og dem med exceptionelle kreative talenter. Disse personer er ekstremt følsomme, har meget
rige fantasier og er idealister af natur. De længes efter den perfekte partner og er meget romantiske.
Hvad som helst ekstremt ubehageligt eller grimt kan påvirke dem dybt og efterlade et varigt, negativt
indtryk. De er perfektionister i deres kærlighedsliv og ser deres partner som perfekt, hvilket ofte
forårsager dem skuffelse, når partneren ikke lever op til deres forventninger. De er tilbøjelige til fantasi,
der som regel omhandler romantik. De er medfølende og kan være selvopofrende. I nogle tilfælde, kan
personer med dette aspekt blive forelskede i nogen, der ikke er ledige eller er uopnåelige, såsom en
filmstjerne eller berømt musiker.
Venus/Pluto
Dette aspekt kan bringe problemer. Naturen er ofte besidderisk, og følelserne er meget kraftfulde,
intense og kan, med de hårde aspekter i stram orbis, endda være ude af kontrol. Disse personer kan
aldrig få nok kærlighed. Når de bliver forelskede, mister de ofte kontrollen over deres følelser. Dette er
aspektet for "dødelige forelskelser". Hvis kærligheden er ugengældt, kan en usund besættelse udvikle
sig. I nogle tilfælde kan intens kærlighed blive til intens had. Disse personer er jaloux, besidderiske og
kontrollerende. De kan være kvælende og bør aldrig blive romantisk involverede med frihedselskende
tegn. De ønsker fuldstændig besiddelse af deres elskede. Når dette aspekt aktiveres af et transit eller
gennem progression eller, endnu værre, hvor ens progresserede Venus laver et aspekt til Pluto i
horoskopet hos den som har dette aspekt, forekommer ekstreme eller endda dødelige forelskelser ofte.
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Mars
Vædderen
Folk med Mars i Vædderen er selvsikre, stærkt konkurrencebetonede, aggressive, modige,
entusiastiske, ærlige og er aldrig bange for at gøre indsigelse. Disse personer trækker sig ikke, og som
hovedregel er de opfarende og ofte fortørnede over et eller andet. Selvom temperamentet vækkes meget
let, varer vreden ikke længe. Mars i Vædderen kan udligne aspekter, der giver tilbøjelighed til lavt
selvværd og generthed i et horoskop. Denne placering giver også sundhed, meget energi og stærk
vitalitet, men kan give hyppige hovedpiner. Hvis der er andre planeter i Vædderen og/eller vægt på
ildtegn i horoskopet, kan der være megen selvoptagenhed og manglende bevidsthed om andre personers
behov. Disse personer er krigere og nyder kamp og friktion. De er fødte ledere. Mars i Vædderen er
kommanderende, fremfusende og ofte højtråbende, især hvis Mars er prominent placeret. En vægt på
vandtegn kan opveje disse tendenser.
Tyren
Folk med Mars i Tyren er sanselige med en stærk seksualitet. Denne placering giver beslutsomhed og
udholdenhed. Som med Mars i andet hus (andet hus er naturligt styret af Tyren), fokuseres energierne
på at erhverve materielle besiddelser og rigdom. Mars i Tyren kan give kunstnerisk talent samt fin
smag, hvis der er andre placeringer og aspekter i horoskopet til at understøtte dette. Naturen er
vedholdende og stædig. Mars i Tyren giver en stærk fysisk konstitution og evnen til at komme til
hægterne. Disse personer er i stand til at udføre vanskeligt og krævende fysisk arbejde, medmindre
andre faktorer i horoskopet stærkt modsiger dette. De er kendt for deres grundige tilgang, at operere i et
langsommere tempo med sans for detaljer. Folk med Mars i Tyren er jaloux og besidderiske af natur i
forhold til kærlighed.
Tvillingerne
Disse personer er talere. De elsker at tale og udtrykke sig. De kan være urolige og keder sig let, da de er
højspændte og har et overflod af nervøs energi. Kvinder med denne placering er tiltrukket af partnere,
der er meget intelligente og kommunikative. De kan være tilbøjelige til at være utro i
kærlighedsforhold, især hvis de føler, at de ikke bliver behandlet godt, eller hvis de begynder at kede
sig, meget ligesom mændende med Venus i Tvillingerne. Sindet er aktivt, og der er en forkærlighed for
krydsogtværs og lignende spil, der beskæftiger sindet. Folk med Mars i Tvillingerne er gode til at
argumentere og debattere. Disse personer kan være tilbøjelige til ubeslutsomhed, og de ændrer ofte
mening og holdning om forskellige emner, især hvis der er vægt på bevægelige tegn i horoskopet.
Energierne fokuseres ind i kommunikation og intellektuelle aktiviteter. Mars i Tvillingerne er ikke
gunstig placering for udholdenhed, og mange der har denne placering begynder ofte projekter, som de
senere begynder at kede sig ved og derefter begynder på noget nyt, således at de får afsluttet meget lidt.
Denne placering giver fingerfærdighed og fysisk koordination, især hvis andre placeringer i horoskopet
understøtter dette.
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Krebsen
Disse personer er fødte bekymrere. De holder ofte deres vrede inde og kan have problemer på grund af
dette, såsom mavesår. Når vreden kommer til udtryk, sker det ofte i hjemmet blandt familiemedlemmer.
Sikkerhed er meget vigtigt for dem. Energierne rettes ofte mod hjemmet og familielivet. De har ofte
svært ved at stå op for sig selv og vise gennemslagskraft. De er indirekte og vil surmule, når deres
behov ikke opfyldes. De kan være humørsyge, nærtagende, følelsesmæssigt svingende og blive let
oprevet. Mændene har ofte svært ved at udtrykke deres blødere følelser. Begge køn er tilbøjelige til at
bære nag. I nogle tilfælde, som med Mars i fjerde hus, kan der i livet være vold i hjemmet.
Løven
Disse personer har en enorm mængde af personlig stolthed. De er fødte pralhalse og ved, hvordan de
kan imponere andre. De er naturlige ledere, er kreative og har en stærk vilje. Der er behov for
uafhængighed og selvforsyning. De forventer fuldstændig og total hengivenhed i kærlighed. Enhver der
er forelsket i en person med Mars i Løven bør give ham eller hende så meget opmærksomhed som
muligt, for at forholdet kan være lykkeligt. Der er meget energi, viljestyrke og kreativitet. Mars i Løven
giver skuespillerevne. Som med andre ildtegn, kan der være selvoptagethed samt en manglende
bevidsthed om andre personers behov. Denne placering giver selvtillid og kan udligne aspekter, der
medfører lavt selvværd. Der kan være exceptionelt talent inden for kunst og med musik, især hvis andre
faktorer i horoskopet understøtter dette.
Jomfruen
Energierne fokuseres ind i arbejde. Disse personer er konkurrencebetonede i deres arbejde og kan være
fremragende ansatte. De har øje for detaljer og er grundige. De er rene, pæne og organiserede af natur.
Mars i Jomfruen kan plage og kritisere endeløst. De kan udpege og se fejl i ting og personer, som andre
ofte overser og slet ikke lægger mærke til. Der er også en stærk interesse i hygiejne og sundhed. Hvis
andre faktorer i horoskopet understøtter det, kan der være en tendens til hypokondri. Folk med Mars i
Jomfruen er perfektionistiske og kan være meget pernitne og fejlfindende. Fordøjelsessystemet er
følsomt, og der kan være maveproblemer på grund af bekymring. Temperamentet er ofte nervøst og
irritabelt. De finder dovne folk utåelige. De er ansvarlige, pålidelige og hårdtarbejdende.
Vægten
Energierne fokuseres ind i forhold. Disse personer er frihedselskende. Mars er i sit skadelige tegn i
Vægten, og den aggressive, stridbare natur er stærkt udlignet som resultat heraf. De har en meget stærk
sans for retfærdighed og rimelighed. Fordi Mars' selvhævdende tendenser er neutraliseret, og især hvis
der er stor vægt på jord- og vandtegn i horoskopet, kan disse personer have svært ved at være direkte.
De kan antyde, det de ønsker og handle på bestemte måder, der skal fortolkes og læses af folk, der
kender dem. De kan holde deres vrede inde i stedet for at invitere en åben konfrontation. Ligesom Mars
i Tvillingerne, kan de være tilbøjelige til ubeslutsomhed og kan ændre mening hyppigt samt deres
synspunkter og holdninger til ting. De fungerer bedst, når de er i et kærligt og støttende forhold. Disse
personer sætter pris på samarbejde med andre og kan være fredsstiftere.
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Skorpionen
Mars i Skorpionen giver en meget stærk vilje og personlig intensitet. Disse personer kan se igennem
andres svagheder. De kan være dødelige som fjender og har en stærk sans for retfærdighed. De er
hævngerrige, og hvis nogen foruretter dem eller en elsket, vil de udøve deres hævn, selv hvis det tager
flere år. De glemmer ikke en uretfærdighed. Disse personer udtrykker ikke åbent deres vrede men ulmer
i stedet. Denne position giver et talent for koncentration, fokus og for meditation. De er naturlige
magikere, og mange har et talent for sort magi, der er indfødt fra tidligere liv. Seksualdriften er meget
stærk og udtalt. Energierne fokuseres på sex, spiritualitet og okkulte emner. Når vreden provokeres, kan
den være som et arrigt hvepsebo. De er besidderiske og jaloux i deres følelser. De forlanger total
hengivenhed og loyalitet i kærlighedsforhold. Hvis dette forrædes, kan de blive dødelige. De er sjældent
neutrale om noget, er stærkt påståelige, og de hader eller elsker enten noget. Følelserne er meget dybe
og intense.
Skytten
Mars i Skytten giver en ærlig natur. Disse personer er eventyrlystne; de elsker rejser og det fri. De er
rastløse og energiske. Ligesom Mars i Tvillingerne, kan de være urolige, kede sig let, og de kan have
svært ved at sidde stille i længere tid ad gangen. De føler sig ofte uovervindelige og tager store risici, da
Skytten er tegnet for gambling. Deres optimisme og selvtillid får dem ofte ud af selv drastiske
situtationer. Der kan være problemer med gambling og med at være upraktiske ved at gentage de
samme fejl og ikke lære af tidligere erfaringer. Når energierne sublimeres, fokuseres de ind i højere
uddannelse og læring. Disse personer kan være livslange studenter. Mars i Skytten giver naturlig
atletisk evne og en forkærlighed for sport, især hvis andre faktorer i horoskopet understøtter dette. De er
direkte og ligefremme i deres kommunikation, påståelige og har stærke overbevisninger.
Stenbukken
Energierne kanaliseres ind i karrierren og faglige ambitioner. De kan starte småt ud men ende i meget
høje stillinger. Mars i Stenbukken giver en metodisk natur samt masser af vedholdenhed og
udholdenhed. Denne placering kan opveje de bevægelige tegns udspredte energier og manglende
opfølgning. Der kan være arbejdsnarkomaniske tendenser samt et talent for forretning. De kan gøre en
stor indsats for at opnå en prestigefyldt stilling. Ligesom Mars i Tyren, er disse personer fokuserede på
materiel og økonomisk indvinding. De er effektive, praktiske, ansvarlige, selvdisciplinerede og
pålidelige. Ligesom Mars i Jomfruen, har de meget lidt tålmodighed med dem, der er skødesløse og
dovne. De kan være kolde, beregnende, ublu og egoistiske, hvis denne placerings energier ikke
sublimeres, eller andre faktorer i horoskopet understøtter det. Der kan være problemer med knoglerne,
huden og tænderne.
Vandbæreren
Energierne fokuseres på venner og gruppeaktiviteter. Disse personer foretrækker teamwork frem for at
arbejde alene. De er meget individualistiske og nyder det unikke og excentriske. Retfærdighed og
rimelighed er ekstremt vigtigt for dem. De værdsætter deres uafhængighed og frihed. Hvis andre
forsøger at kontrollere dem, vil de reagere og gøre oprør. De er tiltrukket af humanitære anliggender og
arbejder ofte på at gennemføre positive reformer, der er nyttige for samfundet. Denne placering giver
ofte videnskabelig kompetence samt en stærk interesse i fremtiden, teknologi og menneskehedens
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fremskridt. De har meget lidt tålmodighed med gamle, udslidte måder at gøre tingene på, og lignende
strukturer, og de nyder at erstatte disse med nye og bedre metoder.
Fiskene
De med Mars i Fiskene er ofte generte, indadvendte og endda frygtsomme. Ligesom folk med Mars i
Vægten, kan de have svært ved at udtrykke deres vrede. Mars' aggressive og selvhævdende tendenser
udvandes i Fiskene. Der er ofte mangel på selvtillid, gennemslagskraft og evnen til at hævde sig selv.
Vitaliteten er ofte lav. De kan være tilbagetrukne og indadvendte, medmindre der er andre planetariske
faktorer til at opveje dette. I ekstreme tilfæle kan der være cølibat og en fornægtelse af fysisk nydelse.
Følsomheden er meget udtalt. Disse personer kan være tilbøjelige til at blive brugt og domineret af
andre. De er medfølende og empatiske over for andres lidelser. Energierne kanaliseres ofte ind i fantasi
og dagdrømmeri. Denne placering kan give kunstnerisk talent, en stærk sans for idealisme og raffineret
smag inden for musik og kunst. Mars i Fiskene svækker naturen, især hvis der er en vægt på bevægelige
tegn i horoskopet.

Mars i husene
Første hus
Disse personer har ofte masser af energi. Vitaliteten er stærk, og der er meget fysisk aktivitet. Mars i
første hus kan opveje andre planetariske aspekter, der underminerer ens fysiske helbred og styrke.
Denne placering giver godt fysisk helbred, udholdenhed og en stærk evne til at komme til hægterne.
Mars er stærk i det første hus, da dette er planetens naturlige hus. Disse personer er meget
konkurrencebetonede og har ofte et naturtalent for sport. De er dristige, modige, banebrydende og har
lidt tålmodighed. Ansigtsar er ikke ualmindelige. Naturen svarer på mange måder til Mars i Vædderen.
Denne placering kan opveje lavt selvværd og generthed, da Mars i det første hus er udavent og
selvsikker af natur. Der er militært talent samt evne og en forkærlighed for kamp og kampmæssige
beskæftigelser.
Andet hus
Disse personer foretrækker at køre deres egne virksomheder, snarere end at arbejde for andre. Penge
bruges ofte hurtigt, da disse personer er tilbøjelige til at købe ting impulsivt. De er meget besidderiske
og kontrollerende over det, de ejer i materiel forstand. De er ikke tilbøjelige til at ville låne deres
ejendele ud til andre, og hvis andre skader eller ødelægger noget de ejer, kan de blive voldelige. Der
kan være kamp, tyveri og uærlighed involveret i anskaffelsen af materielle midler. Penge bruges ofte på
sport, kampmæssige beskæftigelser og atletik. Bokseturneringer, brydning og anden konkurrencesport
tiltrækker disse personer. De kan være meget utålmodige med hensyn til, hvad de ønsker i materiel
forstand. Når de ser noget, de vil have, vil de have det med det samme.
Tredje hus
Disse personer er fremragende til argumentation og debat. De har aktive sind og er frimodige. Der er et
talent for alle former for kommunikation. Humoren er ofte sarkastisk, og deres måde at tale på kan være
rå, hvilket kan virke stødende for andre. De nyder ofte diskussion for diskussionens skyld. Kamp og
friktion med søskende er meget almindeligt med denne placering, især i de tidlige år. Der er en masse
mental aktivitet og energi. I nogle tilfælde, kan folk med denne placering bo farlige steder i løbet af
801

livet, såsom et voldeligt og kriminelt sted, da det tredje hus også styrer de umiddelbare omgivelser og
nabolaget. Der kan være friktion og andre problemer med ens naboer.
Energierne fokusereres ind i masser af aktivitet i nærmiljøjet, i kommunikation og daglige, korte rejser
og aktiviteter, såsom at løbe ærinder. Der kan være en søsken med stor vægt på Vædderen eller Mars i
sit horoskop.
Fjerde hus
Hvis andre faktorer understøtter det, kan hjemlivet og de hjemlige omgivelser være voldelige og
vanrøgtelige, især i i de tidlige år. Dette kan viderføres til voksenlivet, hvor man er vred og endda
voldelig og aggressiv i hjemmet og mod familien. Én eller begge forældre kan have været vanrøgtende.
Vrede undertrykkes ofte og udbryder uventet senere i livet. Da det fjerde hus også er huset for alderdom
og slutningen af livet, giver Mars i dette hus masser af vitalitet og energi, der varer til det sidste.
Femte hus
Disse personer har et stort behov for selvudfoldelse, nydelse og sjov. Folk med denne placering er
naturlige atleter og nyder sport. Man kan have et barn med stor vægt på Vædderen/Mars i sit horoskop
samt en meget selvstændig karakter. Disse personer er gode børnetrænere og har et talent for at arbejde
med atletik, sport og børn. Energierne dirigeres ofte ind i sport, atletik og aktivitet, der involverer børn.
Der er en stærk konkurrenceånd. Denne placering giver kreativitet og en sans for drama. De tager ofte
det første skridt, når de finder en potentiel kærlighedsinteresse. De kan være dominerende og
doktrinære mod børn i deres varetægt.
Sjette hus
Energierne kanaliseres ind i arbejde. Der er en tendens til at have migræne, feber og inflammatoriske
lidelser. Arbejdet kan indebære redskaber, skæreinstrumenter, maskiner og/eller våben. Kiruger har ofte
denne placering. Disse personer har meget lidt tålmodighed med de, som er dovne. Der kan være
arbejdsnarkomaniske tendenser samt mulige arbejdsulykker. Denne placering kan bringe konkurrence,
konflikter, skænderier og sammenstød med kolleger. Der talent for samt egnethed til en militær karriere
og alle former for kampmæssige erhverv.
Syvende hus
Ægtefællen kan være voldelig. Denne placering bidrager ikke til harmoni eller lykke i ægteskaber.
Ægtefællen kan have stor vægt på Vædderen/Mars i sit horoskop og/eller en aggressiv og voldelig
natur. Mars i det syvende hus ses ofte i horoskoper, hvor der er fysisk vold. Fordi Mars er i sit skadelige
hus, har personer med denne placering ofte svært ved at hævde sig selv.
Ottende hus
Der er mulighed for en voldsom og pludselig død. Seksualdriften er veludviklet og stærk, og personer
med denne placering har brug for at få udløb for den. Folk med denne placering dvæler ofte ved sex.
Sex er ekstremt vigtigt for dem, og de har en over gennemsnitlig beskæftigelse med det. Lyster er
meget intense. Der er et naturligt talent for sexmagi samt en stærk interesse i det okkulte, efterlivet og
det spirituelle. Der kan være uoverensstemmelser og endda kampe om fælles finanser/ejendom, arv,
skatter og gæld.
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Niende hus
Disse personer fremtvinger ofte deres tro mod andre. Denne placering forekommer i religiøse
fanatikeres horoskoper. Når energierne sublimeres, kanaliseres de ind i vidergående uddannelse,
udgivelse, skrivning og læring. Mars i niende hus giver en stærk interesse i rejser og en fascination med
andre kulturer og lande. I nogle tilfælde kan der være vold kommende fra dem med en anden kultur
eller racemæssig baggrund. Ulykker, fare og vold kan forekomme under langdistancerejser. Forhold
med svigerforældre kan være stressende, fulde af konflikt og fjendskab. Disse personer kan være meget
partiske, snæversynede og ensidige i deres synspunkter og tro, at de er de eneste der ved noget bestemt,
eller som er korrekte i deres holdninger.
Tiende hus
Der er ofte en intens ambiton og tilsvarende behov for at blive bemærket. Ens fader kan have stor vægt
på Vædderen/Mars i sit horoskop og/eller i nogle tilfælde, kan han være af voldelig karakter. Som med
Mars i sjette hus, kan der være uenigheder og konflikter på jobbet og med karrieren. Disse personer
fungerer bedst, når de er selvstændige i deres arbejde, da de ikke kommer godt ud af det med dem, der
er i magtpositioner. Denne placering begunstiger militære karrierer, politik og virksomhedsledelse og
giver et talent for lederskab, især i arbejdsmiljøet. I nogle tilfælde kan der være en besættelse med
magt. Disse personer arbejder bedst alene, da de foretrækker at arbejde for sig selv end for andre.
Arbejdet kan blive en besættelse, mens de kan forsømme deres familier og partnere.
Ellevte hus
Disse personer er gode som ledere i forhold til grupper og teams. Venner kan være selvcentrerede,
kommanderende og dominerende og/eller have stor vægt på Vædderen/Mars i deres horoskoper.
Energierne fokuseres på venner og gruppeaktiviteter. Der kan være medlemskaber i grupper med fokus
på sport, atletik og/eller kampmæssige interesser. Der kan være kampe og friktion i ens venskaber.
Tolvte hus
I nogle tilfælde kan denne placering bringe et voldeligt angreb, mens man er barn. Folk med denne
placering har ofte et varigt ar på psyken, som kommer fra at være blevet fyisk tæsket. Oftest fik disse
personer ikke lov til at udtrykke deres vrede som børn, og derfor har de som voksne svært ved passende
at dirigere deres vrede - de har en tendens til at undertrykke og holde vrede inde. Der kan være et talent
for meditation og det spirituelle. Disse personer opererer oftest bedst bag kulisserne. De er ikke særlig
konkurrencebetonede og bryder sig ikke om nogen konfrontationer. Denne placering kan underminere
ens selvtillid og selvværd.

Aspekter
Mars/Jupiter
Jupiter forstærker de martialske tendenser til risikotagning, aggression, gennemslagskraft og
utålmodighed, især med de hårde aspekter. Mars/Jupiter kan opveje andre aspekter, der kan give lavt
selvværd, generthed og en mangel på selvtillid. Dette aspekt giver atletiske evner og kan give energi,
vitalitet og godt helbred. Disse personer har en tendens til impulsivitet og til at handle, før de får tænkt
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tingene igennem eller overhovedet overvejer mulige konsekvenser. Mars/Jupiter, og især de hårde
aspekter, giver militært talent og egnethed.
Mars/Saturn
Når dette aspekt findes i mænds horoskoper, og især med de hårde aspekter, kan der være hæmninger
vedrørende deres maskulinitet på den måde, at de aldrig føler sig mandlige nok. I ekstreme tilfælde kan
der være seksuel impotens. Hårde Mars/Saturn aspekter ses ofte i horoskoper hos dem med militære
karrierer og høj rang, da disse aspekter giver et stort talent inden for dette område. Trigonnen og
sekstilen giver tålmodighed og en god sans for timing. Kvadratet/oppositionen/kvinkunsen kan give en
tendens til at have ulykker. Der er talent for alt kampmæssigt, såsom at arbejde med våben,
sprængstoffer, et talent inden for kampkunst og sport. Der kan være uoverensstemmelser og endda vold
med faderen og andre autoritetsfigurer. Alle Mars/Saturn aspekter giver en stærk selvdisciplin.
Mars/Uranus
Frihed er meget vigtigt for folk med dette aspekt. De kan være højspændte, rebelske og meget
revolutionerende. Der er et talent for at arbejde med el og mekanik. Dette aspekt giver også meget
karisma og personlig magnetisme. Der kan være en tendens til at have ulykker. Disse personer har et
stort behov for begejstring, da de let keder sig. I mange tilfælde er folk med dette aspekt impulsive og
overvejer ikke de mulige konsekvenser ved deres handlinger. De springer ind i situationer uden at
tænke fremad eller planlægge. Dette aspekt kan belaste nervesystemet, hvor ens nerver kan blive
overanstrengte, hvis man presses for hårdt i for lang tid.
Mars/Neptun
Mars/Neptun aspekter tenderer til mangel på energi og vitalitet. Der kan være allergi, dårligt helbred og
en mangel på energi. Disse personer er ofte upraktiske og har urealistiske mål. De er letpåvirkelige og
åbne for bedrag. Dette aspekt giver ofte et talent for det spirituelle. Den spirituelle natur kan være
veludviklet, og der er stor følsomhed. Disse personer er ofte pessimister og er for hurtige til at
indrømme nederlag. De bliver ofte modløse og er eskapistiske. Mars/Neptun svækker viljen og
karakteren.
Mars/Pluto
Der er et utroligt stærkt aspekt til personligheden; en "do-or-die" vilje. Disse personer tror på død før
vanære. De er frygtløse, intense og vil bruge overdreven kraft. Med konjunktionen vil enorme mængder
energi blive rettet mod affærene styret af huset, som den er placeret i.
Folk med dette aspekt er ekstremt farlige som fjender. De vil vente år med at få deres hævn. Vrede vil
eksplodere i vold, og dette kan endda være fysisk. Viljestyrken er meget intens og veludviklet. Hvis
andre faktorer i horoskopet understøtter det, kan der være problemer med mænd. Dette aspekt giver en
meget stærk, stædig vilje og meget selvdisciplin.
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Jupiter
Jupiter i tegnene
Vædderen
Disse personer kan være ekstremt selvcentrerede. De med Jupiter i Vædderen, især når prominent
placeret, er højrystede, ekstravagante, bombastiske og utålmodige. De elsker at prale, tage risici, og de
skaber ofte flere fjender end venner. De ser bort fra tradition og hader at spille efter reglerne. De har
ofte et kæmpe ego og en overdreven følelse af selvhøjtidelighed. Denne placering kan hjælpe med at
udligne lavt selvværd, generthed og mangel på selvtillid i et horoskop. Hvis der er en overvægt af
ildtegn eller andre planeter i Vædderen, forstærkes de negative tendenser ved denne placering til
punktet, hvor personen kan være meget ubevidst om og ligefrem hensynsløs over for andres behov og
sætter sig selv først og fremmest.
Tyren
Penge opmuntrer dem. De elsker at give og modtage gaver. Luksus er afgørende, selv når disse
personer er i fattigdom. De finder det nødvendigt at gøre andre folk komfortable, og de er gode til at
yde omsorg for dem, der er syge. Denne placering giver sunhed og, i nogle tilfælde, ekstraordinære
fysiske gaver. De er sanselige og kan være hedonistiske. Penge bruges ofte på rejser og/eller uddanelse,
enten formel læring eller gennem selvstudium.
Tvillingerne
Her har vi dyrekredsens hjerner, de intellektuelle. Mange med denne placering har omfattende
uddannelse og er fremragende inden for kommunikation. De er meget snakkesalige og har talent for at
skrive og undervise. Disse personer er foranderlige og keder sig let. På grund af Tvillingernes
dualistiske natur, kan de ændre mening ofte og lide af ubeslutsomhed. Hvis du ønsker at imponere disse
personer, så vis dem, at du er kløgtig. Mange af disse personer er begavede med deres hænder. De er
livslange studerende, der har aktive sind og nyder at lære.
Krebsen
Jupiter i Krebsen har stor kærlighed til hjemmet. Familie er meget vigtig, og de er forkælende,
beskyttende og omsorgsfulde som forældre. Disse personer er ofte patriotiske og har traditionelle
værdier samt en interesse og fascination med bestemte æraer eller tidspunkter i historien. Som en
hovedregel, elsker de og kommer godt ud af det med børn. Hjemmelavede måltider appellerer til dem,
og de ligestiller ofte mad og kærlighed. De har et stort behov for sikkerhed og er meget følsomme og
beskyttende af natur. De er som regel gode kokke og er gode til at tage sig af hjemmet. Der er et
plejende aspekt til personligheden.
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Løven
Denne placering giver en stærk følelse af personlig stolthed. Det er meget vigtigt for disse personer at
kunne udtrykke sig selv frit. De har kreative talenter. Jupiter i Løven giver lederevner, især hvis der er
andre faktorer i horoskopet til at understøtte det. Medmindre andre placeringer modsiger det, nyder de
med Jupiter i Løven at være i centrum og elsker rampelyset. De er romantiske og har en sans for drama
i deres personligheder. De elsker sjov og fornøjelse.
Jomfruen
Disse personer er hårdtarbejdende, kritiske, analytiske og organiserede. De farer ofte vild i detaljerne og
går glip af hele det overordnede budskab. Renlighed, god hygiejne og opmærksomhed på ens kost og
sundhed er vigtigt for dem. De kan være arbejdsnarkomaner, hvis andre faktorer i horoskopet
understøtter dette. Deres arbejde er vigtigt for dem, og de opnår personlig tilfredsstillende fra et
veludført stykke arbejde. De er fremragende inden for alle karrierer, der vedrører det at levere service
til andre. De er gode som sygeplejersker, læger og ansatte i den medicinske profession. De er
perfektionister og bekymrere.
Vægten
Forhold og kærlighed er af ekstrem betydning for disse personer, der ikke kan lide at være alene. De
kan være ukritiske i deres valg af partnere og se det bedste i alle. Jupiter i Vægten elsker fred og
harmoni, og de kan gøre fjender til venner; de er fremragende mæglere. Disse personer forsømmer ofte
deres egne behov og sætter andre først og fremmest. De har en meget stærk sans for retfærdighed og
rimelighed, og de kan ikke tolerere at se andre blive behandlet uretfærdigt. Denne placering giver
kunstnerisk talent og et øje for skønhed.
Skorpionen
Der er en stærk interesse i det okkulte og spirituelle. Jupiter i Skorpionen giver en kraftfuld seksualdrift
samt en optagethed af sex. De kan være mistænksomme af natur, især hvis der er hårde Saturn/Pluto
aspekter i horoskopet. Emner vedrørende magt og kontrol er hyppige og dominerende faktorer i disse
personers liv. Jupiter i Skorpionen giver intensitet til følelserne. Disse personer kan være meget jaloux
og besidderiske i kærlighedsforhold. De er sjældent neutrale om noget og elsker eller hader enten noget,
medmindre der er vægt på lufttegn i horoskopet.
Skytten
Disse personer er livslange studerende. Mange er direkte involveret med og/eller har karrierer på
universiteter, især hvis Jupiter i Skytten er prominent placeret. De er glade for rejser og har ofte en
interesse i fremmede folkeslag og kulturer. Ligesom Jupiter i Tvillingerne, begynder de let at kede sig
og foretrækker at være aktive med nye oplevelser. Jupiter i Skytten ansporer til ekstrem ærlighed på den
måde, at disse personer finder hykleri utåeligt og søger efter sandheden. Når først Jupiter i Skytten har
fundet, hvad de mener er sandheden, forsøger de ofte at omvende andre til deres overbevisninger eller
tro. Det er utilgiveligt at lyve for disse personer. De kan være meget ærlige og åbenhjertige i deres
kommunikation. I nogle tilfælde kan der være overdreven optimisme og det at nægte at lære af fortidens
fejltagelser. Personlig frihed er af ekstrem vigtighed. Mange personer med denne placering nyder det fri
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og deltagelse i sport og atletik. Der er en tendens i retning af overflod, overdrivelse og nydelse.
Stenbukken
Disse personer er gode som ledere og er naturtalenter til at være i autoritære stillinger. Status er vigtigt
for dem, og de har et stærkt behov for deres ligemænds respekt og anerkendelse. De elsker magt og har
intet imod at foretage de nødvendige ofringer for at opnå den. De er ekstremt ambitiøse og kan være
kolde og beregnende i forhold til andre. De er traditionelle og foretrækker at holde sig til det afprøvede
og sande. De er praktiske, sikkerhedsorienterede, dygtige til at håndtere penge og kan være
arbejdsnarkomaner. Denne placering er kendt for dem, der arbejder meget hårdt. Folk med Jupiter i
Stenbukken afskyr svaghed. Eventuelle svagheder de er opmærksomme på i sig selv, arbejder de
ihærdigt på at overkomme. De er både hårde mod sig selv og mod andre. Denne placering giver en
seriøs natur til personligheden.
Vandbæreren
Disse personer er gladest, når de er en del af en gruppe og/eller sammen med deres venner. De fleste
behandler deres venner ens og kan ikke lide at have favoritter. De er stærkt interesserede i sociale
reformer og i at forbedre menneskeheden som en helhed. De nyder at være anderledes og er tiltrukket af
det excentriske og usædvanlige. De er stærkt påståelige og kan være taktløse, når de udtrykker sig selv.
Uretfærdighed generer dem forfærdeligt. De er progressive og har en stærk interesse i fremtiden.
Teknologi fascinerer dem, og de ønsker at foretage forbedringer i de eksisterende måder at gøre ting på.
De er rebeller af natur og nyder at bryde regler samt at udfordre tabuer. De er stærkt individualistiske,
og personlig frihed er af exceptionel vigtighed for disse personer. De kan ikke tåle at blive undertrykt
eller at være nødt til at adlyde dem, der er besidderiske i deres forhold.
Fiskene
De er medfølende til punktet, hvor det svækker dem. Disse personer kan blive udnyttet. Jupiter i
Fiskene kan føle andres smerte og lidelser. De kan være dovne, ubeslutsomme og mangle fokus. De er
drømmere og idealister og har en tendens til at lade deres fantasi løbe løbsk, hvilket i nogle tilfælde
resulterer i paranoia og det at have svært ved at adskille virkelighed fra fantasi. Disse personer er
følsomme over for åndeverdenen, og deres spirituelle overbevisninger er ofte vigtige for dem. Nogle
kan endda vie deres liv til spirituelle sysler. Hvis andre faktorer i horoskopet understøtter det, kan der
være spirituel evne.

Jupiter i husene
Første hus
Jupiter i det første hus giver ofte en stor krop på en måde, såsom store knogler, højde og ofte en tendens
til let at tage på i vægt. Folk med denne placering rejser ofte bredt. De er optimistiske, omgængelige og
muntre og kan blive autoriteter inden for filosofi, uddannelse, spiritualitet og jura. Jupiter i det første
hus giver selvtillid, lederevner, en udadvendt natur samt en tendens til selvforkælelse. Der er ofte en
form for beskyttelse og lykke, der kommer fra et tidligere liv, hvilket hjælper disse mennesker. De kan
have en tendens til overdrivelse og til at tage visse ting til ekstremerne.
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Andet hus
Penge forsvinder ofte lige så hurtigt, som de kommer. Disse personer kan tage for meget for givet i
forhold til deres økonomi, og de er tilbøjelige til at overforbruge. Hvis Jupiter er gunstigt aspekteret og
på en gunstig grad, kan der være pengeheld. Disse personer bruger penge på rejse og/eller vidergående
uddannelse. Deres økonomi er ofte forbundet med deres personlige overbevisninger på en måde, og de
kan bruge deres penge til at promovere dem. I nogle tilfælde foretager folk med denne placering
enorme køb, der kræver ekstremt store mængder penge uden at overveje de fremtidige konsekvenser.
Tredje hus
Disse personer er ofte meget intellektuelle. Der er et stort talent for at tale, skrive og generelt alle
former for kommunikation. De elsker at snakke. Der er en kærlighed til bøger og læsning, krydsogtværs
og spil, der beskæftiger sindet. Ligesom Jupiter i Tvillingerne og Skytten, er disse personer livslange
studerende, der nyder at lære. I nogle tilfælde kan der være et stort antal søskende og/eller en søsken
med stor vægt på Jupiter/Skytten i sit horoskop. Jupiter i det tredje hus giver et optimistisk livssyn samt
generelt gode forhold til søskende, familiemedlemmer og naboer. I nogle tilfælde kan der være en
søsken eller et familiemedlem, der er involveret i religion, arbejder på et universitet eller andre direkte
involvering i uddannelse. Der er ofte meget aktivitet i nærmiljøjet med en masse korte rejser i deres
egne områder, hvor de bor.
Fjerde hus
Moderen kan have stor vægt på Jupiter/Skytten i sit horoskop og/eller være direkte involveret i
uddannelse eller religion på en måde. Der er ofte held og lykke i den anden halvdel af livet. Denne
placering kan give en lykkelig barnddom, og familien kan være sikker økonomisk. Ens familie kan have
stærk indflydelse på personens religiøse/morale overbevisninger. I nogle tilfælde kan én eller begge
forældre være meget indflydelsesrige og have stærke overbevisninger og synspunkter, hvilke de
formaner personen med denne placering med, især under opvæksten; dette kan også omfatte en stærk
indflydelse med hensyn til uddannelse. Jupiter i det fjerde hus kan give en stor familie.
Femte hus
Jupiter i det femte hus kan være en stærk indflydelse i gambling og ses undertiden i horoskoper for
afhængige gamblere. Der kan være økonomiske tab, da disse personer kan være for optimistiske og gå
for vidt. Der kan være et barn med stor vægt på Jupiter/Skytten i sit horoskop. Folk med Jupiter i femte
hus elsker sjov og er varme samt omsorgsfulde over for børn. Folk med denne placering kan stærkt
formane behovet for uddannelse og/eller religion over for deres børn. Der er ofte meget stor kreativt
talent samt et stort behov for frihed i selvudfoldelse. Disse personer er ofte meget glade for sport og kan
have naturlige atletisk evne. Fritid, hobbyer og sjov er meget vigtigt.
Sjette hus
Arbejde er meget vigtigt for disse personer, og de opnår personlig tilfredsstillelse fra det. Jupiter i det
sjette hus giver en interesse i at heale både kroppen og sindet. Der kan være en tendens til
helbredsproblemer vedrørende blodsukkeret. De er naturtalenter til at arbejde inden for medicinske eller
helbredende områder. Job kan indebære langdistancerejser, interaktion med fremmede kulturer og folk;
at arbejde på universiteter eller andre steder for vidergående uddannelse eller med religion. Forhold til
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kollegaer er ofte venligsindede. Folk med denne placering kan arbejde i et andet land, langt fra deres
fødested.
Syvende hus
Ægtefællen kan have stor vægt på Jupiter/Skytten i sit horoskop. Der er behov for frihed og
uafhængighed i forhold, men samtidig ønsker disse personer en følelse af sikkerhed. De kan gifte sig
med nogen af rigdom og/eller høj social status i nogle tilfælde. Ægtefællen kan være direkte involveret i
uddannelse eller religion. Meget hjælp og velvilje kan komme fra andre, herunder partneren. Disse
personer værdsætter retfærdighed og rimelighed.
Ottende hus
Ægtefællen har sandsynligvis penge. Der kan være fordele gennem arv og penge kommende fra andre.
Der er ofte en stærk interesse i livet efter døden, og når døden kommer, sker det ofte sent i livet på
fredsommelig vis og af naturlige årsager. Disse personer har ofte bemærkelsesværdige selvhelbredende
kræfter og en evne til at regenerere sig selv i mange områder af deres liv. Seksualdriften er ofte meget
stærk, og der er en over gennemsnitlig interesse i sex. Denne placering kan give en stærk interesse i det
spirituelle og okkulte samt spirituel evne.
Niende hus
Der er en stor respekt for viden, og disse personer arbejder ofte på at erhverve så meget uddannelse som
muligt, enten gennem skolegang eller uformelt studie på egen hånd. Jupiter er her stærk i sit eget
naturlige hus, og Jupiters træk er udtalte i livet. Denne placering bringer ofte rejse og en interesse i
fremmede folkeslag og kulturer. Fordele kan komme gennem universiteter eller gennem spirituelle
sysler. Der er en stærk sans for ærlighed og et had til hykleri. I mange tilfælde udvikler folk med denne
placering deres egne unikke overbevisninger og filosofier, der kan være som lov for dem. Der er et
talent for undervisning, skrivning og for at påvirke andres overbevisninger. Hvis Jupiter er i
konjunktion med tiende husspids, kan der være berømmelse og det at træde frem før offentligheden.
Tiende hus
Der er ofte professionel succes og stor bedrift i den senere del af livet. Disse personer har generelt gode
omdømmer og er højt respekteret af andre. Karrieren kan fokusere på uddannelse, religion, rejse,
fremmede folkeslag og kulturer, politik og/eller arbejde på et universitet - at arbejde direkte med
uddannelse. Faderen kan have en stor vægt på Jupiter/Skytten i sit horoskop og/eller kan være direkte
involveret i uddannelse og/eller religion. Disse personer kommer ofte i fokus for dem i magtpositioner
og med autoritet, og gennem disse kontakter kan de stige til storhed.
Ellevte hus
Meget lykke kommer fra venner, grupper og foreninger. Der er ofte et stort antal venner. Personlige mål
kan opnås gennem samarbejde med andre, og denne placering er fremragende for teamwork.
Gruppeinteresser kan direkte involvere uddannelse på en måde, såsom broderskaber og studiekredse
og/eller kan have spirituelt eller religiøst fokus. I nogle tilfælde kan gruppeinteresser indebære arbejde
for humanitære idealer. Disse personer tager sommetider deres venner for givet. Der kan være meget
idealisme samt en mangel på realisme i forhold til målsætning. Venner kan have stor vægt på Jupiter
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og/eller Skytten i deres horoskoper. I nogle tilfælde kan der være venskaber med udlændinge eller folk
fra andre kulturer.
Tolvte hus
Disse personer kan have problemer med at holde på hemmeligheder, især hvis Merkur er aspekteret af
Neptun. Ekspansive Jupiter i det tolvte hus for hemmeligheder lægger op til sladder. Dette er en
fremragende placering for meditation, spirituelle og metafysiske studier og deres anvendelser. I mange
tilfælde er der naturlig spirituel evne. Der kan være arbejde eller involvering med hospitaler,
institutioner og fængsler. I nogle tilfælde kan ens personlige og religiøse overbevisninger holdes skjult
fra andre. Fantasien er ofte veludviklet, og der kan være en tendens til at fantasere. Der er behov for
perioder med alenetid. Der er ofte en interesse i psykologi og sindets værker. Denne placering findes
sommetider i horoskoper for rådgivere, psykiatere og psykologer.

Aspekter
Jupiter/Saturn:
Der er ofte et alvorligt livssyn. Der kan være store ansvar og masser af hårdt arbejde, men med
tålmodighed kan disse personer opbygge ting af varig værdi. Som med Jupiter i det første hus, giver
dette aspekt ofte beskyttelse i kritiske omstændigheder. Der kan være en mangel på selvværd, især når
dem med denne placering sammenligner dem selv med andre. Der er stort potentiale for stor succes,
men kun med disciplin og hårdt arbejde. Affærerene styret af huset med Stenbukken på husspidsen vil
drage fordel af dette aspekt. Modsat kan affærene styret af huset med Skytten på husspidsen være
underlagt problemer og/eller forsinkelse. Disse personer kan være arbejdsnarkomaner med en tendens
til at overgøre ting.
Jupiter/Uranus:
Personlig frihed er af exceptionel vigtighed for disse personer; de er naturlige rebeller og kan ikke
tolerere at blive kontrolleret af andre. De er ofte excentriske og højspændte, og de er tilbøjelige til
følelsesmæssige udbrud, der kan opstå pludseligt og uden advarsel. Disse personer tror på nye og
usædvanlige løsninger, når de skal løse problemer. Aspekter mellem Jupiter og Uranus kan gøre
personen upraktisk, give en impulsiv natur og, i nogle tilfælde, en forstyrrende personlighed. Der kan
være egnethed til arbejde med teknologi, for videnskaberne og matematik. Disse personer kan ikke lide
at være i overensstemmelse og er ofte meget viljestærke. Affærene styret af huset med Vandbæreren på
husspidsen drager ofte fordel af denne kontakt.
Jupiter/Neptun:
Jupiter i aspekt til Neptun giver en kraftfuld og veludviklet fantasi. De kan spilde deres tid med
dagdrømmeri og fantasi. Jupiter/Neptun giver meget kunstnerisk talent og kreativitet samt en raffineret
smag og en påskønnelse af skønhed. Der er stor medfølelse og godhjertethed over for andre samt
spirituel evne og evnen til at føle andres følelser og endda lidelser. Der er en tendens til at være
letpåvirkelig og endda naiv. Jupiter/Neptun giver stor følsomhed. Affærene styret af huset med Fiskene
på husspidsen drager ofte fordel af denne kontakt.
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Jupiter/Pluto:
Dette aspekt skænker en stærk vilje og en intens natur. Disse personer er ofte meget skråsikre og
identificerer sig stærkt med deres overbevisninger til punktet, hvor de kan være fanatiske. De er
sjældent neutrale om noget og elsker eller hader enten noget. Der kan forekomme drastiske forandringer
og vendepunkter i livet vedrørende religion og spirituelle overbevisninger. Affærene styret af huset med
Skorpionen på husspidsen drager ofte fordel af denne kontakt.

Saturn
Saturn er ulykken i vores horoskoper, og hvor vi oplever tab, lidelse og problemer i livet.

Saturn i tegnene
Vædderen
Folk med Saturn i Vædderen kan have svært ved at hævde sig selv og kan have en pessimistisk,
frygtsom natur. De har mange gange en tendens til at holde deres vrede inde. De kan være overdrevent
forsigtige og bange for at tage nogen chancer. Andre planeter i Vædderen (især hvis ikke i konjunktion
med Saturn), en stærkt placeret Mars og Jupiter kan udligne disse tendenser. Denne placering kan give
en mangel på selvtillid og lavt selvværd. Medmindre andre faktorer i horoskopet modsiger det, kan
Saturn i Vædderen dræne ens vitalitet og energi. Den første halvdel af livet er ofte hårdere end de
senere år.
Tyren
Der er oftest problemer i livet vedrørende materielle besiddelser og penge, og dette er i højere grad end
hos den gennemsnitlige person. Fattigdom kan påvirke disse personer dybt og efterlade varige ar til det
punkt, hvor de kan være grådige, nærige og gnierie i forhold til penge, selv endda hvis de formår at
sikre en hensigtsmæssig indkomst senere i livet. Dem der voksede op i fattigdom kan altid føle sig
underlegne i forhold til andre, der har flere midler økonomisk. Der kan være en besættelse med penge
og væld. De fleste personer med denne placering er nødt til at arbejde meget hårdt for at opnå nogen
form for økonomisk sikkerhed i livet. I sjældne tilfælde, og især hvis Neptun er fremtrædende, kan
disse personer give fuldstændig afkald på alt materielt. Den anden yderlighed med denne placering er
børn af ekstrem rigdom, som højst sandsynligt blev købt af deres forældre ved at blive forkælet med
penge og materielle besiddelser, men vist lidt om nogen personlig opmærksomhed og kærlighed. Der
kan være udtalte selviske tendenser og en uvilje mod at dele noget med andre.
Tvillingerne
Folk med denne placering føler sig ofte intellektuelt underlegne, og de frygter ofte at blive anset for
værende dumme. I nogle tilfælde kan de være lidt langsomme i forhold til intelligens, og/eller der kan
være en mangel på uddannelse. Problemer med kommunikation er også almindeligt for Saturn i
Tvillingerne. Der kan være indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, problemer med tale, skrivning og, i
sjældne tilfælde, lidelser der involverer de fysiske sanser, såsom talefejl, defekt hørelse og/eller syn
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eller med hænderne. Der kan også være problemer med søskende.
Krebsen
Hjemlivet er ofte meget uroligt for dem med Saturn i Krebsen. Mange personer med denne placering
flytter hyppigt bopæl gennem deres liv. Der kan være store ansvar og krav vedrørende familien. Disse
kan variere i alt fra kæmpe økonomiske byrder til at være nødsaget til at pleje familiemedlemmer, der
ikke selv er i stand til det. Store problemer i livet kredser om hjemmet og familien. Sikkerhed og
stabilitet kan være meget undvigende, hvor skæbnen altid skaber omstændigheder, hvor oprørende
ændringer forhindrer enhver form for permanent etablering af et lykkeligt, sikkert og fastlagt hjemliv.
Løven
Disse personer kan være overdrevent alvorlige. De er ofte arbejdsnarkomaner, der har meget lidt sjov i
livet. De kan have urimelig høje forventninger til både sig selv og andre. Der er ofte problemer
vedrørende børn. I nogle tilfælde får folk med denne placering ingen børn. Folk med Saturn i Løven
kan være for kommanderende, strikse og endda grove som forældre. Der kan også være andre
problemer vedrørende børn, såsom ikke at have forældremyndigheden eller have store ansvar med
hensyn til børn. Den humoristiske sans er ofte ikke tilstedeværende, medmindre andre faktorer i
horoskopet opvejer dette. Disse personer er ofte overdrevent ansvarlige og kan, i nogle tilfælde, føle sig
uelskværdige.
Jomfruen
Mange folk med Saturn i Jomfruen har livslange helbredsproblemer. Skrøbeligt helbred er almindeligt i
barndommen og kan resultere i lavt selvværd. Helbredsproblemer er ofte kroniske, kan være alvorlige
og, i visse tilfælde, endda invaliderende. De kan være overdrevent kritiske over for sig selv og andre.
Der er ofte problemer vedrørende arbejde, såsom perioder med arbejdsløshed, at arbejde under ens
evner eller andre problemer.
Vægten
Denne placering producerer flere single/ugifte personer end nogen anden. Der er næsten altid uheld og
modgang vedrørende kærlighedslivet. Saturn tiltrækker ofte de forkerte partnere; dem som er
krænkende, misbrugende og ligefrem rådne ind i disse personers liv. I nogle tilfælde, hvis der
forekommer sand og dyb kærlighed, kan omstændigheder gribe ind og ødelægge dette gennem død,
tvungen adskillelse eller anden drastisk indgriben. Nogle personer med denne placering kan have et
fysisk problem eller handicap, der forhindrer dem i at danne nogen kærlighedsforhold. Familiemæssige
forpligtelser kan forhindre personer med Saturn i Vægten i at indgå et ægteskab, og/eller alt for
dominerende forældre kan også gribe ind og forhindre enhver form for kærlighed i livet. Det første
kærlighedsforhold er ofte det værste. Der kan være ulykkelig kærlighed og hjertesorg.
Skorpionen
Der er, på en eller anden måde, ofte store problemer vedrørende gæld, skatter og økonomi. Disse
personer kan modsætte sig ændringer, og som resultat heraf forsøger de at holde fast i og kontrollere alt
og alle i deres liv for at skabe en følelse af sikkerhed. I nogle tilfælde kan der være snerpethed,
seksuelle hæmninger og seksuel anspændthed med denne placering. Der kan være problemer med at
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overgøre ting og/eller med kompulsiv adfærd.
Skytten
Problemer i livet kan omhandle dogmatik eller religiøse overbevisninger. I nogle tilfælde er personer
med Saturn i Skytten så dødtrætte af dogmatik til det punkt, hvor de afviser alt spirituelt og kun vil tro
noget, hvis de bliver givet fysiske beviser. Forældre, familie og andre kan være modarbejdende og
endda fjendtlige over for dem med denne placering i forhold til spirituelle overbevisninger. Saturn i
Skytten ses ofte i horoskoper for universitetsprofessorer og dem, der arbejder på universiteter og andre
uddannelsessteder. Folk med denne placering rejser ofte, men problemer kan opstå i fremmede lande.
Disse personer er bedre tjent med at udvikle deres egen sans for moral og spirituelle overbevisninger i
stedet for at forsøge at vride mening ud af andres dogmatik. Personlig frihed er meget vigtigt for dem,
og de bryder sig ikke om at føle sig kontrolleret eller bundet til noget.
Stenbukken
Professionel succes kommer ofte efter masser hårdt arbejde og personlig indsats. Disse personer kan
være arbejdsnarkomaner, og nogle kan endda føle sig bedre tilpas på arbejdet end derhjemme. De er
fremragende til planlægning og organisering. De foretrækker at holde sig i baggrunden og er
tilbageholdende og forsigtige. De holder sig til det afprøvede og sande. Denne placering giver masser af
udholdenhed. Sikkerhed er vigtigt for dem, og de har en praktisk natur. De er pålidelige og ansvarlige
som hovedregel. De går op i deres personlige omdømmer og de indtryk, de gør på andre. Denne
placering giver et talent for forretning.
Vandbæreren
Disse personer bliver ofte enespændere af eget valg, især som de bliver ældre. Den følelsesmæssige
natur med denne placering kan være kold, løsreven og kontrolleret, medmindre der er stor vægt på
Skorpionen i horoskopet. I nogle tilfælde kan der være store ansvar vedrørende grupper og
organisationer. I de tidlige år kan venner have svigtet disse personer, og senere i livet føler de, at de
arbejder bedst alene. Problemer i livet kan vedrøre personlige rettigheder og frihed. Folk med denne
placering kan svigte deres venner eller bare ikke være der for dem.
Fiskene
Disse personer kan have en selvdestruktiv tendens. De sætter ofte andres behov før deres egne. De
udfører også andres opgaver for dem, især når andre ikke gør det, de skal, og tager imod alle former for
dårlig behandling. Der kan være problemer med fødderne. Denne placering giver en stærk tendens til
pefektionisme og selvkritik.

Saturn i husene
Første hus
Saturn i det første hus giver ofte en alvorlig natur til personligheden samt en genert tilbøjelighed,
medmindre andre faktorer i horoskopet opvejer dette. Der kan være problemer med det fysiske selv på
en eller anden måde. Disse personer er hårdtarbejdende, og de tager ansvar meget alvorligt. Der var ofte
modgang i barndommen, og mange med denne placering blev tvunget til at vokse op for hurtigt.
Affærene styret af huset med Stenbukken på husspidsen vil højst sandsynligt være et stærkt fokus i
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livet. Saturn i det første hus giver en stærk udholdenhed og selvdisciplin.
Andet hus
Problemer i livet vedrører penge, materielle besiddelser og økonomi. Oftest vil eventuel økonomisk
sikkerhed i livet resultere fra meget hårdt arbejde, men denne placering ses også hos en del millionærer.
Disse personer tager penge meget alvorligt. De bliver fornærmede over billige gaver og sætter værdien
af gaven højere end alt andet. Ligesom folk med Saturn i Tyren, påvirker fattigdom disse personer dybt
og efterlader varige ar. Penge er forbundet til følelsen af selvværd.
Tredje hus
Dette kan forårsage alvorlige problemer vedrørende en søsken. I nogle tilfælde foretrækkes en søsken af
forældrene og andre familiemedlemmer, hvilket får disse personer til at føle sig uelskede. I ekstreme
tilfælde kan en søsken være ond og udnytte personen med Saturn i tredje hus. Dette er et meget
alvorligt problem og kan fortsætte indtil døden, medmindre personen med Saturn i det tredje hus er
stærk nok til at stoppe det. Personen kan føle, at han eller hun er hjælpsom over for søskenen, men
søskenen nægter som regel at hjælpe sig selv og bruger samt udnytter derved personen med Saturn i
tredje hus brutalt. Folk med denne placering kan have en søsken med stor vægt på Stenbukken og/eller
Saturn i sit horoskop. Der kan også være problemer med at lære og vedrørende tankeprocessen. I nogle
tilfælde kan der være indlæringsvanskeligheder, manglende intelligens eller andre problemer, såsom
defekt tale, hørelse og motorik. Folk med denne placering kan føle sig intellektuelt underlegne i forhold
til andre og frygte at blive anset som værende dum.
Fjerde hus
Denne placering giver en yderst ulykkelig barndom. Moderen kan være fjern, følelsesmæssigt
utilgængelig og endda krænkende og kold. I nogle tilfælde er moderen helt fraværende fra barnets liv.
Dem med Saturn i det fjerde hus føler sig ofte uelskede; deres følelsesmæssige behov blev ikke opfyldt,
mens de var børn. I nogle tilfælde kan der være tunge ansvar vedrørende familien, som forhindrer disse
personer med denne placering i at have deres eget liv. Problemer i livet vedrører ubehagelige oplevelser
fra fortiden, såsom følelsesmæssige traumer, overgreb, følelsesmæssigt afsavn og alvorlige
familieproblemer. Saturn i det fjerde hus ses ofte i forældreløses horoskoper.
Femte hus
Mange af dem med Saturn i det femte hus er barnløse. Denne placering udgør en stor procentdel af folk,
der er ufrugtbare og ikke kan få børn. Hvis der er børn, kan der være problemer, såsom handicap eller
andre problemer, der kræver et stort ansvar. Der er oftest ulykke på en måde vedrørende børn.
Sjette hus
Disse personer kan være arbejdsnarkomaner. Arbejde kan være en væsentlig faktor i deres liv, og i
mange tilfælde arbejder de i job under deres evner. Der kan være kroniske helbredsproblemer og
perioder med arbejdsløshed. Deres form for arbejde kan være undertrykkende, krævende og tage al
deres tid, hvilket giver personer med denne placering meget lidt tid til noget andet. Jeg har set Saturn i
sjette hus hos personer, der er tvunget til at arbejde lange og hårde dage i familievirksomheder. Hvis
arbejde ikke er det primære fokus, er der ofte alvorlige helbredsproblemer i livet.
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Syvende hus
Saturn i det syvende hus bringer ofte en aldersforskel med ægtefællen. I nogle tilfælde har ægtefællen
mere af en forælderagtig attitude frem for en ægtefællelig, og forholdets kærlighedsaspekter kan være
kolde eller helt fraværende. Denne placering bringer forsinkelser og sommetider, som med Saturn i
Vægten, endda benægtelse af ægteskab/partnerskab og forårsager utilfredshed i dette område af livet.
Ægtefællen kan være ondskabsfuld, nærig, kold og undlade at støtte personen med Saturn i det syvende
hus følelsesmæssigt. Derudover, da det syvende hus er huset for andre (platonisk) i livet, behandles folk
med denne placering ofte dårligt og tager imod meget forurettelse. I nogle tilfælde kan ægtefællen have
stor vægt på Stenbukken og/eller Saturn i sit horoskop.
Ottende hus
Mange med denne placering har livslang fattigdom, og fattigdommen kan være ekstrem. I nogle
tilfælde er der livslang gæld, der forhindrer disse personer i nogensinde at eje noget eller fra at opnå
nogen form for økonomisk sikkerhed. Folk med denne placering bør holde sig gældfri så meget som
muligt. Disse personer bryder sig ikke om at skylde nogen noget i forhold til at gøre ting. De vil hellere
gøre det næsten umulige selv end nogensinde at bede om hjælp. Folk med denne placering kan ikke lide
at være afhængige af nogen; de skal føle sig selvforsynende. Saturn i det ottende hus kan give et langt
liv og død af naturlige årsager. I nogle tilfælde kan der være seksuelle hæmninger eller andre problemer
vedrørende sex. Der kan være lange perioder uden sex efterfulgt af perioder med ekstrem seksuel
tilfredsstillelse. De længes ofte efter en dyb, sjæl-til-sjæl forening med en elsker, men skæbnen
forhindrer dette.
Niende hus
Uddannelsen kan mangle på en måde eller være ufuldstændig. Der kan være ulykke vedrørende rejse,
problemer kommende fra folk af forskellige kulturelle og/eller racemæssige baggrunde samt problemer
vedrørende spirituelle overbevisninger og uddannelse. Folk med denne placering kan være dogmatiske
og snæversynede. De er som regel forsigtige og tager helst ikke chancer, medmindre andre faktorer i
horoskopet modsiger dette. Gennem hårdt arbejde kan der være fremskridt gennem universiteter og
andre steder for vidergående uddannelse.
Tiende hus
Faderen kan være ekstremt striks og endda ondskabsfuld. Hårdt arbejde og udholdenhed kan føre til
stillinger af status og lederskab. I nogle tilfælde kan omdømmet lide. Denne placering giver et talent for
ledelse, autoritet og god forretningssans. Disse personer er naturlige ledere. Saturn i det tiende hus giver
en stærk vilje og ansvarlig natur.
Ellevte hus
Folk med denne placering kan blive svigtet i forhold til venner og/eller have meget få nære venner. I
mange tilfælde er der store ansvar, der involverer grupper og organisationer. Personlige mål kan være
begrænsede på en eller anden måde. Venskaber stiftes ofte med dem, der er meget mere modne og, i
samme tilfælde, i autoritære og magtfulde stillinger. Venner og/eller grupper kan sætte meget store krav
til dem, der har denne placering.
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Tolvte hus
Folk med Saturn i det tolvte hus er tilbøjelige til depression. Mange tror ofte, at deres hemmeligheder er
langt værre end andres. Der kan være følelser af følelsesmæssig isolation og ensomhed. Hospitaler,
institutioner og andre indesluttende steder kan være et vigtigt fokusområde i livet, ofte gennem ens
arbejde. Der kan være irrationel frygt og en overaktiv fantasi. Affærene styret af huset med Stenbukken
på husspidsen er ofte ulykkelige på en måde.

Aspekter
Saturn/Uranus
Jo strammere aspektets orbis er, desto mere er dem der har det tvunget til at underlægge sig gennem
livet. I mange tilfælde under opvæksten var forældrene meget strikse og tillod meget lidt, om nogen,
individualitet eller frihed i selvudtrykkelse og ytring. Disse personer lærer, at de accepteres af andre ved
at overholde accepterede normer for opførsel. De er normalt i kontrol over sig selv.
Saturn/Neptun
Folk med dette aspekt har ofte ondt af sig selv, især i barndommen. I nogle tilfælde ignorerer de
betydningen af penge, og i ekstreme tilfælde giver de afkald på al materialisme; hvilket i begge tilfælde
resulterer i fattigdom. Med andre ord, tages penge og materiel velstand ikke så alvorligt, som det burde.
Fantasien er veludviklet og kan være morbid. Det værste forventes ofte med hensyn til fremtiden og
kommende problemer. I nogle tilfælde, som med Sol/Neptun aspekter, og hvis andre faktorer i
horoskopet understøtter det, kan faderen offergøre Saturn/Neptun barnet på en måde, selv utilsigtet.
Saturn/Pluto
Her er kynikerens aspekt. Disse personer kan være hårdføre og lære gennem deres liv, at de kun kan
stole på meget få, om overhovedet nogen, andre personer. De er ofte vokset op på den hårde måde og
har lært at overleve. Dette aspekt giver en stærk vilje samt en kold og endda skånselsløs følelsesmæssig
natur. Der kan være alvorlige konfrontationer med dem i autoritære og magtfulde stillinger. Disse
personer kan følge sig forfulgt og på en måde reagere voldsomt.

816

Uranus
Uranus er en generationsplanet. De langsomt bevægende planeter, Uranus, Neptun og Pluto, påvirker i
tegnene hele generationer af mennesker, snarere end at være personlige og individuelle. Deres
personlige indflydelser ligger i husene, de befinder sig i og ikke så meget i tegnene, medmindre Uranus
er horoskopherskeren eller medherskeren og/eller i konjunktion med en akse. I disse tilfælde fortolkes
de en smule anderledes.

Uranus i tegnene
Vædderen
Generationen med Uranus i Vædderen bringer ny viden om videnskab, industri, teknologi, militæret og
fremskridt inden for forskning; de er banebrydende inden for videnskab og teknologi, og de arbejder på
at indføre forbedringer og introducere nye måder at gøre ting på inden for disse områder. Alexander
Graham Bell og Thomas Alva Edison blev begge født med Uranus i Vædderen. Folk med Uranus i
Vædderen indfører også ændringer i militæret, kampteknikker og med våben. Denne generation som en
helhed gør ofte store fremskridt i forhold til fortiden. Uranus i Vædderen udløser fri aggression. Jeg har
bemærket, at mange af generationerne født med denne placering var direkte involveret i en stor krig. De
født i årene 1573-1600 - trediveårskrigen brød ud i 1618, da de født med Uranus i Vædderen blev
voksne. Mange født i og mellem 1759-1767 - disse personers liv blev drastisk påvirket af den
amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution (1789-1799) i Europa. De født i årene 18431850 blev påvirket af den amerikanske borgerkrig (1861-1865), og de født 1927-1934 blev direkte
påvirket af anden verdenskrig.
Tyren
Hvad jeg har bemærket med denne placering er, at generationerne med Uranus i Tyren voksede op i
kølvandet på store økonomiske omvæltninger, såsom anden verdenskrig og efter den amerikanske
uafhængighedserklæring. Mange familier flyttede til USA, og dette ændrede deres økonomi og også
deres rødder (Tyren) efter oprettelsen af det nye land. Igen - den amerikanske borgerkrig skabte en
økonomisk omvæltning, og generationen født lige før dette, født mens Uranus var i Tyren (1850-1858),
voksede op i perioden efter dette. Når generationen med Uranus i Tyren når voksenalderen, arbejder de
på at foretage ændringer i forhold til økonomi, som ofte erstatter de allerede etablerede måder at drive
økonomien på. Når Uranus er i Tyren, er der ofte problemer med hensyn til ejendom og jord. Uranus
var i Tyren i 1600-1607, og denne generation gjorde mange fremskridt med at etablere kolonier i "den
nye verden". Uranus er planeten for omvæltninger og forandringer, og når denne planet transitterer
Tyren, er der ændringer vedrørende ejendom, jord og økonomi. Generationerne med denne placering
bliver ofte involveret i disse sager. Folk med Uranus i Tyren værdsætter økonomisk uafhængighed.
Tvillingerne
Denne generation ændrer ofte de etablerede måder, hvorpå man tænker og kommunikerer. Denne
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generation værdsætter åndsfrihed. Da nye kolonier blev etableret i Amerika i det tidlige 17. århundrede,
ændrede dette kommunikation ved at gøre langdistancekommunikation mulig. Nye idéer og information
kom også fra Amerika i denne periode. De født 1858-1866 var som voksne de første til at have adgang
til den nyopfundne fonograf og telefon. Der er originalitet i måder at tænke på og med idéer. 1941-1948
generationen skabte hippiebevægelsen samt andre grupper, der modsatte sig de allerede etablerede
måder at tænke på.
Krebsen
Denne generation, hvoraf mange var hippier, boede i kollektiver. Uranus i Krebsen bringer
utraditionelle idéer om familien og hjemlivet. Disse personer bryder ofte fra og harmes over forældrelig
autoritet og autoritet generelt. Indflydelsen af Uranus i Krebsen kan også bringe forstyrrelser og
adskillelse inden for familier. Mange folk flyttede til Amerika fra alle dele af verden og efterlod deres
familier i andre lande.
Løven
Denne generation værdsætter frihed vedrørende kærlighed og sex, og dette omfatter også friheden til at
få børn uden at være nødsaget til at blive gift. Uranus i Løven ændrer den traditionelle moral og
tilhørende idéer. Nye genrer og ændringer vedrørende teater, kunst og kreativitet kommer til live.
Jomfruen
Denne generation skaber nye og alternative metoder til helbredelse og medicin. Der er ofte mere
bevidsthed vedrørende samfundets helbred, kostvaner samt nye metoder til motion og sund levevis. Nye
remedier og kure opdages ofte af medlemmer af denne generation. De født i og mellem 1961-1968
indførte motionscenterbranchen og en bevidsthed om behovet for fysisk træning samt fokus på kost og
sundhed.
Vægten
Der er et stort behov for frihed i forhold. Denne generation foretager ændringer vedrørende de allerede
etablerede skikke om ægteskab og formelle forhold og også i forhold til social lighed og med loven.
Skorpionen
Denne generation bringer ny viden samt en bevidsthed om det spirituelle og okkulte.
Sammensværgelser og andre længe bevarede hemmeligheder bringes ofte frem i lyset og blotlægges.
Denne placering giver en stærk interesse i psykologi og sindets værker. Denne generation er
revolutionerende til at forandre verden. Mange med Uranus i Skorpionen 1723-1730 var direkte
involveret i planlægningen og udkæmpningen af den amerikanske revolution. Mange af lederne direkte
involveret i udkæmpningen af anden verdenskrig blev født i årene 1890-1897.
Skytten
Ukonventionelle idéer og religiøse overbevisninger. Denne generation bryder væk fra de traditionelle
og ortodokse religise overbevisninger og bringer ændringer inden for disse områder ved at erstatte
dogmatik med spiritualitet. Dem der har Uranus i Skytten placeret prominent i deres horoskoper er ofte
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pionerer inden for rejse, såsom astronauter og opdagelsesrejsende. Disse mennesker sætter pris på
religiøs frihed og åndsfrihed.
Stenbukken
Disse personer vil forårsage væsentlige ændringer i etablerede statslige og økonomiske magtstrukturer.
Uranus i Stenbukken omstyrter rigide magtstrukturer.
Vandbæreren
Denne generation bringer ændringer, der fremmer menneskeheden. Uranus i Vandbæreren overvinder
begrænsninger og bringer nye idéer om teknologi, videnskab, rumfart og opfindelser. Uafhængighed og
frihed.
Fiskene
Der er ofte nye idéer, hvor mystik er berørt, og denne generation producerer innovatører af nye kunstog musikformer. Disse personer er ofte idealister.

Uranus i husene
Første hus
Personligheden er ofte usædvanlig, endda excentrisk på en måde. Disse personer er frihedselskende og
rebelske. Der kan være pludselige eller drastiske ændringer i livet, som er uventede. Folk med Uranus i
det første hus er meget individualistiske og har ofte videnskabelig og intuitiv evne. Venskaber er
vigtige for disse personer, og der er ofte et ønske om lederstillinger i grupper/organisationer. De er ofte
involveret i det nye, det uprøvede og med nye opfindelser. En stærk interesse i fremtiden.
Andet hus
Urolig økonomi. Penge kan komme og forsvinde uventet. Folk med denne placering har ofte
usædvanlige talenter og metoder til at tjene penge. Penge kan tjenes gennem opfindelser, elektronik og
videnskabelige bestræbelser. Værdierne er ukonventionelle. Folk med Uranus i det andet hus kan lide at
bruge penge på computersoftware, elektronik, videnskabelige gadgets designet til fremtiden og ting, der
er unikke, mærkelige og/eller usædvanlige. Penge bruges ofte på venner og/eller grupper,
organisationer, humanitære sager og foreninger.
Tredje hus
Uranus i det tredje hus er meget almindelig med fritanke og originalitet i tænkning. Denne placering er
også almindelig i horoskoper for dem uden nogen søskende. Der kan også være adskillelse fra ens
søskende. Uranus i dette hus kan give overlegen intellekt eller gøre personen til et geni. Følelser af
fremmedgørelse i løbet af skoleårene er almindeligt med denne placering. Folk der skriver om astrologi,
spiritualitet og det okkulte har ofte Uranus i det tredje hus.
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Fjerde hus
Der kan værre hyppige og/eller pludselige, uventede bopælsændringer samt ændringer inden for
familien gennem hele livet for folk med denne placering. Moderen kan være usædvanlig på en måde.
Adskillelse fra moderen kan forekomme i den tidlige barndom, ofte gennem forældrenes skilsmisse.
Nære venner kan betragtes som familie, og venner kan endda komme og bo sammen med disse
personers familier. Folk med denne placering har brug for frihed i deres hjemlige miljø og tolererer ikke
indblanding fra familiemedlemmer i deres personlige liv. Moderen kan have en stærk Uranus og/eller
vægt på Vandbæreren i sit horoskop.
Femte hus
Denne placering findes ofte i mange rockstjerner og musikeres horoskoper. Uranus giver her originale
og unikke kreative evner. Gambling kan bringe drastiske ændringer for godt eller ondt. Deres børn kan
være usædvanlige på en måde, ofte genier. Folk med Uranus i femte hus er oftest mere venner end
autoritetsfigurer for deres børn, hvem de tillader meget frihed. Ens barn kan have en stærk Uranus
og/eller vægt på Vandbæreren i sit horoskop.
Sjette hus
Denne placering er fremragende for dem, der arbejder med computere, avanceret teknologi,
elektroteknik, dem som er elektrikere, arbejde der involverer anvendelsen af matematik og i opfinderes
horoskoper. Der er behov for frihed i arbejdsmiljøet. Folk med denne placering kan også ændre deres
job eller erhverv hyppigt. I de samme tilfælde er der et had til traditionelt arbejde. Helbredsproblemer
kan bryde uventet ud og forsvinde lige så hurtigt. Uranus i det sjette hus er en almindelig placering for
selvstændig beskæftigelse og ses ofte i professionelle astrologers og synskes horoskoper.
Syvende hus
Forhold begynder og slutter pludseligt og uventet. Der er ofte skilsmisse. Folk med denne placering har
et stort behov for frihed i deres forhold. Partneren kan have en prominent Uranus og/eller vægt på
Vandbæreren i sit horoskop. Der er behov for, at partneren er en ven såvel som en elsker for disse
personer. Partneren kan være meget individualistisk, unik og endda excentrisk på en måde og kan i
sjældne tilfælde være et geni.
Ottende hus
Døden kommer pludseligt eller under usædvanlige omstændigheder, som regel gennem en ulykke;
uventet. Der kan være pludselige ændringer i ens økonomi, såsom en uventet arv eller en anden drastisk
ændring vedrørende penge kommende fra andre kilder end ens indtægt. Der er behov for frihed i
seksuelle forhold. Der kan være usædvanlige feticher eller en lyst til at eksperimentere seksuelt. Denne
placering giver ofte en stærk interesse i det okkulte, spiritualitet, livet efter døden samt et naturligt
talent til at have spirituelle og intuitive evner.
Niende hus
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Disse personer har brug for frihed med hensyn til deres tro. Spirituelle og religiøse overbevisninger er
ofte meget utraditionelle og meget i modsætning til det, de blev opdraget til at tro. Der er ofte en
interesse i astrologi og metafysik. Folk med Uranus i det niende hus gør oprør mod religiøse dogmer og
begrænsninger. Spiritualitet bør være åbent og frit. Ligesom med Uranus i det tredje hus, kan denne
placering forekomme i geniers horoskoper. Disse personer bringer ofte nye indsigter i
uddannelsesmæssige koncepter. De kan rejse pludseligt. Steder langt væk som er eksotiske, eller på en
eller anden måde meget usædvanlige, tiltrækker dem ofte. Der er en naturlig gave til at spotte
fremtidige trends. Vidergående uddannelse, såsom deltagelse på et universitet, kan ende pludseligt eller
uventet og blive afbrudt og ufuldstændig grundet omstændigheder.
Tiende hus
Karrieren kan indebære arbejde med elektronik, teknologi, computere og/eller nye opfindelser. Ligesom
Uranus i det sjette hus, ses Uranus i det tiende ofte i horoskoper for opfindere, astrologer, synske og
dem, der arbejder med det spirituelle og okkulte. Som en hovedregel bryder disse personer sig ikke om
autoritet og gør oprør mod restriktioner, især i arbejdsmiljøet og i forhold til karrieren. De arbejder ofte
bedst, når de er selvstændige. Der kan forekomme drastiske og uventede ændringer, der påvirker
karrieren og livets retning. Folk med denne placering kan være involveret i humanitære projekter.
Ellevte hus
Personer med denne placering har ofte en interesse i at fremme og forbedre menneskeheden. Venner
kan have en fremtræden Uranus og/eller vægt på Vandbæreren i deres horoskop og/eller være meget
unikke og usædvanlige på en måde. Disse personers venner underlægger sig ofte ikke, er ikke i
overensstemmelse og kan være oprørere på en måde. Venskaber og deltagelse i grupper med fælles
interesse er som regel af betydning i livet for personerne med denne placering. Der kan være pludselige
og drastiske ændringer i ens mål. Venskaber kan begynde og slutte pludseligt.
Tolvte hus
Uranus i det tolvte hus giver højtudviklede intuitive og clairvoyante evner. Personer med denne
placering er ofte meget spirituelle og har glimt af intuition, der kan komme, mens de er vågne eller i
drømme. De kan være direkte engagement med hemmelige organisationer. Disse personer kan være
tilbøjelige til søvnløshed og/eller sove på underlige tidspunkter. I nogle tilfælde kan der være
hemmelige/ulovlige aktiviteter med venner, grupper eller organisationer.

Aspekter
*Disse aspekter påvirker hele generationer, medmindre Uranus er horoskopherskeren eller medhersker
og/eller prominent placeret.
Uranus/Neptun
Mange fra hippie generationen der eksperimenterede med psykedeliske stoffer blev født under et
Uranus/Neptun kvadrat. Denne generation bragte også en interesse i meditation og ændrede
bevidsthedstilstande. Der kan være uventede reaktioner på stoffer/lægemidler, da Neptun styrer alle
former for stoffer, allergier og overfølsomhed. Denne generation bragte også en offentlig interesse i det
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okkulte, astrologi og andre spirituelle discipliner.
Uranus/Pluto
Dem født med Uranus/Pluto aspekter, især med de hårde aspekter, er ofte direkte berørt af kraftfulde
påvirkninger, såsom regeringer, atomar krigsførsel og nuklear teknologi. Der er en bevidsthed om
dødbringende teknologi og dens mulige konsekvenser. Mange folk der var inddraget i anden
verdenskrig havde Uranus i kvadrataspekt til Pluto.

Neptun
Neptun i tegnene er generationel og manifesterer sig i verdensbegivenheder, medmindre Neptun er
horoskopherskeren, medhersker og/eller prominent placeret.

Neptun i tegnene
Vædderen
Neptun styrer de underprivilegerede. Da Neptun var i Vædderen, blev der taget handling for at hjælpe
dem, der var mindre velstillede og økonomisk underprivilegerede. Frelsens Hær blev grundlagt, da
Neptun var i Vædderen. Vædderen styrer Mars, og Mars styrer krig. Borgerkrigen fandt sted i USA.
Neptun styrer kemi, væsker, havene og oceanerne. I 1866 blev den første undervandstorpedo opfundet.
Tyren
Tyren styrer Jorden. Neptun svækker, underminerer og opløser. I året 1878 var der udbredt misvækst og
hungersnød. 10.000.000+ mennesker døde af sult i Kina. Tyren styrer penge, og der var også en
økonomisk depression.
Tvillingerne
Neptun styrer film, skuespil, musik og kunst. Tvillingerne styrer kommunikation. Filmprojektorer blev
opfundet. Fonografen blev også opfundet, og personerne fra denne generation gjorde mange fremskridt
inden for kommunikationsteknologi.
Krebsen
Der var stor patriotisme med anden verdenskrig. Familien blev idealiseret. Mange enorme, udsmykkede
palæer blev bygget i løbet af denne tid. Mange familier af personer født i denne generation blev brudt
op og ødelagt af anden verdenskrig.
Løven
Løven styrer monarki. Det zaristiske regime i Rusland og Osmannerriget kollapsede. Løven styrer også
fornøjelse. Neptun underminerer. Spiritusforbuddet i USA (Forbudstiden) blev håndhævet.
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Jomfruen
Jomfruen styrer arbejdsstyrken og velfærd. Depressionen kom, og mange folk var arbejdsløse.
Hungersnød hærgede Ukraine under ledelse af Stalin, og millioner sultede ihjel. I 1932 havde 34
millioner amerikanere ingen indtægt overhovedet. Jomfruen er et jordtegn. Neptun styrer vand, og
alvorlig tørke hergede det meste af USA.
Vægten
Vægten er tegnet for fred; Neptun underminerer. Anden verdenskrig, opfindelsen af atombomben, den
kolde krig og koreakrigen fandt alle sted, mens Neptun var i Vægten.
Skorpionen
Neptun styrer narkotika, og Skorpionen styrer hvad end, der er skjult. Brugen af psykedeliske stoffer
blev en måde at sondere det underbevidste. Spion- og detektivarbejde blev glamouriseret med James
Bond film. Neptun styrer omsorg, og Skorpionen (styret af Pluto) styrer død. I denne periode blev
hospicer og særlige steder for uhelbredeligt syge etableret.
Skytten
Neptun styrer spiritualitet og psyken. Da Neptun var i Skytten, steg interessen for østlige religioner.
Mange religiøse kulter trivedes desuden i denne periode. Neptun styrer også bedrag og vildledning.
Stenbukken
Stenbukken styrer struktur. Saturn, styret af Stenbukken, styrer begrænsning. Sovjetunionen kollapsede,
Berlinmuren faldt, og Tyskland blev genforenet. Europa blev omlagt. Der var opløsning af
totalitarisme.
Vandbæreren
Vandbæreren styrer teknologi. Neptun underminerer. Neptun i Vandbæreren kan underminere frihed og
individuelle rettigheder. Neptun var i Vandbæreren i 1348, da den sorte død udslettede 3/4 af Europa og
ødelagde mange andre dele af verden.
Fiskene
Neptun er hjemme i Fiskene. Neptun var i Fiskene i de sidste dage af Rom. Efter Rom faldt, gik verden
ind i Den Mørke Middelalder. Det var i Fiskenes tidsalder. Vi er nu på vej ind i Vandbærerens
Tidsalder. Forud for hver alder er der ofte en stor katastrofe og et tab af liv.
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Neptun i husene
Første hus
Neptuns indflydelse gør ofte én svag, upålidelig, tilbøjelig til narkotika/alkoholmisbrug, og der kan, i
ekstreme tilfælde, være psykisk sygdom og andre abnormiteter. Dette forstærkes især, hvis Neptun er
på en dårlig grad. Folk med denne placering er ultra følsomme, meget letpåvirkelige og godtroede med
en tendens til at drive formålsløst gennem livet.
Andet hus
Personer med denne placering er ofte upraktiske vedrørende penge. Penge bruges ofte på musik, teater
og/eller kunst og spirituelle sysler. Disse personer kan let blive snydt og kan forsøge at unddrage sig
økonomi. Sommetider er de afhængige af andre for økonomisk støtte eller omvendt. Der er en stor
risiko for konkurs og/eller opløsning af ens aktiver. I nogle tilfælde kan en person med Neptun i det
andet hus se penge og økonomi som værende uvæsentligt, meget lig dem, der tager et løfte om
fattigdom i visse "religiøse" programmer.
Tredje hus
Der er ofte stedbrødre- og/eller søstre. Disse personer kan have et eller flere forskellige aliasser eller
kaldenavne. Denne placering giver ofte svagsindethed men også spirituel evne samt en livlig fantasi og
en gave for visualisering. Ligesom dem med Uranus i det tredje hus, skriver folk med Neptun her ofte
og/eller kommunikerer om astrologi og andre spirituelle discipliner. I nogle tilfælde kan der være
dysleksi, indlæringsvanskeligheder eller endda psykisk sygdom.
Fjerde hus
Moderen idealiseres sommetider. Hun kan være en religiøs fanatiker. Der kan være afsavn og/eller
forsømmelse i barndommen, eller det modsatte kan forekomme, hvor forælderen/forældrene er
overbeskyttende. Der kan være svindel fra grundejere og/eller i forhold til ejendom. Der er ofte et ønske
om at bo i nærheden af vand eller havet. Folk med denne placering kan ende deres liv på en institution.
I nogle tilfælde kan moderen være alkoholiker og/eller narkoman. Hun kan være svag og, i sjældne
tilfælde, psykisk syg. Folk med denne placering kan gradvist miste kontakten med deres familier, som
de bliver ældre.
Femte hus
Der er ofte hemmelige omstændigheder vedrørende disse personers børn. Der kan være aborter, mulige
barnetab og hemmelige omstændigheder vedrørende barnets anden forælder. Folk med denne placering
har ofte hemmelige kærlighedsaffærer, og der kan være mere end én sexpartner på samme tid. Disse
personer idealiserer ofte deres børn men kan utilsigtet forsømme dem. Forholdet mellem barnet og
forælderen kan ofte glide fra hinanden, når barnet bliver voksen. Der er meget kreativitet, kunstnerisk
evne og skuespillerevne med denne placering. Ens børn kan ofte være spirituelt begavede, følsomme og
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intuitive.
Sjette hus
Der kan være perioder med arbejdsløshed. Nogle gange er disse personer upålidelige i forhold til deres
arbejde. Helbredsproblemer er ofte undvigende og svære at diagnosticere, og der kan være hypokondri,
allergier, astma og andre følsomheder. Disse personer leder ofte efter det ideelle job, og som følge heraf
kan de forblive arbejdsløse. Folk med denne placering kan have arbejde vedrørende kemi, havbiologi,
sociale ydelser, hospitaler, institutioner eller i fængsler.
Syvende hus
Partneren er ofte upålidelig, undvigende og kan endda være vildledende. Han eller hun kan misbruge
stoffer og/eller alkohol. Der er tilfælde, hvor folk med denne placering selv kan få det værste frem i
andre. Partneren kan have en stærkt placeret Neptun og/eller vægt på Fiskene i sit horoskop. Neptun i
det syvende hus medfører ofte bedrag og vildledning i forhold. Der kan være en idealistisk holdning til
kærlighed og ægteskab. I meget sjældne tilfælde er der overhovedet ingen form for fysisk sex i et
ægteskab, da Neptun styrer cølibat og platoniske forhold. Der kan være telepatisk kommunikation med
en partner og muligvis en sjæl-til-sjæl forening. Partneren kan være involveret i skuespil, kunst, teater,
musik eller dans.
Ottende hus
Fælles indkomst kan med denne placering være ugunstig. Disse personer kan blive bedraget med
hensyn til deres økonomiske ressourcer. De kan blive beddraget og endda snydt for en arv eller andre
penge kommende til dem. Der kan være forsøg på skatteunddragelse, forsikringssvindel eller andre
former for svindel, der involverer penge. Dette er en stærk placering for cølibat. Usædvanlige
omstændigheder vedrører ofte døden. Når denne placering sublimeres, er der en stærk interesse i det
okkulte. Seksuelt samleje kan være ekstatisk og endda nå et spirituelt niveau. Et talent for magi og at
fremme sjælen er almindeligt med denne placering, hvis energierne dirigeres ordentligt. Folk med
denne placering kan være naturlige adepter til sort magi.
Niende hus
Der er ofte en interesse i østlige religioner. Disse personer kan være sårbare med hensyn til
medlemskab i kulter som Moon-sekten og deltagelse i religiøse bofællesskaber, såsom den i Guyana
hvor masseselvmord fandt sted. Disse personer kan tro, at de er udvalgte på en eller anden måde, eller
at de er store åndelige ledere. Der kan være bedrag og tab i fremmede lande og med langdistancerejse.
Rejse kan forekomme for spirituelle formål, hvor meget læres. Når energierne sublimeres, kan Neptun i
det niende hus give spirituelle evner og en evne for meditation. Der kan være upraktiskhed og endda
forvirring vedrørende vidergående uddannelse. I nogle tilfælde kan der være religiøs og spirituel
forvirring.
Tiende hus
I nogle tilfælde er der apati vedrørende karrieren. Denne placering er fremragende for havbiologer og
havforskere (Jacques Cousteau har Neptun i sit tiende hus). Mange dansere, skuespillere, entertainere,
ballerinaer, dem der arbejder med teater, kunst, musikere, astrologer, professionelle healere og
mystikere har Neptun i deres tiende hus. Faderen kan være afhængig af stoffer og/eller alkohol eller på
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en måde være svag. Han kan også have stor vægt på Neptun og/eller Fiskene i sit horoskop. I sjældne
tilfælde kan faderen være psykisk syg.
Ellevte hus
Folk med denne placering har ofte venner, der misbruger narkotika og/eller alkohol. Vennerne kan være
bedrageriske, upålidelige eller en generelt dårlig indflydelse. Der kan være medlemskab i grupper med
spirituelle og/eller humanitære målsætninger.
Tolvte hus
Denne placering giver klarsyn, spirituel evne, bemærkelsesværdig intuition og kunsterisk samt poetisk
evne. Der kan også være isolation, paranoia og neuroser. Disse personer er ofte meget følsomme, og
hæslighed kan have en meget negativ og varig indflydelse på dem. Naturen er oftest meget medfølende
og omsorgsfuld over for andre. Andres lidelser påvirker dem dybt. Disse personer er naturlige empater,
der let psykisk opfanger andres tanker og den generelle tone i deres omgivelser. De kan arbejde i
institutioner, hvor de tager sig af de underprivilegerede og/eller dem i nød. Der er som regel en meget
stærk interesse for sindet, psyken og i spiritualitet.

Pluto
Pluto er generationel i tegnene og manifesterer sig selv ved verdensbegivenheder, medmindre Pluto er
horoskopherskeren eller medherskeren og/eller prominent placeret. Pluto bringer permanente og
drastiske ændringer i forhold til begivenheder.

Pluto i tegnene
Vædderen 1823-53
Mange af dem født med Pluto i Vædderen var pionerer; udforskere; de mennesker, der koloniserede det
vestlige USA. Den industrielle revolution fandt sted i Europa og andre dele af verden.
Tyren 1853-84
Økonomien gik gennem varige ændringer med kapitalisme samt væksten i industri og finans. Rige
imperier (monopoler og karteller) blev etableret og voksede ud af den industrielle revolution.
Vanderbilt, Rockerfeller, Carnegie og andre plutokrater kom på banen. Tyren styrer jord, penge,
økonomi og ejendom.
Tvillingerne 1884-1914
Generationen med Pluto i Tvillingerne gjorde uforlignelige fremskridt inden for teknologi og
kommunikation, såsom med telefonen, luftfartøjer, fonografen, film, biler, radioen og meget mere.
Rejse og kommunikation tog et stort spring fremad.
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Krebsen 1914-1938
Aktiemarkedets krak, den bolsjevikiske revolution, første verdenskrig, depressionen og indangen til
anden verdenskrig. Dette omstrukturerede hjemmet og familien. Kvinder begyndte at arbejde på
fabrikker, og familier blev splittet ad. Krebsen styrer Månen, og Månen styrer kvinder. Nederdele kom
op fra anklerne, og ratificeringen af USA's 19. amendment gav kvinder stemmeret. Denne generations
kvinder blev givet større frihed og rettigheder. Pluto styrer død, og mange med Pluto i Krebsen fik
deres hjem og familier ødelagt i krigen. Næsten al familie- og hjemliv blev drastisk ændret i denne
periode.
Løven 1938-56
Generationen med Pluto i Løven var babyboomerne; dem som bragte os hippie generationen. Løven
styrer nydelse. Holdninger til sex ændrede sig, og den seksuelle revolution fandt sted, og rekreative
stoffer blev populære. Løven styrer børn; enlige mødre blev ikke længere behandlet respektløst som
tidligere. Løven styrer og kærlighed, og kærlighed blev fri. Løven styrer også autoritet og stolthed.
Denne generations personer var enten hippier eller militante.
Jomfruen 1956-71
Denne generation har givet os alle motionsklubberne og fremmet alternativ medicin samt en "sund"
kost. Folk fra denne generation er på jagt efter den perfekte fysik. Disse personer har også fremmet
medicinsk teknologi som aldrig før. Jomfruen styrer arbejde. Arbejdspladsen har også drastisk ændret
sig med ny teknologi, såsom computeren og internettet.
Vægten 1971-83
Denne generation vil ændre lovene og retssystemet (forhåbentlig for det bedre). Derudover vil der være
ændringer vedrørende ægteskab og skilsmisse.
Skorpionen 1736-1748; 1983-95
Her er generationen af frihedskæmpere og revolutionære. Mange født med Pluto i Skorpionen kæmpede
i den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Denne generation gjorde store
fremskridt med at omstyrte tyranni. Kommunismens og USSR's sammenbrud samt Berlinmurens fald
og genforeningen af Tyskland fandt alle sted, da Pluto var i Skorpionen. Menneskerne født med Pluto i
Skorpionen ændrede verden og vil gøre det igen for at tilvejebringe Vandbærerens Tidsalder. Da Pluto
var i Skorpionen i 1490-1502, blev den "Nye Verden" opdaget, og alt blev ændret for evigt. Pluto gik
ind i Skorpionen i både begyndelsen og slutningen af korstogene: 996-1008, 1243-1255. Dette endte
den mørke middelalder og åbnede vejen for renæssancen.
Skytten 1995-2008
Sidste gang Pluto var i Skytten (1748-1762), blev der gjort store fremskridt med at gøre uddannelse
tilgængelig for alle. Da Pluto var midt i Skytten, i året 2002 og efter (dette tegn styrer også religion),
blev den kristne kirke endelig blotlagt. Planeten Saturn var i opposition over for Pluto fra Tvillingerne
(tegnet for medie og kommunikation) - de kunne ikke længere skjule deres forbrydelser mod
menneskeheden. Når generationen med Pluto i Skytten bliver modne (som regel efter deres første
Saturn tilbagevenden; alderen 28-30), kan de endelig sætte en permanent stopper for, hvad end der er
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tilbage af den modbydelige insitution.
Stenbukken 1762-1778, 2008-2023/24
Revolution og omstyrtelsen af tyranni. Hele verden rundt blev undertrykkende regeringer og magter
tvangsfjernet. Den amerikanske uafhængighedserklæring blev underskrevet.

Vandbæreren 1778-1798, 2024-2043
Vandbæreren styrer den almindelige person. Amerika etablerede en ny styreform, hvor monarker og
dynastiger ikke længere havde herredømmet. Almindelige mennesker havde nu noget at sige i forhold
til regeringen. Når Pluto næste gang går i Vandbæreren, bør dette tilkendegive Vandbærens Tidsalder.
Vi er nu i de sidste dage af Fiskenes. Vandbæreren er tegnet for frihed og oplysning.
Fiskene 1798-1823, 2043Den første ubåd blev bygget; Fiskene styrer havene og vand. Der var meget rejse over Atlanterhavet
med immigranter kommende til Amerika og Den Nye Verden.

Pluto i husene
Første hus
Disse personer har en kraftfuld vilje. De er intense, har naturlig spirituel evne, og deres unge år er ofte
fyldt med modgang, hvilket efterlader varige følelsesmæssige ar. Den tidlige barnddom blev markeret
med bestræbelser på at overleve. Familierne af dem født med denne placering var ofte i ekstrem
fattigdom. Disse personer har en tendens til at være enspændere og holder deres inderste selv fra andre.
Deres følelser er dybe, og de kan være svære at komme til at kende på et personligt plan.
Andet hus
Der er ofte en besættelse for materiel rigdom og penge. Disse personer kan være grådige. Fokus på at
opnå én ting kan blive en besættelse. Der kan være hemmelighed vedrørende aktiver og endda drastiske
ændringer med hensyn til finanser.
Tredje hus
Disse personer vil blive ved med at gentage sig selv, da det ofte forholder sig sådan, at de ikke følte sig
lyttet til som børn. Personen blev ofte ignoreret, især af voksne. De udtrykker deres tanker og meninger
intenst. Der er ofte en besættelse med viden og research. Et nervøst sammenbrud kan forekomme på et
tidspunkt i livet (især hvis Solen går i konjunktion med Pluto ved progression), hvilket fører til
regenerering af sindet. Folk med denne placering har ofte meget stærke meninger og kommunikerer
intenst. De kan være ansvarlige for hemmelig information af ekstrem vigtighed. Der kan også være en
søsken med stor vægt på Skorpionen/Pluto i sit horoskop eller i en magtfuld stilling. Der kan være
intens aktivitet i nærmiljøet. Disse personer er ofte på farten, og har flere ærinder end de kan håndtere.
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De bruger ofte meget tid på at undersøge og lære.
Fjerde hus
Moderen og/eller faderen er ofte kontrollerende og dominerende og blander sig langt ind i voksenlivet.
For eksempel moderen der ringer til sine voksne børn hver dag, og holder styr på hvor de er, og hvad de
laver, selv når de er voksne. Uanset hvad, har folk med denne placering oftest problemer med moderen
for godt eller ondt. I sjældne tilfælde kan en forælder dø tidligt i livet. Der kan være tætte bånd til
Jorden, et talent for pendulering og geologi. Der kan være engagement i minedrift og underjordisk
arbejde. Magtkampe kan ofte forekomme med forældre eller andre familiemedlemmer. Der kan være
barndomstraumer eller fysisk vold, hvilket får disse personer til at føle, at de ikke har kontrol over deres
liv. I nogle tilfælde kan magtpositioner komme til disse personer senere i livet.
Femte hus
Der kan være alvorlige tab gennem gambling. Pluto i det femte hus kan give ludomani. Disse personer
kan være dominerende, overdrevent strenge eller endda grove forældre. Der er stor kreativ kraft med
denne placering. Kærlighedsaffærerer er som regel dybe og lideskabelige. Magt er det ultimative
elskovsmiddel for disse personer. Utroskab er almindeligt med Pluto i det femte hus.
Sjette hus
Bedemænd, patologer, minearbejdere, dem som arbejder i bjærgningsindustrier og med regeringers
atomare projekter kan forventes at have Pluto i det sjette hus. Der kan være hemmeligheder og
hemmeligholdelse vedrørende arbejdet. Spirituelle healere er også kendt for at have Pluto i det sjette
hus. Der kan være ekstrem fysisk styrke samt stærke selvhelbredende og regenererende kræfter. Denne
placering kan også bringe problemer med det seksuelle og/eller reproduktive system, herunder seksuelt
overførste sygdomme.
Syvende hus
Her kan ægtefællen være overdrevent jaloux, kontrollerende og endda fysisk voldelig. Voldsramte
koner har ofte denne placering. Disse personers liv kan blive drastisk ændret af ægteskaber,
partnerskaber og endda deres relationer med andre folk. Folk med denne placering skal være forsigtige
med hensyn til, hvem de omgås. Partneren har højst sandsynligt magt over denne person; den forkerte
slags magt. Dette gælder for begge køn. I ekstreme tilfælde kan personer involveret med folk med
denne placering ende med at dø. Morderinden Susan Atkins havde Saturn, Pluto og Mars samlet i sit
syvende hus (som styrer andre i livet), og hun var stærkt tiltrukket af Charles Manson. Han bragte det
værste frem i hende, og samkvemmet forvandlede hendes liv på en meget grim måde.
Ottende hus
Denne placering giver formidabel styrke og udholdenhed samt en bemærkelsesværdig livskraft. Der er
ofte en stor sexlyst. Livet er en alvorlig sag for disse mennesker, og mange har en "do-or-die" attitude.
Okkulte gaver såsom klarsyn, klarhørelse og telepati er udtalt og meget almindeligt med Pluto i det
ottende hus. Disse personer har et naturtalent for research og efterforskning. Der kan være
hemmelighedskræmmeri med hensyn til skjult gæld, og der kan, i ekstreme tilfælde, være forhandlinger
med lånehajer og penge, der vedrører forbindelser til underverdenen. Disse personer har ofte
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hemmelige seksuelle feticher. De er tilbøjelige til at blive involeret i drastiske liv og død-situationer.
Mange aktiviteter foregår i hemmelighed og materialiseres først under de afsluttende faser af
udviklingen. Folk med denne placering skal have en form for seksuelt afløb for deres generelle mentale
og fysiske helbreds skyld, da deres seksualdrift er meget stærkere end de flestes og kan blive til ting af
ubehagelig karakter, hvis den ikke varetages. Én bemærket person med Pluto i det ottende hus opnåede
Magnum Opus.
Niende hus
Der kan være religiøs fanatisme og ofte drastiske ændringer i spirituelle overbevisninger senere i livet.
Disse personer elsker mysterier, gåder og psykologiske spil. Svigerforældre kan være kontrollerende
og/eller manipulerende; de kan være personer af magt og indflydelse. Den anden ægtefælle kan være
som Pluto i det syvende hus (se ovenfor). Der er ofte stærke ambitioner om at opnå anerkendelse inden
for områder af vidergående uddannelse og/eller spirituelle kundskaber. Disse personer kan have rigide
og fanatiske moralske dogmer og have meget lidt tolerance over for andre og forsøge at omvende andre
med deres tro. Denne placering er også indikativ for militante ateister. Uanset hvad personen med Pluto
i det niende hus tror eller ikke tror på, er der en stærk tendens til fanatisme.
Tiende hus
Faderen (styret af tiende hus) er ofte af en dominerende og kontrollerende natur. Han kan være i en
magtfuld stilling og/eller have indflydelse. Folk med denne placering har et talent for at beskæftige sig
med dem i magtpositioner og med autoritet. Disse personers karrieremål kan blive en besættelse, og de
kan have en stærk tendens til arbejdsnarkomani. Uanset om folk med denne placering opnår magt eller
status, vil de højst sandsynlig tiltrække sig opmærksomhed fra dem, der gør. Der kan være
hemmelighedsfulde omstændigheder vedrørende karrieren.
Ellevte hus
Personer med denne placering har ofte magtfulde venner og konkurrencebetonede venskaber. Venner
kan være af jaloux karakter og være besidderiske, kontrollerende og dominerende. Folk med denne
placering kan være involveret i okkulte grupper. Der kan være lederstillinger og/eller magt inden for
grupper/foreninger. Grupperne disse personer hører til kan være hemmelighedsfulde og til tider af
meget alvorlig karakter. Folk med Pluto i det ellevte hus kan på én eller anden måde blive domineret og
manipuleret af grupperne, de slutter sig til, og dette kan endda involvere liv og død ... "blod ind, blod
ud" så at sige.
Tolvte hus
Personer med Pluto i det tolvte hus er ofte intenst ensomme. Der er stort psykisk og spirituelt talent. I
nogle tilfælde kan de være ekstremt private og have brug for deres tid alene. Der kan være magtfulde og
endda dødelige fjender. Folk med denne placering er i stand til dyb meditation, intuitiv forståelse og er
ofte adepter til sort magi. De er meget telepatiske af natur. Pluto i dette hus kan være en beskytter, der
tilintetgør fjender og forhindrer personlige tab.
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Den vigtigste planet i et horoskop:
horoskopherskeren
Den afgørende horoskophersker
Horoskopherskeren er planeten hersket af tegnet på ascendanten. I tilfælde hvor der er et indelukket
tegn i det første hus, er herskeren af dette tegn medhersker af horoskopet. Det samme gælder et tegn
såsom Skorpionen på ascendanten, der både herskes af Pluto (tegnets primære hersker) og medherskes
af Mars; her er Mars medhersker af horoskopet. Eventuelle planeter i det første hus er også
medherskere. Den primære horoskophersker er planeten, der er den primære hersker af tegnet på
ascendanten. Denne planet repræsenterer dig. Horoskopherskeren er den vigtigste planet og kommer før
alle andre.

Andre planeters konjunktioner med horoskopherskeren/ene og deres indflydelse:
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Solen
Dette aspekt giver godt helbred, fysisk styrke, energi og vitalitet. Dette er normalt en gunstig placering,
der tenderer til et langt liv og fysisk styrke, selv som gammel. De selvhelbredende kræfter er meget
stærke. Afhængigt af tegnet, giver denne placering et optimistisk sindelag, og opvejer aspekter der
forårsager lavt selvværd. Horoskopherskeren i konjunktion med Solen hjælper med at opveje negative
aspekter. Denne placering giver også en form for karisma og gør en vellidt af andre. Affærene styret af
huset med Løven på husspidsen vil sandsynligvis være af betydning og fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Månen
Naturen er her familieorienteret, følsom og emotionel. Disse personer er ofte glade for mad og er gode
kokke. De kan have et plejende aspekt til deres personligheder og er omsorgsfulde og beskyttende over
for andre. Der er ofte udtalt spirituel evne samt en evne til at absorbere omgivelsernes følelser og den
generelle stemning omkring dem. Disse personer er humørsyge og er ofte glade for steder nær vand. De
er moderlige. Hjem og familie er meget vigtigt for dem. Der er ofte en tendens til at have forskellige
identiteter, kaldenavne og til at gå gennem forskellige faser af deres liv. I nogle tilfælde kan de ændre
deres hårfave og tøjstil ret ofte. Affærene styret af huset med Krebsen på husspidsen vil sandsynligvis
være af betydning og fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Merkur
Disse personer er ofte intellektuelle, snakkesalige og har god motorik og fingerfærdighed. De har aktive
sind og kan let begynde at kede sig. De er ofte urolige og rastløse. Denne placering giver ofte et talent
for sport og atletik. Affærene styret af huset med Tvillingerne på husspidsen vil sandsynligvis være af
betydning og fokus i livet.
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Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Venus
Dette aspekt gør normalt en tiltrækkende, charmerende, giver skønhed, kunstnerisk talent og en sans for
god smag. Disse personer har karisma og en tiltalende personlighed. Medmindre Mars er stærk i
horoskopet, er de som regel raffinerede og høflige og bryder sig meget lidt om grov eller ubehøvlet
opførsel fra andre. De kan ikke lide konfrontationer og foretrækker et harmonisk og fredeligt miljø og
relationer til andre. Affærene styret af husene med Tyren og Vægten på husspidserne vil sandsynligvis
være af betydning og fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Mars
Dette aspekt giver en udadvendt, fyrig, energisk og kamplysten natur. Det er godt for helbredet,
energien og vitaliteten men kan gøre en uhøflig, rå og grov. Disse personer er generelt utålmodige og
vil helst lige til pointen. Detaljer keder dem. Mars i konjunktion med herskeren giver
konkurrencementalitet, atletisk og kampmæssig færdighed samt en frygtløs pionerånd. Folk med denne
placering er ofte fødte ledere. Mange militære ledere, såsom officerer, generaler og dem med vigtige og
livslange karrierer inden for militæret, har denne konjunktion. Affærene styret af huset med Vædderen
på husspidsen vil sandsynligvis være af betydning of fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Jupiter
Jupiter giver beskyttelse gennem livet. Dette aspekt giver selvtillid, en munter natur og optimisme. Det
kan opveje negative faktorer såsom lavt selvværd i horoskopet. I nogle tilfælde er de livslange
studenter, og mange drager fordel fra engagement med universiteter og andre uddannelsessteder. De
kan være meget selvforkælende og glade for at rejse. Dette giver personligheden et behageligt sindelag,
og disse personer er generelt vellidte af andre. Der er også en tendens til at være stor på en måde, enten
ved at være høj, tung eller have store knogler. Affærene styret af huset med Skytten på husspidsen vil
sandsynligvis være af betydning og fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Saturn
Jo strammere aspektet er, desto mere skadevoldende og negativ kan indflydelsen være. Der er ofte en
hæmmet og stiv personlighed, pessimisme, en overdrevent alvorlig karakter og ofte ulykke. Andre
aspekter skal tages i betragtning. Affærene styret af huset med Stenbukken på husspidsen vil
sandsynligvis være af betydning og fokus i livet.
Ét tragisk eksempel jeg har bemærket var et barn ved navn Lisa. Hendes mor gav hende væk til
adoption, da hun var spæd. Hun blev adopteret af advokaten Joel Steinberg og hans kone gennem
lyssky midler. Lisa udholdte seks forfærdelige år med ekstrem vold i hænderne på dette par, hvilket
sluttede, da Joel Steinberg slog hende ihjel. Hendes horoskophersker, Månen, var i næsten nøjagtig
konjunktion med Saturn i Vægten i hendes fjerde hus for hjem og familie. Saturn i Vægten er ophøjet
og langt mere kraftfuld i sin indflydelse i det tegn, hvilket intensiverer dens skadevoldende natur. Hun
fik ikke engang en chance.

832

Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Uranus
Disse personer er ofte rebelske, frihedselskende, originale, usædvanlige og kan endda være excentriske.
Dette aspekt kan give genialitet, et talent for elektronik, opfindelse og en evne for matematik.
Nerveudbrud er almindelige samt en højspændt natur. Folk med denne placering vil sandsynligvis være
meget usædvanlige og/eller ekstraordinære på en måde. Affærene styret af huset med Vandbæreren på
husspidsen vil sandsynligvis være af betydning og fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Neptun
Neptun kan have en skadevoldende indflydelse når i konjunktion med en herskende planet. Dette aspekt
findes ofte i horoskoper for psykisk syge, narkomaner/alkoholikere, dem som er afvigende, viljesvage,
usædvanligt følsomme og upålidelige. Disse personer er ofte letpåvirkelige og åbne for at blive bedraget
og udnyttet af andre. Det er ikke godt for det mentale helbred. (Kun med konjunktionen
gælder det førnævnte). På den positive side, findes dette aspekt ofte i horoskoper for mange berømte
komponister og musikere. Neptun er den højere oktav af Venus i evnen til at skabe skønhed. Poeter,
kunstnere og dansere har ofte denne konjunktion. Affærene styret af huset med Fiskene på husspidsen
vil sandsynligvis være af betydning og fokus i livet.
Horoskopherskeren/ene i konjunktion med Pluto
Konjunktioner med Pluto giver intensitet. Der er en evne og naturlig egnethed for magisk praksis,
intens koncentration og fokus af sindet. Dette aspekt giver en stærk vilje, indre styrke og en "do-or-die"
attitude. Døden før vanære karakteriserer disse personer; det er "alt eller intet". Dette aspekt ses ofte i
horoskoper for dem, der er fødte magikere. Disse personer har en tendens til at transformere dem, de
kommer i kontakt og interagerer med.
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Retrograd planeter
Fire eller flere retrograd planeter i ens fødselshoroskop indikerer, at den anden halvdel af ens liv vil
være mere begivenhedsrig end den første, og hvis succes kommer, vil det ske senere i livet. Hus(ene)
styret af retrogradplaneterne indikerer affærer eller anliggender, der vil forekomme senere i livet. For
eksempel, huset for ægteskab; i dette tilfælde kan ægteskabet eller kærlighed selv forekomme efter 30
års alderen eller senere. Desuden kan mange retrogradplaneter gøre en indadvendt og genert. Folk med
fire eller flere retrogradplaneter er kendt som "late bloomers".
Hvis den primære horoskophersker er retrograd, så gælder ovenstående ud fra dette alene, da
horoskopherskeren har den største vægt og vigtighed i forhold til at bestemme ens skæbne. Hvis
medherskeren/ene er retrograd, og den primære horoskophersker ikke er, så vil dette stadig påvirke
livet, men ikke så meget som når den primære horoskophersker er retrograd. Den "primære
horoskophersker" er planeten, der hersker ascendanten.
•

Solen og Månen er aldrig retrograd.

•

Folk med Merkur retrograd kan sommetider være lidt langsommere til at lære eller forstå, end
dem der er født med denne planet direkte (ikke retrograd). Disse personer kan fare vild i detaljer
og har problemer med at se hele pointen, men de kan være fremragende til research eller til at
arbejde med detaljer. Sindet kan være meget aktivt, og tankerne er dybe. Idéer og tanker kan
gentage sig selv, indtil man føler en slags mental udbrændthed. Folk med Merkur retrograd
opfatter information og kommunikation lidt anderledes. Ironisk nok, fungerer disse personer
meget bedre, når transitterende Merkur er retrograd. Merkur retrograd indikerer ofte problemer
vedrørende ét eller flere af områderne af livet styret af Merkur; tale, skrivning, læring, sanserne;
synet og hørelsen, hjernen, opfattelse af information samt verbalt udtryk. I nogle tilfælde kan
folk med retrograd Merkur være reserverede, generte og stille. Derudover kan ét eller flere af
områderne styret af huset, som retrograd Merkur er placeret i, samt husene med Tvillingerne og
Jomfruen på husspidserne, nogle gange opleve forsinkelser eller andre problemer.

•

Med Venus retrograd kommer kærlighed ofte senere i livet. Disse personer kan være meget
generte, når det kommer til kærlighedsforhold og have svært ved at give udtryk for deres
følelser. I nogle tilfælde kan der være fysiske problemer eller andre omstændigheder, der
forhindrer en i at forfølge et kærlighedsforhold. Disse personer kan også føle sig uværdige til
kærlighed af en eller anden grund. Enhver form for økonomisk sikkerhed kommer ofte senere i
livet. Med Venus retrograd kan ens kærlighedsforhold være meget utraditionelle. Derudover kan
ét eller flere af områderne styret af huset hvori Venus er placeret i samt husene med Vægten og
Tyren på husspidserne opleve forsinkelser eller problemer.

•

Folk med Mars retrograd holder deres vrede inde. De blev oftest hårdt straffet i barndommen for
at udtrykke nogen form for vrede. Disse personer bryder sig ikke om åbne konfrontationer. De
kan syde og koge inden i med vrede, men de vil oftest ikke udtrykke det åbent. Folk som er i et
tæt forhold med en person med Mars retrograd er ofte nødt til at lære at "læse dem", da personen
med Mars retrograd skjuler sin vrede. Disse personer ved ikke, hvordan de skal udtrykke deres
vrede på en acceptabel måde. Hvis de presses til et vist punkt, hvor de ikke længere kan holde
deres vrede inde, overreagerer de ofte og kan være eksplosive. Fordi Mars styrer sexlysten, lider
mænd med Mars retrograd, i nogle tilfælde, af seksuel impotens. Man skal undersøge andre
indikationer i horoskopet for at afgøre dette.

Hvis Mars er direkte men placeret i det tolvte hus, kan dette have den samme betydning, som hvis Mars
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var retrograd. Hvis Mars er retrograd i Fiskene, Vægten eller i hårdt aspekt til Saturn, kan
selvudtrykkelsen være endnu mere begrænset. Jeg har set et tilfælde, hvor Mars både var retrograd og
placeret i det tolvte hus. Personen med dette havde alvorlige psykologiske og seksuelle problemer, men
der var også andre understøttende aspekter for dette i hans horoskop. Derudover kan ét eller flere
områder styret af huset hvori Mars er placeret samt husene med Vædderen og Skorpionen på
husspidserne opleve forsinkelser eller andre problemer.
Med de ydre planeter må man se på hele horoskopet og retrogradplanetens placering for at bestemme
styrken af dens indflydelse. Når de personlige planeter er retrograde, er indflydelsen meget stærkere
end med de ydre planeter, medmindre de er prominent placeret i horoskopet. Prominent placeret
betyder på en akse (i konjunktion med ascendanten, descendanten, 4. eller 10. husspids),
horoskopherskeren, en medhersker eller i stramt aspekt til horoskopherskeren/medherskeren.
•

Jupiter retrograd giver en følelse af indre tilfredshed, fred og sindsro. Når Jupiter er retrograd,
vender den indad. Taget helt for sig selv er retrograd Jupiter ikke så optaget af livets materielle
aspekter. Disse personer er (medmindre der er andre modstridende påvirkninger i horoskopet)
mere optagede af spirituel bekvemmelighed og fred i sindet og sjælen. De opsøger ofte spirituel
viden på egen hånd og har deres egne overbevisninger i stedet for at blive indoktrineret af andre.
De kan tænke selv og leder ofte efter deres egne spirituelle svar inde i dem selv i stedet for at
acceptere religiøst dogme. Derudover kan ét eller flere af områderne styret af huset hvori Jupiter
er placeret samt husene med Skytten og Fiskene på husspidserne sommetider opleve
forsinkelser eller andre problemer.

•

Folk med Saturn retrograd har ofte ikke en sans for begrænsninger, som de født med deres
Saturn direkte. Disse personer påtager sig ofte for meget arbejde, for meget ansvar og gør for
meget for andre. De kan have deres eget set af værdier. Disciplin, krav og alvor rettes ofte indad
mod selvet. Folk med Saturn retrograd er ofte meget selvkritiske og hårde mod sig selv. De kan
sætte meget høje krav til sig selv og deres personlige præstation. Disse personer kan lade til at
være meget letsindige, når de tager ordrer fra andre, eller når de gives ekstra arbejde eller
ansvar, men inden i er det en helt anden historie. Folk med retrograd Saturn kan ofte ikke
fordrage for mange krav og kan reagere på disse på forskellige måder. Taget helt alene ønsker
retrograd Saturn ikke berømmelse eller omtale; succes for disse personer er mere personlig. De
har ofte svært ved at være autoritære over for andre og "sige nej". Saturn retrograd er ofte hård
mod ens selvværd, men sørg for at undersøge andre placeringer i horoskoper vedrørende denne
tendens. Derudover kan ét eller flere af områderne styret af huset hvori retrograd Saturn er
placeret samt husene med Stenbukken og Vandbæeren på husspidserne opleve forsinkelser eller
andre problemer.

•

Uranus retrograd indikerer, at behovet for frihed og oprør er meget udtalt. Når Uranus er
retrograd, giver den en stærk følelse af intuition, især hvis andre placeringer i horoskopet
understøtter dette. Udadtil kan personer med Uranus retrograd synes at være underlagte og i
overensstemmelse, men de er meget originale og utraditionelle på det personlige plan. Disse
personer er ofte højspændte. De vil holde stress inde, indtil de pludselig eksploderer,
overreagerer og går til følelsesmæssige ekstremer. Der er en stærk tendens til at overdrive ting.
Uranus retrograd påvirker disse personer til at lede efter vejledning indefra i stedet for at søge
efter svar uden for dem selv, men disse personer ønsker samtidig at reformere og omstyrte det
allerede eksisterende i den ydre verden. Disse personer kan føle sig fremmedgjorte fra andre, og
de føler ret ofte, at de ikke paser ind i samfundet. I barndommen følte de sig ofte hæmmede i
udtrykningen af deres egen individualitet, og som de modnes, har de en tendens til at tage ting
til ekstremerne.
Derudover kan ét eller flere af områderne styret af huset hvori retrograd Uranus er placeret samt
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huset med Vandbæreren på husspidsen sommetider opleve forsinkelser eller andre problemer.
•

Retrograd Neptun giver en meget rig fantasi. Der kan være stor indre forvirring. De spirituelle
og intuitive evner er normalt meget veludviklede. Disse personer kan have eskapistiske
tendenser samt en stærk tilbøjelighed til at misbruge stoffer og alkohol. Når Neptun er retrograd,
giver den en ekstrem følsomhed og en følelse af idealisme. Når en planet er retrograd, vendes
dens energi indad. Disse personer kan ofte leve i deres egne fantasiverdener og trækker sig ofte
tilbage fra det ydre liv. Huset der indeholder Neptun, samt huset hvor Fiskene er på husspidsen
kan opleve forsinkelser eller andre problemer. En retrograd Neptun kan virke på samme måde
som en udtalt Neptun. Ligesom med de andre ydre planeter skal man undersøge placeringen i
horoskopet for styrken af retrogradpåvirkningens indflydelse.

•

Retrograd Pluto giver en udtalt indre intensitet samt en følelse af reserverthed. Disse personer er
som regel meget hemmelighedsfulde, og meget få, om nogen, kommer til at kende dem på et
personligt plan. Der kan være tilfælde af ekstrem undertrykkelse og følelsesmæssige ekstremer,
tvangshandlinger- og tanker samt følesler af isolation. Dette er en "do or die" / "enten eller"
person. De elsker eller hader enten noget, og der er ingen gråzone ind imellem. Det er alt eller
intet. Hvis andre placeringer i horoskopet understøtter det, kan personen være indadvendt og en
enspænder. Ligesom med de andre ydre planeter, skal man undersøge placeringen i horoskopet
for styrken af retrogradpåvirkningens indflydelse. Huset der indeholder Pluto, samt huset hvor
Skorpionen er på husspidsen kan opleve forsinkelser eller andre problemer.
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Væsentlige planetariske placeringer
Tabellen nedenfor indeholder planeternes væsentlige placeringer. Planeter i deres ophøjede tegn og
hjemtegn er stærkere i deres indflydelse på ens personlighed og livsaffærene, end når de er i deres fald
eller skadelige tegn. Dette omfatter også transitterende planeter. Undersøg i fødselshoroskopet affærene
styret af huset indeholdende tegnet hersket af planeten og affærene styret af huset hvori planeten er
placeret. For eksempel vil en Sol i Løven være langt stærkere end en Sol placeret i Vandbæreren eller
Vægten (Solens skadelige tegn og fald), hvis den er i aspekt til Saturn eller Neptun, hvilke begge kan
underminere ens selvværd og vitalitet (styret af Solen). Den stærke Sol fungerer også bedre i forhold til
livsaffærene styret af huset med Løven på husspidsen samt affærene styret af huset indeholdende Solen.
I modsætning hertil kan en stærk Saturn, såsom i Vægten, være endnu mere skadevoldende. Husk altid,
at aspekterne og de planetariske placeringer gennem power meditation kan sublimeres og dirigeres
positivt.
Planeter i deres skadelige tegn eller fald fungerer ikke så godt, som når de er i deres ophøjede tegn eller
hjemtegn.

PLANET

HJEM/HERSKENDE
TEGN

OPHØJEDE TEGN

SKADELIGE TEGN

FALD

SOLEN

LØVEN

VÆDDEREN

VANDBÆREREN

VÆGTEN

MÅNEN

KREBSEN

TYREN

STENBUKKEN

SKORPIONEN

MERKUR

TVILLINGERNE/
JOMFRUEN

VANDBÆREREN

SKYTTEN/
FISKENE

LØVEN

VENUS

TYREN/VÆGTEN

FISKENE

SKORPIONEN/
VÆDDEREN

JOMFRUEN

MARS

VÆDDEREN
(MEDHERSKER
SKORPIONEN)

STENBUKKEN

VÆGTEN (TYREN)

KREBSEN

JUPITER

SKYTTEN
(MEDHERSKER
FISKENE)

KREBSEN

TVILLINGERNE
(JOMFRUEN)

STENBUKKEN

SATURN

STENBUKKEN
(MEDHERSKER
VANDBÆREREN)

VÆGTEN

KREBSEN (LØVEN)

VÆDDEREN

URANUS

VANDBÆREREN

SKORPIONEN

LØVEN

TYREN

NEPTUN

FISKENE

KREBSEN

JOMFRUEN

STENBUKKEN

PLUTO

SKORPIONEN

LØVEN

TYREN

VANDBÆREREN
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Astrologiske grader og fiksstjerner
0-1 grader af alle tegn tilkendegiver begyndelsen af vigtige begivenheder i ens liv med prognostisk
astrologi, såsom med solar- og lunarhoroskoper.
29 grader af alle tegn medfører afslutning af begivenheder i livet, såsom forhold, flytning osv., med
prognostisk astrologi, såsom solar- og lunarhoroskoper.
0-1 grader af Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken er yderst kritiske grader, både i
prognostisk og natal astrologi. Dette er de fire kardinaltegn; dyrekredsens solvhervspunkter. Det, som
begynder, vil muligvis ikke holde. Kardinaltegn indikerer stærke begyndelser, men mangel på de faste
tegns stabilitet eller de bevægelige tegns tilpasningsevne. 0-1 af Vægten tilkendegiver ofte begyndelsen
af et forhold i prognostisk astrologi. Affærene styret af planeterne på graderne, husene de er placeret i
samt husspidserne med tegnet de styrer i et fødselshoroskop er som regel af væsentlig betydning i livet.
0-1 grader af Tyren er altid permanent, i forudsigelse, for godt eller ondt.
0-1 grader af de andre faste tegn - Løven, Skorpionen og Vandbæreren - er langvargt. Faste tegn
tilkendegiver permanens, stabilitet,½m og ting der holder. I prognostisk astrologi vil det som begyndes
højst sandsynligt holde.
0-1 grader af Tvillingerne, Jomfruen, Skytten og Fiskene er begyndelser, der kan ændre sig.
Bevægelige tegn tilkendegiver altid tilpasningsevne, rastløshed og forandring. De kan være svingende
og svage. I prognostisk astrologi kan det som begyndes ofte ændre sig.
29 grader af Fiskene tilkendegiver en permanent afslutning i prognostisk astrologi. Det samme gælder
29 grader af Tyren.
13 og 26 grader af Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken giver særlig betydning til
planeten/erne eller husspidserne, der findes på graden. Affærene styret af planeterne, affærene styret af
huset styret af planeterne eller af husene disse grader er på tilkendegiver peger på, at noget af det
ovennævnte vil forekomme i horoskopejerens liv.
9 og 21 grader af Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren tenderer til ulykke.
21 grader af Skorpionen er bestemt en grad for tab, både natalt og prognostisk, men tabet er ikke altid
negativt.
4 og 17 grader af Tvillingerne, Jomfruen, Skytten og Fiskene svarer til 13 og 26 grader af
kardinaltegnene.
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15 grader af Løven er en af de værste grader i dyrekredsen, enten natalt eller i forudsigelse. Denne
grad er fremtrædende i horoskoper for seriemordere, forbrydere der afsoner livsvarigt fængsel og de
som har skæbnesvanger ulykke. Helen Keller var for eksempel både blind og døv fra en meget tidlig
alder og havde sin medhersker Mars placeret 15 grader i Løven samt ingen lufttegn (lufttegn er
kommunikation). Steven Wonder (blind) med Pluto placeret 15 grader i Løven, Ludwig van Beethoven,
døv, Saturn placeret 15 grader i Løven.
25 grader af Løven er voldelig, og nogle folk der har denne grad er i fængsel for voldelige
forbrydelser, især hvis deres horoskopherskere er på denne grad. Derudover er dette ikke en god grad
for nogen planet i et fødselshoroskop. Problemer vil resultere fra denne placering i henhold til affærene
planeten hersker, og/eller huset den er i. Dette er en meget stærk grad for alkoholisme. Mange der er
kroniske alkoholikere har fremtrædende planeter på den 25. grad af Tyren, Løven, Skorpionen eller
Vandbæreren. Indflydelsen er især stærk, hvis Neptun er involveret.
15 grader af Tyren, Skorpionen og Vandbæreren er også ulykkelige, men ikke i samme omfang som
15 grader i Løven, en af de værste grader i dyrekredsen.
16, 17, 18, 19, 22 og 25 grader af Tyren er alle grader for vold.
9 grader af Tvillingerne og Skytten er begge grader for manddrab.
17 grader af Tvillingerne er en grad for manddrab.
6 grader af kardinaltegnene - Krebsen, Vægten, Stenbukken og Vædderen - indikerer et muligt
fysisk handicap, hvis planeten er placeret i det første hus er fremtrædende, og/eller andre faktorer i
horoskopet understøtter det.
6 grader af Løven og 6 grader af Vandbæreren er begge meget slemme for synet.
12 grader af Løven er en grad for skønhed.
9 grader af Jomfruen og Fiskene er begge kendt som fatale grader for lidelse.
9 grader af Fiskene er en af de værste grader i dyrekredsen.
9 grader af Skytten er en krigergrad samt en grad for manddrab. Fremtrædende planeter på denne grad
ses i horoskoper for religiøse og spirituelle reformatorer.
22 grader af alle tegn, og især de faste tegn, er slemme, enten natalt eller i forudsigelse.
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FIKSSTJERNER:
Tillad en 1-2 grader orbis for konjunktioner og oppositioner til andre planeter. Konjunktioner og
oppositioner er de eneste apekter, der betyder noget, og konjunktionen er vigtigst. De følgende
fortolkninger omhandler, når en fiksstjerne er i konjunktion med en planet eller akse i ens horoskop
eller er fremtrædende. Planetens natur bør også blandes sammen med fiksstjernens natur. Personlige
planeter såsom horoskopherskere og akser er vigtige, og fiksstjernens indflydelse vil både fremhæves i
livsaffærene og i personligheden.
De fire mest prominente fiksstjerner er:
•

Aldebaran; 9 grader i Tvillingerne

•

Regulus; 29 grader i Løven

•

Antares; 9 grader i Skytten

•

Formalhaut; 3 grader i Fiskene

Disse stjerner kan også være prominente i magi.
•

Aldebaran er kendt som "Østens Vægter."

•

Regulus er kendt som "Nordens Vægter."

•

Antares er kendt som "Vestens Vægter."

•

Formalhaut er kendt som "Sydens Vægter."

ALPHERATZ - (Sirrah) (14 grader i Vædderen)
Frihed, kærlighed til bevægelighed, fart, intellektuel og kan indikere rigdom og ære. Personligheden har
ofte en stærk motivation, egenrådighed og evnen til at tage affære. Folk med denne placering bliver ofte
kendt for offentligheden og er populære hos masserne. Der er en hensynsfuld og harmonisk natur, som
er god for forhold.
BATEN KAITOS - (20 grader i Vædderen)
Der kan være tvungen migration, ulykker og skibbrud.
MIRACH - (0 grader i Tyren)
Denne stjerne kan give lykke i ægteskab, skænke kunstnerisk talent og give en kærlighed til skønhed.
Der er ofte en stærk intuition samt et genialt sind og stort kreativt talent. Personligheden er generøs og
kærlig. Disse personer får let venner og inspirerer andre. Mirach giver skønhed og en kærlighed til
hjemmet og familien.
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HAMAL - (6 grader i Tyren)
Der er behov for personlig uafhængighed. Disse personer har ofte en stærk vilje og bryder sig ikke om
autoritet. Denne placering giver selvstændig tænkning og lederevner. I nogle tilfælde kan der være
grusomhed og overlagt kriminalitet.
ALMACH (Alamack) - (14 grader i Tyren)
Denne stjerne giver en populær indflydelse, hvilket gør en vellidt, og bringer fordele fra andre samt en
fremtrædende position og mulig berømmelse. Der er ofte kunstneriske evner.
CAPUT ALGOL - (25 grader i Tyren)
Caput Algol er en af de voldeligste stjerner i dyrekredsen. I fødselshoroskoper giver dette en yderst
voldelig tilbøjelighed samt morderiske tendenser. Disse voldelige tendenser forstærkes, når man er
beruset med stoffer og/eller alkohol. Her er den væmmelige, voldelige og ondsindede fulderik. På den
positive side kan denne stjerne skænke atletisk evne. Når den intense natur sublimeres, kan den give en
driften til at nå toppen, men affærene styret af planeterne på denne grad ender ofte i katastrofe og
ulykke. Når den er i konjunktion med descendanten, kan vold komme fra andre, især kæresten eller
ægtefællen. Jeg har bemærket mere end én person med Solen i konjunktion med denne stjerne i at være
en patologisk løgner.
ALCYONE - PLEJADERNE - (29 grader i Tyren)
Denne stjerne er dårlig for synet og kan endda bringe blindhed. Den bringer også sorgfulde
begivenheder med noget at græde over. Der kan være stor indsigt, stærk ambition og en skarp,
fordømmende karakter. Der er ofte en kærlighed til naturen og det udendørs. Der kan være mulige
skader på ansigtet.
HYADES - (5 grader i Tvillingerne)
Hyades giver en kraftfuld sexlyst samt en grådigt, for overbærende og overdreven karakter. Disse
mennesker udnytter ofte andre. Der kan være enorm succes i livet, men en mangel på kontrol samt
dårlige vaner kan forårsage ens undergang. Der er ofte stor vitalitet, og energiniveauet er højt. Denne
placering giver et talent for kampmæssige aktiviteter og inden for militæret.
EPSILON TAURI - (7 grader i Tvillingerne)
Denne stjerne giver kunstnerisk talent, skriveevne, popularitet, videnskabelig og okkult evne og er ofte
fremtrædende i astrologers horoskoper. Disse personer gør ofte fremragende bidrag inden for deres
valgte områder.
ALDEBARAN - (9 grader i Tvillingerne)
Østens Vægter
Aldebaran hersker hænderne og fingrene. Der er en tendens til svaghed vedrørende lungerne og mulig
lungebetændelse. Døden er ofte voldelig. Dem med denne placering har høje ambitioner, og de
tiltrækker ofte farlige fjender.
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RIGEL - (16 grader i Tvillingerne)
Rigel giver varig rigdom, ære og gunst. Når fremtrædende, er den god for militære karrierer (især hvis i
konjunktion med 10. husspids) og mekanisk evne. Der er evne for undervisning, og personligheden er
temmelig konform. Disse personer er ambitiøse og hårdtarbejdende og kan forblive på toppen, så længe
indsatsen opretholdes.
BELLATRIX - (20 grader i Tvillingerne)
Bellatrix giver militære og andre hædersbevisninger, som kan ende i katastrofe. Denne stjerne er dårlig
for synet. Der er en evne til hurtig beslutningstagning. Dem med denne stjerne fremtrædende er ofte
stærkt påståelige og har en krigerisk, vovet og eventyrlysten natur. Hvis Bellatrix er i konjunktion med
10. husspids, kan man være en svindler eller forfalsker.
CAPELLA - (21 grader i Tvillingerne)
Der er ofte overlegen intelligens samt en kærlighed til læring og forskning. Capella bringer
kampmæssige og/eller gejstlige hædersbevisninger og rigdom, ofte efterfulgt af ødsel og spild, hvilket
fører til undergang. Personligheden kan være excentrisk og usædvanlig på en måde.
ALNILAM - (23 grader i Tvillingerne)
Alnilan skænker hædersbevisninger, især når i konjunktion med 10. husspids.
POLARIS - (28 grader i Tvillingerne)
Polaris kan give spirituelle kræfter og stor respekt opnået fra dem. Der kan være mulig kronisk sygdom
og/eller fysiske problemer. Penge kommende fra andre kan støde på problemer og tab. Når denne
stjerne er fremtrædende, er den sunde fornuft og instinkterne stærke samt evnen til at finde vej.
BETELGEUSE - (28 grader i Tvillingerne)
Dette er en af de mest gunstige fiksstjerner og er ofte fremtrædende i horoskoper for dem, der har haft
stor succes i livet. Betelgeuese bringer velstand, hæder, berømmelse og lykke.
SIRIUS (ALPHA CANIS MAJOR) ORIONS STORE HUNDESTJERNE - (13 grader i Krebsen)
Magtfuld stiling i regeringen samt hædersbevisninger og berømmelse. Der kan være fare fra hunde, og
man kan være sårbar over for vold.
CASTOR - (20 grader i Krebsen)
Mulig vold samt pludselig berømmelse efterfulgt af fængsling eller skændsel. Castor svækker øjnene og
bringer skader på ansigtet. Personligheden er normalt høflig, med stærke principper.
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POLLUX - (23 grader i Krebsen)
Pollux giver atletisk evne og er gunstig for kampkunstnere, boksere, kæmpere og krigere. Denne stjerne
er dårlig for synet og kan bringe skader til øjnene og ansigtet. Der kan være forbindelse til giftstoffer.
Udmærkelser efterfølges ofte af skændsel og mulig fængsling. Der kan være en ond, snu og beregnende
natur.
PROCYON - (25 degrees of Cancer)
En kærlighed til hunde, men der kan være fare fra deres bid. Præstation kommer ofte gennem personlig
indsats. Fare fra væsker, giftstoffer og gasser. Naturen er ofte jaloux, kamplysten og viljestærk. Disse
personer nyder at se deres idéer blive ført ud i livet.
PRAESEPE - (7 grader i Løven)
Praesepe er meget dårlig for synet. Tab kan komme fra andre. Naturen er eventyrlysten, brutal, pervers
og hensynsløs.
ALPHARD - (26 grader i Løven)
Manglende kontrol, vold, uetisk, mulig fængsling og tragedie. Forbindelse til giftstoffer og toksiner.
REGULUS - (29 grader i Løven)
Nordens Vægter
Astrologisk evne, uafhængig og højt humør. Der kan være destruktive tendenser og militære
hædersbevisninger. Disse mennesker opnår ofte magtfulde stillinger samt succes og har lederevner. Der
er også mulighed for skændsel og et katastrofalt fald fra en fremtrædende stilling.
ZOSMA - (9 grader i Jomfruen)
Overgreb, viktimisering, ulykkelighed, lidelse, genstand for ulempe og krænkelse. Folk med denne
stjerne fremtrædende lider ofte alvorligt på én eller anden måde. Der kan være fysiske problemer
og/eller handicap.
DENEBOLA - (21 grader i Jomfruen)
Hædersbevisninger og rigdom, impulsivitet, skændsel, fortrydelse, ulykke gennem naturkræfter.
VINDEMIATRIX - (9 grader i Vægten)
Der kan være en tendens til at have problemer med rygsøjlen. Ægteskabet kan være ulykkeligt, og tabet
af partneren kan, i nogle tilfælde, forekomme gennem død. Der er ofte store problemer og tab ved
kvinder (Bill Clinton er et perfekt eksempel her).
ALGORAB - (13 grader i Vægten)
En, der er destruktiv, ondsindet, ondskabsfuld, vildledende og løgnagtig. Her er den uærlige
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forretningsmand eller politiker. Naturen er selvcentreret og kan være charmerende og snu. Der er en
meget stærk tendens til uærlighed.
SPICA - (23 grader i Vægten)
Der kan være rigdom og hædersbevisninger samt lykke og berømmelse. Spica giver evne inden for
videnskaberne, kunsterne, skriveevne, musikalsk talent og stor kreativitet. Disse mennesker er normalt
omgængelige. Spica er en stor godgører for enhver planet, den er i konjunktion med.
ARCTURUS - (23 grader i Vægten)
Varig succes gennem personlig indsats og beslutsomhed. Lykke kan komme gennem rejser. Karakteren
kan være hidsig.
PRINCEPS - (2 grader i Skorpionen)
Over gennemsnitlig intelligens, god til forskning og et talent for videnskab.
ALPHECCA - (11 grader i Skorpionen)
Denne stjerne gør en kunstnerisk, med et talent for poesi og det okkulte samt helbredende evne. Der er
ofte stor succes i erhvervslivet samt lederevner. Der er en tendens til at være en enspænder.
DEN SYDLIGE KLO - (14 grader i Skorpionen)
Denne stjerne kan bringe problemer, da den er i konjunktion med 15 grader. Der kan være fysiske
misdannelser og/eller alvorlige helbredsproblemer. Den har et ry for at udsætte én for forgiftning.
DEN NORDLIGE KLO - (18 grader i Skorpionen)
Denne stjerne giver ofte ære, succes, ambition og lykke.
UNUKALHAI - (21 grader i Skorpionen)
Denne stjerner indikerer et tab på et område, på i fødselshoroskoper og i forudsigelse. Dette tab er ikke
altid negativt i forudsigelse. Der kan være perversioner, manglende selvkontrol og en fare for
giftstoffer. Personligheden kan være rå og vulgær.
ANTARES - (9 grader i Skytten)
Vestens Vægter
Naturen kan være impulsiv, egenrådig, stædig og modig. Man støder i livet på uforudsigelige
begivenheder, uventede forstyrrelser samt ændringer, og tab af succes kan komme fra ens
selvforskyldte undergang. Dette er en krigerstjerne. Folk med denne stjerne fremtrædende i deres
horoskoper gør ofte oprør mod spirituel og religiøs undertrykkelse og bringer drastiske ændringer inden
for disse områder.
844

LESATH - (23 grader i Skytten)
Frimodig, pervers, forbundet med syrer og fare.
AUCLEUS - (25 grader i Skytten)
Der kan være problemer med synet. Aculeus skænker lederevner, men gør én genstand for mentalt,
verbalt og/eller spirituelt angreb. Disse personer er ofte ofre for sladder.
ACUMEN - (27 grader i Skytten)
På den negative side kan disse mennesker blive nedkørt af livet og simpelthen bare blive ligeglade med
det hele. Der kan være skændsel, juridiske problemer og mulig fængsling.
WEGA - (15 grader i Stenbukken)
Okkult talent samt rigdom og berømmelse. Naturen er idealistisk, indbilsk, håbefuld, kunstnerisk og
raffineret.
DENEB - (19 grader i Stenbukken)
God til militæret, succesfulde krigere, evne til lederskab og til at have kommandoem. Naturen er ofte
godgørende.
TEREBELLUM - (24 grader i Stenbukken)
Grådig, beregnende, snu. Der kan være lykke, men med skyldfølelse og muligvis et dårligt omdømme.
ALTAIR - (1 grad i Vandbæreren)
Modig, selvsikker, stædig, pludselig rigdom, højkommandoposition, fare fra krybdyr. En eventyrlysten
risikotager.
GIEDI - (2 grader i Vandbæreren)
Ofringer foretages ofte, og mærkelige hændelser forekommer i livet. Der er meget mistro og mistillid.
ARMUS - (11 grader i Vandbæreren)
Nagende, ustabil, foragtelig, ondskabsfuld.
DENEB ALGEDI - (23 grader i Vandbæren)
Ens liv er ofte fuld af forandringer, og man lever på kanten af livet. Disse personer er som regel
troværdige, retfærdige og fair, med en viden om den menneskelige natur.
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FORMALHAUT - (3 grader i Fiskene)
Sydens Vægter
Virkningerne af denne stjerne kan være varierende, for godt eller ondt. Denne stjerne kan bringe succes
og økonomisk velstand, men der er ofte meget hårdt arbejde samt masser af ansvar. Den kan øge og
forstærke hvilken som helst planet, den er i konjunktion med.
DENEB ADIGE - (4 grader i Fiskene)
Denne stjerne giver ofte over gennemsnitlig intelligens og en idealistisk karakter. Penge kan tjenes
gennem kunst og videnskab. Der er ofte spirituelt talent og en vellidt personlighed.
ACHERNAR - (15 grader i Fiskene)
Royale hædersbevisninger, succes i offentligt embede, filosofisk, tålmodig, tilbøjelig til religion. Der
kan være ulykke og problemer med enhver planet på 15 grader.
MARKAB - (23 grader i Fiskene)
Der er en tendens til fare fra ild, feber, snit og slag. Denne stjerne kan bringer lykke og er gunstig for
spirituelle sysler og meditation. Ens ambitioner realiseres ofte ikke.
SCHEAT - (28 grader i Fiskene)
Der kan være ulykke, muligt selvmord, drukning, mordet på ens kære samt det hurtigt at få og miste
venner. Naturen er ofte uforudsigelig, og der er en tendens til at fantasere.
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Planetariske konfigurationer
STORTRIGONNER
I ILD
Folk med stortrigonner af ild er som regel meget udadvendte og karismatiske eller selvoptagede. Uanset
hvad, er der meget fokus på selvet. Disse personer har store egoer samt en følelse af selvhøjtidelighed;
de er stolte og kan være egoistiske.
Der er enorm kreativ evne. De foretrækker at være aktive. De nyder sommetider farlige sysler, som de
kaster sig frygtløst ud i, da de er eventyrlystne. Her er personen, der hader at være underordnet. De er
uafhængige, selvstartende og hader indblanding fra nogen andre. Disse personer kan være overdrevent
selvsikre.
Fordi ild er et royalt element, forventer disse personer total hengivenhed, opmærksomhed og endda
service fra deres partnere med hensyn til kærlighedsanliggender. Desværre er dette ikke gensidigt.
Medmindre disse personers partnere er meget direkte om deres behov, vil personer med stortrigonnen i
ild ofte ignorere dem, da de er selvoptagede.
Ildelementet er energisk og vitalt. Dette giver et højt energiniveau og er godt for helbredet. Dette giver
også stamina og en stærk resistens over for infektion.
I JORD
Penge, fysisk nydelse og sensualitet er vigtigt for disse personer, og i højere grad end hos andre. De er
organisatorer og planlæggere. Sikkerhed er af afgørende betydning, og de bryder sig ikke om
spontanitet, medmindre der er mange planeter i de bevægelige tegn. Disse personer kan være meget
selvforkælende. Jordelementet giver enorm udholdenhed, stædighed og beslutsomhed.
Mange er hårdarbejdende, og deres liv kan være centreret omkring deres arbejde samt forretning. De
bryder sig ikke om at tage risici eller gamble. De har god timing, da de fleste tænker fremad og ikke
haster sig ind i ting.
Disse personer kan have en slags mathed omkring sig, da de ikke er udadvendte som ildpersonerne,
men de er pålidelige og lever mere organiserede liv. Deres liv kan sidde fast i de samme gamle rutiner.
Arbejde og produktivitet værdsættes højt, og ofte over alt andet.
I LUFT
Her har vi de intellektuelle. Disse personer kan leve i deres hoveder så at sige. De er idealistiske,
værdsætter visdom og uddannelse. Fordi de er idealistiske, kan de være upraktiske. Luftelementet er i
sig selv et cool, intellektuelt element. Disse personer bryder sig ikke om forhold, hvor der stilles mange
krav til dem. Kommunikation og debat med andre er vigtigt for dem. De er gode til debat.
I modsætning til ild og vand er luft ikke så lidenskabeligt, og disse personer foretrækker at forholde sig
intellektuelt til andre. En god snak og kommunikativ forståelse er vigtigere for disse personer. De er
alsidige og kan være mange forskellige ting for mange forskellige personer, da de tilpasser sig. De er
upersonlige og kan se på tingene på en løsreven måde og se begge sider af en sag. De er fremragende
som forfattere og journalister og har stort talent, hvor kommunikation er berørt.
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I VAND
Vand er elementet for stemninger og følelser. Her har vi den spirituelle. Disse personer kan ofte føle,
hvad andre føler eller tænker. Ligesom ildelementet, giver vand kreativitet. Folk med et stortrigon i
vand er super følsomme. Vand er elementet for frugtbarhed og kan give store familier. Disse personer
kan være eskapister. Fantasien er aktiv og rig med dagdrømme og fantasier. Vandpersoner er ofte
kunstneriske.
Der er stor empati for andre samt en stærk sans for retfærdighed. Verdens og andre folks lidelser
påvirker dem dybt. Hvis der er adskillige planeter i Krebsen og Skorpionen, bærer disse personer nag
og kan være farlige som fjender.
DISSOCIERET STORTRIGON
Dette er, hvor én planet er malplaceret. Undersøg elementet de to andre er placeret i. Karaktertrækkene
vil være svagere end det rene elementale stortrigon.
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Prognostisk astrologi, magi og
timing
Forudsigelse i astrologi
Det er meget vigtigt at forstå det grundlæggende inden for forudsigelse.
Der er flere metoder til forudsigelse.
1. Progressioner: én dag repræsenterer ét år i livet ved brug af et efemeride.
2. Transitter: hvor planeterne er i himlen på et bestemt tidspunkt, og hvordan de påvirker planeterne i
ens fødselshoroskop
3. Solarhoroskoper: dette er hvor Solen kommer tilbage til sin nøjagtige grad, som den er placeret på
i fødselshoroskopet - på dette nøjagtige tidspunkt lægges et horoskop for hele året.
4. Lunarhoroskoper: dette er hvor Månen kommer tilbage til sin nøjagtige grad, som den er placeret
på i fødselshoroskopet - på dette nøjagtige tidspunkt lægges et horoskop for hele måneden.
5. Progresseret Solar arc: her progresseres planeterne lige så langt, som den progresserede Sol har
bevæget sig; én dag for ét år ved brug af et efemeride.
6. Regresserede planeter: i stedet for at progressere fremad, regresserer planeterne her bagud fra
fødselsdatoen - én dag for ét år.
For at få et virkelig klart og præcist billede af de begivenheder, der vil forekomme i livet, bør man
blande alle fortolkningerne fra de ovenstående metoder sammen. Tag ALT i betragtning. Jo flere
understøttende aspekter osv., desto mere præcise vil forudsigelserne være. Når en vigtig begivenhed
skal til at manifestere i ens liv, kan dette ofte ses i alle de ovenstående forudsigelsesmetoder.
ÉN DAG FOR ÉT ÅR: PROGRESSIONER:
Én dag for ét år progressioner bruges til Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars og de fire akser
(ascendanten, MC, IC og descendanten). De ydre planeter bevæger sig for langsomt til denne bestemte
metode. Midnats- og middagsdatoerne bestemmer de seks måneder for det pågældende år; dette er især
nyttigt til at kortlægge Månens bevægelse, da den bevæger sig hurtigere end de andre planeter.
En dag for et år. For eksempel; hvis du er 25 år gammel, så tæl 25 dage fremad begyndende én dag efter
din fødselsdag ved brug af et efemeride. Hvis der den dag er planeter i aspekt til dine fødselsplaneter
inden for en orbis på 1-2 grader, vil en begivenhed forekomme i dit liv. Hvis din natale Sol (i dit
fødselshoroskop) for eksempel er placeret 20 grader i Jomfruen, og du lige er er blevet 25 år, så tæller
du fremad til 25 dage efter din fødselsdag.
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Hvis du eksempelvis her så, at Venus nu var 19 og næsten 20 grader i Jomfruen, kunne du være
forvisset om, at du det pågældende år vile have været involveret i en meget betydelig
kærlighedsinteresse, et forhold eller et muligt ægteskab. Med online astrologi horoskoper er man ikke
længere nødsaget til at bruge gammeldags beregninger. Ovenstående er til orientering om, hvordan det
virker.
TRANSITTER:
Transitter er, hvor planeterne befinder sig på et pågældende tidspunkt i rummet, og hvilke aspekter
(hvis nogen) de laver til dine fødselsplaneter. Igen, hvis der er væsentlige aspekter, vil begivenheder
forekomme i henhold til de involverede planeters natur. Transitter dækker de langsomt bevægende
planeter: Mars (når retrograd), Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. I nogle tilfælde kan Solen,
Merkur eller andre hurtigt bevægende planeter fungere som en udløser, men ikke som en stor
indflydelse. Formørkelser og lunationer er også vigtige her.
Transitters orbis for indflydelse er bredere end med progressionernes 1-2 grader. Orbis er graderne,
hvor planeterne har indflydelse. I fødselsastrologi er orbis for transitterende planeter 8-10 grader for de
primære aspekter: konjunktionen, kvadratet, trigonnen og oppositionen. Med de mindre aspekter, såsom
sekstilen, er orbis for indflydelse 5-6 grader. Halvsekstilen, kvintilet og sesquikvadratet har kun en
orbis på 1-2 grader, hvor de har indflydelse. Hvis man eksempelvis har sin Jupiter 2 grader i Jomfruen,
og ens Pluto er 7 grader i Jomfruen, er dette en konjunktion, da disse to planeter er inden for 5 en 5
graders orbis. Der er her 5 grader mellem Jupiter og Pluto. Hvis Pluto i stedet var 18 grader i Jomfruen,
ville konjunktionen ikke gælde, da der i dette tilfælde er 16 grader mellem de to planeter, hvilket er en
for stor afstand til at kunne have nogen effekt.
Husk at orbis for progresserede planeter er stramme: kun 1-2 grader.
Sig for eksempel, at transitterende Pluto er i kvadrataspekt med ens natale Måne, hvilket indikerer
væsentlig hjemlig forandring. I fødselshoroskopet er Månen 11 grader i Fiskene. Pluto er nu 16 grader i
Skytten. Pluto har stadig indflydelse. Jeg har fundet, at jo strammere aspektet er, desto mere sikkert er
det, at begivenheden vil finde sted, men der har været nogle tilfælde, hvor begivenheden fandt sted, da
der var 9-10 grader mellem planeterne. Derfor vil Pluto have indflydelse på Månen i det ovenstående
eksempel, indtil den bevæger sig forbi 21 grader i Skytten og derved ud af orbis.
Jeg har i de fleste tilfælde også fundet, at en transitterende planet der nærmer sig en natal planet inden
for 2-4 grader kan udløse en begivenhed, selv før den laver et nøjagtigt aspekt med planeten. Vær
opmærksom mens en langsomt bevægende planet nærmer sig inden for 5 grader af en natal planet. Hvis
intet sker, så vær stadig opmærksom, da begivenheder kan forekomme når som helst, mens den
transitterende planet stadig er inden for orbis med den natale planet. Dette omfatter også planeter, der er
retrograde. Når retrogradplaneten passerer hen over den natale planet, så stopper og derefter fortsætter
sin retrogradbevægelse, mens den stadig er inden for orbis med den natale planet, kan den udløse en
begivenhed. Jo tættere den kommer på den natale planet i grader, desto større sandsynlighed er der for,
at begivenheden vil finde sted.
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SOLARHOROSKOPER:
Ens kommende astrologiske år begynder altid på ens fødselsdag. Det nøjagtige tidspunkt hvor den
transitterende Sol går i nøjagtig konjunktion med den natale Sol (graden, minuttet og sekundet), lægges
et horoskop, der afslører de planetariske indflydelser på det kommende personlige år. Yderligere
information gives ved at lægge et horoskop, når den transitterende Sol er (90 grader fra) i kvadrataspekt
med, og står over for den natale Sol (180 grader). Dette vil bryde året ned i dele af tre måneder.
Sig for eksempel, at din natale sol er placeret 10'44"16 i Tvillingerne. Et horoskop lægges det præcise
tidspunkt, hvor den transitterende Sol kommer til 10'44"16 i Tvillingerne. Når den transitterende sol er
10'44"16 i Jomfruen (90 grader væk), lægges et horoskop, der kaldes et "kvart solarhoroskop". Det
kvarte solarhoroskop har mindre indflydelse end solarhoroskopet og fungerer dybest set som en timer
for begivenheder forudsagt i solarhoroskopet. Når Solen er 10'44"16 i Skytten (180 grader væk fra den
natale Sol), markerer dette cirka seks måneder efter ens fødselsdag. Jeg har i mange (men ikke alle)
tilfælde bemærket, at begivenheder forudsagt i solarhoroskopet ofte forekommer, efter den
transitterende Sol står 180 grader over for den natale Sol. Seksmåneders solarhoroskoper har mere
indflydelse en kvarte solarhoroskoper, men dette er som sagt ikke en regel. Når den transitterende Sol
er 10'44"16 i Fiskene, har du så de sidste tre måneder af året.
Grader er MEGET vigtige i solarhoroskoper, men de fleste berømte astrologer der skriver bøgerne ved
ikke dette, samt meget andet om hvordan man fortolker dem for den sags skyld. Solarhoroskopet skal
blandes sammen med progressionerne, transitterne og anden prognostisk data.
Et eksempel med et solarhoroskop er, at MC er 0 grader i Tyren, og herskeren af solarhoroskopet er
Solen (med Løven på ascendanten af solarhoroskopet) og i konjunktion med Månen i det andet hus (for
penge). Nymåner er meget betydelige og indikerer vigtige begyndelser. Derudover er solarhoroskopets
hersker af MC, Venus, i det første hus, hvilket lægger særlig vægt på det 10. hus (for karriere) med
hensyn til kommende begivenheder. Planeter i det første hus i et solarhoroskop lægger særlig vægt på
begivenhederne styret af huset, de hersker i solarhoroskopet samt i fødselshoroskopet. Med de
ovennævnte indflydelser er der chance for, at man vil begynde en ny karriere.
LUNARHOROSKOPER:
Lunarhoroskoper er meget lig solarhoroskoper, med den undtagelse at de lægges for ens Måne hver
måned. Lunarhoroskoper afslører begivenheder for hver måned. Solarhoroskopet har størst indflydelse i
at forudsige begivenheder gennem ens år. Lunarhoroskopet vil afspejle begivenhederne forudsagt med
solarhoroskopet og fungerer ofte som en timer.
SOLAR ARC PROGRESSIONER:
Solar arc progressioner er gode til at progressere de ydre planeter, da disse bevæger sig for hurtigt til
dag per år metoden. Disse er svagere i deres indflydelse end de normale progressioner. Solen bevæger
sig et vist antal grader hver dag. Ligesom med én dag per år progressionerne, så tæl alderen fremad i
dage begyndende med dagen efter fødselsdagen. Undersøg Solens placering på den givne dato. Solen
har flyttet sig et vist antal grader. Tilføj dette antal grader til alle de andre planeter i fødselshoroskopet.
1-2 graders orbis gælder stadig her, og hvis der forekommer ét eller flere aspekter, vil personen opleve
en begivenhed.

REGRESSEREDE PLANETER:
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Disse er noget svage. Regressioner bruges hovedsageligt til at afsløre tendenser i tidligere liv. Man
tæller baglæns i år.

Transitterende Pluto
Pluto er en neutral planet i forudsigelse. Transitterende Pluto bringer store, livsændrende forandringer
for godt eller ondt, afhængigt af de andre transitterende planeter og livsmønstrene i fødselshoroskopet.
Pluto er hverken positiv eller negativ. Ændringerne forårsaget af et transit fra Pluto er permanente.
Pluto styrer intensitet og besættelse. Når den kontakter planeter i fødselshoroskopet ved transit,
intensiverer den dem ofte, især i tilfælde med Venus hvor den kan forårsage dyb og obsessiv kærlighed.
Venus/Pluto kontakterne er dem, der forårsager fatale tiltrækninger, hvor kærligheden er ensidig.

TRANSITTERENDE PLUTO:
Til den natale SolNår Pluto kontakter Solen, er der ændringer i ens selvbillede. Dette transit bringer ofte en i kontakt med
ens egen kraft. Solen styrer den mandlige partner i kvinders horoskoper, faderen, den mandlige chef,
mænd der ses som autoriteter og børn, især drenge. Disse ændringer kan påvirke de mandlige figurer i
ens personlige liv. I sjældne tilfælde kan faderen eksempelvis dø. Husspidsen/husspidserne med Løven
er områder, hvor der sandsynligvis vil forekomme stor forandring. Huset der indeholder Solen kan også
blive påvirket. Undersøg huset hvorfra Pluto laver transittet for at se, hvor ændringerne vil finde sted.
Til den natale MåneHjemlig forandring. At flytte, nogen der blive født, nogen der dør, nogen der tager afsted, nogen der
kommer for at bo på samme bopæl eller ændringer, der påvirker ens familimedlemmer og hjem.
Undersøg andre planetariske transitter for at afgøre om denne ændring er positiv eller negativ.
Transitterende Pluto der går i aspekt med Månen fra det femte hus tilkendegiver ofte en fødsel. Pluto
der går i aspekt med Månen fra det ottende hus tilkendegiver ofte en død.
Til den natale MerkurOfte en periode med intens læring og mental aktivitet. Man vil gå gennem ændringer i ens synspunkter.
Under dette transit kan man transformere sig selv gennem intens læring, enten formel eller uformel.
Meditation og andre spirituelle øvelser vil omdanne sindet i denne periode. Undersøg også husspidserne
med Tvillingerne og Jomfruen; huset indeholdende den natale Merkur samt huset, hvorfra den
transitterende Pluto laver sine aspekter. Man kan blive besat af et emne.

Til den natale VenusDette transit tilkendegiver normalt dyb, intens kærlighed. Denne kærlighed kan blive til besættelse, især
hvis den er ensidig. Der kan være et smertefuldt aspekt til kærligheden. Følelserne kan være ude af
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kontrol. Der kan være ændringer i forhold til økonomi, da Venus styrer penge og materielle besiddelser.
Undersøg husspidserne med Tyren og Vægten, huset indeholdende Venus samt huset, hvorfra Pluto
laver aspektet.
Til den natale MarsDette er et godt transit til at øge ens selvtillid og selvværd. I løbet af denne periode føler man sig ofte
mere i kontrol og kan, i nogle tilfælde, modtage en slags enestående anerkendelse. Folk der undergår
dette transit føler sig ofte mere konkurrencebetonede, aggressive, beslutsomme og intense. Man har ofte
mere fysisk udholdenhed og kan vie sig selv fuldstændigt og intensivt til et valgt projekt. Projektet kan
blive til en besættelse, og store mængder arbejde kan blive udført. Undersøg husene med Vædderen på
husspidsen/husspidserne, huset indeholdende Mars samt huset, hvorfra Pluto laver sit aspekt for
områder, hvor eventuelle yderligere ændringer vil forekomme.
Til den natale JupiterÆndringer i ens religiøse overbevisninger, filosofier og synspunkter. Med konjunktionen, kvadratet og
opposition kan disse være drastiske. Med trigonnen og sekstilen kan ens tro blive uddybet og styrket.
Undersøg huset/husene med Skytten på husspiderne, huset indeholdende Jupiter samt huset, hvorfra
Pluto laver sit transit.
Til den natale SaturnDer kan være ændringer i ens fundamentale overbevisninger. Ens begreb om virkeligheden kan undergå
permanente ændringer. Oplysning kan være i form af omvæltning. Dette transit påvirker som regel
affærene styret af husene med Stenbukken på husspidserne samt huset indeholdende Saturn. Saturn
styrer også gamle mennesker, og der kan forekomme ændringer i forhold til dem, hvis der er nogen i
ens personlige cirkel. Undersøg huset hvorfra Pluto laver transittet.
Til den natale Uranus, Neptun og PlutoNår Pluto kontakter disse planeter, vil affærene styret af huset med tegnet de styrer på husspidsen
undergå forandringer. Vandbæreren for Uranus, Fiskene for Neptun og Skorpionen for Pluto i aspekt til
sig selv. Med Uranus kan der, i sjældne tilfælde, være en form for forandring i henhold til ens frihed
eller mangel på samme. Med Neptun kan der være ændringer i forhold til stoffer, musik, kunst og
alkohol. Pluto i aspekt med sig selv er en generationel indflydelse. Affærene styret af huset med
Skorpionen på husspidsen vil undergå forandringer.
Til horoskopherskerenUdover det ovenstående vil der være store og permanente personlige ændringer. Undersøg huset hvori
transitterende Pluto befinder sig for at se hvilke områder i ens liv, disse ændringer vil påvirke.

•

Til herskeren af det andet hus- økonomiske eller materielle ændringer.

•

Til herskeren af det tredje hus- ændringer i tænkning, søskene, familiemedlemmer, naboer.
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•

Til herskeren af det fjerde hus- ændringer i hjemmet, familien, moderen.

•

Til herskeren af det femte hus- ændringer vedrørende børn; en fødsel, ændringer vedrørende
atletik eller kreative projekter.

•

Til herskeren af det sjette hus- ændringer i helbred og/eller arbejde.

•

Til herskeren af det syvende hus- ægteskab, skilsmisse, sommetider juridiske anliggender,
ændringer vedrørende partnerskab.

•

Til herskeren af det ottende hus- ændringer i fælles økonomi, gæld, sex.

•

Til herskeren af det niende hus- begyndelse eller afslutning af vidergående
(universitets)uddannelse, mulig langdistance indvandring, mulige ændringer i religiøse
overbevisninger/filosofier.

•

Til herskeren af det tiende hus- karriereændringer.

•

Til herskeren af det ellevte hus- permanent tilslutning til en gruppe eller organisation,
permanente venskaber eller opløsning af samme. Permanente ændringer i mål.

•

Til herskeren af det tolvte hus- ændringer i bevidsthed, i sjældne tilfælde fængsling eller
indespærring. Godt tidspunkt for okkult research, spirituel forståelse, meditation og healing.

PLUTO GENNEM HUSENE:
Pluto krydser ascendanten (1. husspids)Der vil være store forandringer. At flytte meget langt væk, ændringer i forhold, en pause i karrieren,
opnåelse af magt(fuld stilling). Ens liv vil aldrig være det samme igen.
Pluto gennem det første hus- Pluto forbliver i dette hus i alt fra 12-31 år. I løbet af denne tid kan
drastiske ændringer i selvet finde sted. Fysiske ændringer såsom vægttab, selvforbedring, besættelse
med en selv og ens mål, personlige præstationer. Dette transit er normalt positivt, men i sjældne tilfælde
kan de livsændrende forandringer være negative på det værste.
Pluto gennem det andet hus- opnåelse af penge og materielle besiddelser kan blive en altomfattende
besættelse, der kan være drastiske ændringer inden for disse områder. Man kan vinde store mængder
penge, eller kæmpe tab kan forekomme. Et overvældende behov for sikkerhed, som regel økonomisk.
Pluto gennem det tredje hus- vægt på kommunikation, naboer, søskene, nærsamfundet og nærmiljøet.
Computere, korte rejser, skrivning. Tænkning kan blive mere intens. Meditation, fordybelse, besættelse
med opnåelse af viden, dybere forhold med søskene. En besættelse med at gøre en forskel i
nærsamfundet eller nærmiljøet.

Når pluto krydser IC (4. husspids), vil der være ændringer i forhold til hjemmet og familien. Her er
det normalt at flytte meget langt væk. Hvis andre faktorer i horoskopet understøtter det, kan der være
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ægteskab. Der kan være skilsmisse, sygdom, død i familien, men i de fleste tilfælde flytning.
Karriereændringer er også mulige.
Pluto gennem det fjerde hus- store reparationer af hjem og ejendom, familiebånd kan enten blive
dybere eller brydes, folk der kommer for at bo i ens hjem, og/eller folk der forlader det. Ændringer
inden for familien, ældre mennesker, moderen, i meget sjældne tilfælde død, da dette er et hus for
ender. Ændringer vedrørende ejendom, der bliver købt eller solgt.
Pluto gennem det femte hus- her tilkendegiver Pluto ofte fødslen af børn, især når andre planeter
kontaktes. Besættelse med at træne, atletik, motion. Intense kreative projekter, lidenskabelige
kærlighedsaffærer. Gambling kan på dette tidspunkt blive en afhængighed. I meget sjældne tilfælde kan
man vinde i spil. Et stort behov for anerkendelse. Nogle gange forekommer ensidige
kærlighedsbesættelser.
Pluto gennem det sjette hus- ens helbred kan regenerere, og der kan være healing. Ændringer i kost,
pleje af ens krop. Intense arbejdssituationer, hvor man arbejder røven i laser, som regel fysisk arbejde.
Ænringer i beskæftigelse, karriere. Dette er et godt tidspunkt for healing. Der kan være
arbejdsnarkomaniske tendenser. I sjældne tilfælde sygdomme og negative ændringer vedrørende
helbredet.
Pluto krydser descendanten (7. husspids)- ændringer i forhold. Hvis man er gift, ofte ægtefællens
død eller skilsmisse. Hvis man er single, kan der være møde med ens soulmate; en altopslugende
forening.
Pluto gennem det syvende hus- alle former for partnerskaber vil gennemgå store forandringer og vil
aldrig være som før. I nye kærlighedsforhold vil følelserne være ekstremt dybe. Der kan også være
betydelige juridiske anliggender. Andre vil udøve stærk indflydelse på og tilskynde personlige
ændringer i personen, hvis syvende hus bliver transitteret af Pluto. Tiltrækning til dominerende, stærke,
hemmelighedsfulde typer, dem i magtpositioner. Der kan dannes partnerskaber, forretningsalliancer
og/eller seksuelle eller kærlighedsassociationer med folk i magtpositioner. Nogle gange bliver disse
holdt hemmeligt.
Pluto gennem det ottende hus- ændringer vedrørende gæld, fælles økonomi. Konkurs. Besættelse med
mysterier om døden, det okkulte og det overnaturlige. I sjældne tilfælde død. Arv og alle former for
store ændringer kan forekomme med transitterende Pluto i det ottende hus. Besættelse med feticher og
intens seksualitet.
Pluto gennem det niende hus- ændringer i religiøse overbevisninger, fanatisme i tro, langdistancerejse
eller indvandring. Dette er et godt tidspunkt for læring og uddannelse. På dette tidspunkt kan man
tiltrække magtfulde lærere for godt eller ondt. Der kan være ændringer vedrørende svigerforældre eller
partnerens slægtninge. Dette transit tilkendegiver intens involvering i religion, andre kulturer,
metafysik, filosofi, uddannelse og loven.
Et andet ægteskab er muligt, da det niende hus styrer det andet store forhold (ægteskab).
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Pluto krydser MC (10. husspids)- karriereændringer og kæmpe ændringer vedrørende ens anseelse og
status for godt eller ondt.
Pluto gennem det tiende hus- karriereændringer, besættelse med at komme foran og med magt. Der
kan være ændringer vedrørende faderen. Arbejdsnarkomaniske tendenser og stærke ambitioner. Der er
mulighed for berømmelse, at blive kendt for offentligheden, særlig anerkendelse og hædersbevisninger.
Man kan på dette tidspunkt blive udnævnt til en magtposition.
Pluto gennem det ellevte hus- ændringer vedrørende venner, mål og grupper. Man kan på dette
tidspunkt slutte sig permanent til en gruppe eller organisation. Magtfulde og betydningsfulde venner
kan blive en del af ens liv. Besættelse med mål og ambitioner. Man kan også blive sat i en magtposition
inden for en gruppe eller organisation. Venskaber vil begynde og andre vil ophøre under dette transit.
Pluto gennem det tolvte hus- dette transit kan enten være for godt eller ondt. I værste fald kan
magtfulde og dødelige fjender træde ind i ens liv, langvarig indespærring og fængsling, sygdomme der
er langvarige og/eller permanente, isolation. Personen kan på dette tidspunkt have et intenst ønske om
at være alene, eller dette kan blive påtvunget gennem omstændighederne i livet. Der kan være
begrænsninger eller indespærring, mentalt eller fysisk.
For at sublimere og omdanne denne energi, bør der konsekvent arbejdes på meditation, metafysiske
sysler, spirituel styrkelse, spirituelle øvelser og andre former for okkult research og udøvelse. Dette er
en god tid til at udvikle intuitive kræfter og spirituel energi.
På dette tidspunkt er hemmeligheder ofte af usædvanlig betydning. Man kan være involveret i research
eller en slags hemmelige aktiviteter.
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Månen i tomgang
Timing er alt. Visse handlinger der foretages på det forkerte tidspunkt kan enten resultere i fiasko eller
succes. At vide dette kan være afgørende for udfaldet. Viden er magt og betyder alt. Universet arbejder
enten med dig eller imod dig.
Månen går i tomgang hver anden dag, eller deromkring, når Månen er færdig med at lave sit sidste
aspekt til andre planeter, før den går ind i det næste tegn. Dette varer normalt kun et par timer,
medmindre alle de andre planeter er i de tidlige grader. I dette tilfælde kan det være en hel dag.
Det vigtige er at vide, at hvis man begynder et projekt, mens Månen er i tomgang, at det så højst
sandsynligt ikke vil fungere eller gå som forventet. Projekter begyndt, dokumenter underskrevet, varer
købt, besværgelser og forbandelser kastet på dette tidspunkt går næsten altid galt. Projekter begyndt
mens Månen er i tomgang afsluttes på en måde aldrig eller bliver forhindret i at nå færdiggørelse.
Forbrydelser begået under en Måne i tomgang retsforfølges sjældent.
Hvis man eksempelvis søger et job eller går til jobsamtale, mens Månen er i tomgang, vil man højst
sandsynligvis ikke blive ansat. Planer lagt på dette tidspunkt ændres ofte senere hen. Købt tøj vil
sandsynligvis ikke passe ordentligt eller bliver aldrig brugt.
Hvis du dog tager et lån på dette tidspunkt, er der chance for, at du muligvis aldrig er nødt til at betale
det tilbage. Universet er fuld af smuthuller, når Månen er i tomgang. Tommelfingerreglen er, at ting
begyndt i denne periode sjældent afsluttes. I mange tilfælde, er det her, man kan slippe afsted med ting.
Dette er IKKE et godt tidspunkt at kaste besværgelser eller forbandelser, da de højst sandsynligvis vil
mislykkes. Der er mange bøger tilgængelige om, hvornår Månen er i tomgang hvert år. "Llewellyn’s
Moon Sign Book" udkommer årligt og indeholder disse oplysninger. Denne bog kan købes mange
steder og også gennem Amazon.co.uk. Efemerider indeholder også disse oplysninger, hvis man ved,
hvordan man læser dem.
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Fremtrædende Neptun i et horoskop
Intet horoskop er perfekt. Neptun er dog noget at være opmærksom på. Denne planets energier er meget
svære at sublimere. Konsekvent meditation, hvilket faktisk er styret af Neptun, kan hjælpe.
På den positive side styrer Neptun æterisk skønhed, da den er det højere oktav af Venus. Mange
kunstnere, skuespillere, skabere af skønhed, musikere og lignende har en fremtrædende Neptun.
Aspekter fra Neptun til Venus kan inspirere til de mest fantastiske værker af skønhed og kreativitet dette er det største og kraftigste aspekt for kreativitet, men kærlighedsnaturen lider ofte, da personerne
med det er for idealistiske og alt for meget ønsker total romance og perfektion i deres
kærlighedsforhold.
Neptun styrer også ekstrem følsomhed og narkotika/alkoholmisbrug. Her er nogle eksempler på en
fremtrædende Neptun:
Marilyn Monroe - filmstjerne - Neptun i første hus - medhersker af hendes horoskop. Dette
underminerede og svækkede hendes personlighed, da Neptun svækker. Jo mere fremtrædende en
persons Neptun er, desto mere svækker den personligheden og gør personens inkonsekvent, upålidelig
med en trang til at flygte. Selvom planeten gav hende glamour og skønhed, døde hun af forgiftning
(ingen kender rigtig til detaljerne). Neptun styrer gifte. Neptun styrer teater og også Hollywood.
Hector Berlioz - Komponist og musiker - Neptun i konjunktion med hans herskende Måne.
David Bowie - musiker - Neptun i nøjagtig konjunktion med hans ascendant
Montgomery Clift - skuespiller - Neptune i tæt kvadrat til hans herskende Merkur. Stor afhængighed af
stoffer og alkohol. Mange af hans planeter er på ugunstige grader. Han var tilbøjelig til depression og
havde "dybe følelsesmæssige ar". Med Uranus på håndtaget af sin spand konfiguration, følte han sig
altid fremmedgjort.
Alice Cooper - musiker - Neptun i næsten nøjagtig konjunktion med hans ascendant. Alkohol- og
stofmisbrug.
Jacques Yves Cousteau - fremtræden oceanograf og havbiolog, der bragte offentligheden mange
oplysninger om havet og livet i havet. Neptun (hersker havet og marinbiologi) i sit 10. karrierehus.
Leonardo Da Vinci - kunstner og billedhugger - Neptun i konjunktion med hans MC (husspidsen til det
10. hus for karrieren), i kvinkunsaspekt til hans herskende Jupiter og trigonaspekt hans Venus.

Claude Debussy - musiker og komponist - Neptun i kvinkunsaspekt til hans medhersker, i trigonaspekt
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til Venus og i opposition til Jupiter. Jupiter forstærker ofte planeter, som den kontakter.
Gustave Paul Dore - kunstner - Neptun i det første hus og i nøjagtig konjunktion med medherskeren
Merkur. Neptun er også hans medhersker. Neptun sekstil Venus.
Clint Eastwood - filmstjerne - Neptun i stram konjunktion med hans MC og trigon hans medhersker
Mars.
Hermann Göring - Leder i Det Tredje Rige - han blev såret i lysken (skudsår) under Ølkælderkuppet og
givet morfin, som han forblev afhængig af resten af hans liv. Hans horoskophersker Pluto er i nøjagtig
konjunktion med Neptun.
Mick Jagger - musiker - Neptun sekstil horoskopherskeren Solen, Løve-ascendanten og medherskeren,
Jupiter, i Løven. Stort forbrug af stoffer og alkohol.
Elton John - musiker - Neptun i opposition til hans herskende Sol.
Herer den anden side af Neptun. Neptun styrer sindssyge, patologiske løgnere og bedragere. Som jeg
allerede har nævnt, er Neptuns indflydelse underminerende og svækkende, selvmedlidende, upålidelig,
og givet andre aspekter og placeringer i horoskopet kan dette være meget værre. Jeg har i mange
seriemorderes og børnevoldtægtsforbryderes horoskoper bemærket, at disse har en fremtrædende
Neptun. Børnevoldtagere har ofte herskeren af deres 8. hus for sex placeret i deres 5. hus for børn.
Judy Goodyear - myrdede ægtemænd og selv sin søn (som hun druknede efter at have forgiftet ham i
lang tid) for forsikringspenge. Man kan her se en ubalanceret personlighed - et stellium i Vædderen der
indikerer ekstrem egoisme i stram konjunktion med Jupiter, hvilket forstærker disse tendenser, uden
nogen hårde aspekter fra Saturn til at opveje dette. Neptun i konjunktion med hendes ascendant. Neptun
placeret 0 grader i Vægten, hvilket er en kritisk grad og højst sandsynligt på hendes østlige punkt.
Jeffrey Dahmer - seriemorder - Denne fyr var absolut skizoid. Han var tydeligvis sindssyg fra den
tidlige barndom. Neptun i 1. hus.
David Berkowitz - seriemorder - Neptun i nøjagtigt sekstilaspekt til herskende Pluto.
Richard Allen Davis - seriemorder - Neptun i nøjagtigt sekstilaspekt til herskende Pluto. Sadistisk
person med vredesproblemer - spandhoroskop med Mars stærk i Stenbukken ved håndtaget. Fem
planeter i det intense og seksuelle 8. hus.
Arthur Shawcross - seriemorder, brutal voldtægtsmand og barnemorder - Jupiter, herskeren af hans 8.
hus (Skytten på husspidsen), i hans 5. hus for børn. Neptun i nøjagtigt trigonaspekt til hans medhersker
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Merkur.
Ed Gein (hvorfra de fik filmen "Psycho") - seriemorder og nekrofil - Neptun i konjunktion med
medherskende Jupiter. Andre væsentlige placeringer: horoskophersker Merkur placeret 15 grader i
Løven, hvilket er en yderst ulykkelig grad - én af de værste. Saturn i Fiskene ved håndtaget af en
spandkonfiguration i det 10. hus og i opposition til Solen, hvilket indikerer problemer med faderen, der
efterlod dybe og varige ar, da Saturn er på håndtaget, der driver horoskopet og hersker det 8. hus for
sex, hvilket har Stenbukken på husspidsen. Pluto/Måne opposition - dominerende mor, meget tæt
forhold. Når jeg siger "driver horoskopet", mener jeg, at indflydelsen er meget stærk i forhold til nogle
personlige/psykologiske ar/hæmninger, der aldrig gik væk.
Jeremy Strohmeyer - morder og voldtægtsforbryder af børn - herskeren af 8. hus (Fiskene på
husspidsen), Neptun, placeret i 5. hus for børn. Neptun i stram trigon til herskende Sol og i kvadrat til
medhersker Saturn. Saturn i første hus på en dårlig grad - 9 i Jomfruen - hvilket indikerer ulykke.
Jeffrey MacDonald - barnemorder - Skorpionen på husspidsen af 8. hus med dets hersker Pluto i 5. hus
for børn. Neptun i opposition til medherskeren Månen i 1. hus.
William Heirens - barnemorder - Vandbæreren på husspidsen af 8. hus med dets medherskende Saturn i
5. hus. Neptun i stram trigon til horoskopherskeren Månen.
Gary Michael Heidnik - seriemorder - hengiven kristen prædikant og præst; biskop. Holdt adskillige
prostituerede fanget og myrdede også nogle af dem i sin kælder, hvor han torturerede dem. Én af den
formåede at slippe ud. Neptun i konjunktion til horoskopherskeren Venus i 12. hus.
Edmund Emil Kemper - seriemorder og lemlæster af teenagere - Vædderen på husspidsen af 8. hus med
dets hersker Mars i 5. hus for børn.
Howard Unruh - barnemorder - hersker af 8. hus i 5. hus.
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Planeten Neptun og stof/alkoholmisbrug
Neptun styrer narkotika og gifte. En fremtrædende Neptun i ens horoskop kan enten sublimeres ind i
meditation, mystik, musik og/eller kunst, eller den kan forårsage abnormiteter og/eller
stof/alkoholmisbrug. Der er også en sammehæng mellem stofmisbrug og musikere, som begge er styret
af planeten Neptun.
Hvis en person bare går igennem en fase, kan dette ses, hvis transitterende Neptun laver et stærkt aspekt
til nogen af personens fødselsplaneter. Personen vil som regel være stroffri, når transittet går ud af
orbis, selvom dette kan tage flere år.
Neptun i det første hus, Neptun placeret i 25 grader af faste tegn, en fremtrædende Neptun, Neptun i
konjunktion med horoskophersker(ne) eller medherskere; alle disse kan indikere en meget stærk
tendens til stof og/eller alkoholafhængighed samt andre abnormiteter og endda psykisk sygdom. Neptun
i konjunktion med ascendanten fra det tolvte hus er også en faktor i ovenstående.

Retrograd Merkur
Min datter rejste for nylig til en anden by for at mødes med sine brødre og tage på ferie. Selvfølgelig
gik Merkur retrograd omkring halvvejs gennem ugen, og hendes non-stop fly tilbage blev aflyst, og hun
endte med at tilbringe natten på et hotel arrangeret af flyselskabet. Hun formåede at komme med det
næste ledige fly hjem, men hun var nødt til at skifte fly og sidde i den anden lufthavn i 10 timer og
vente. Dette er meget typisk for retrograd Merkur.
Bemærkelsesværdige historiske begivenhed påvirket af retrograd Merkur nævnes:
•

Titanics forlis (April 1912)

•

Sabotagen af luftskibet Hindenburg (1937)

•

Forliset af den spanske Armade i 1588 (som følge af en uventet storm)

•

Columbus sejlede mod Indien og endte ved et uheld i Amerika (1492)

•

Et jetfly chatret af Atlanta Art Association styrtede ned i Paris og dræbte 130 personer (1962)

•

Astronauten Gordon Cooper oplevede funktionsfejl i sin radar, hvilket forårsagede forsinkelse i
Project Mercury Space Program (1963)

•

European Space Communcation satellitten eksploderede ved letningen (1977). Pakistani airlane
flystyrt i Saudi Arabie dræbte 156 personer; Et new zealandsk passagerfly styrtede ned i
Antarktis og dræbte 257 personer (begge i 1979)

•

En jumbojet tilhørende Delta Airlines styrtede ned i Dallas/Fort Worth International Airport og
dræbte 137 personer (1985)

•

Det amerikanske telefonselskab AT&T's systemet gik ud af funktion, og man kunne ikke snakke
i telefon i 9 timer (1990)
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•

Hubble Space Telescope git i kredsløb syv år efter at have lettet, og fik med det samme
kommunikationsproblemer (1990)

•

JAL Flight 123 - Nedstyrtningen af Japan Airlines Flight 123 i 1985 er flystyrtet med det højest
antal dræbte. 520 personer døde om bord på et Boeing 747.

•

Marts 1974 - Turkish Airlines Flight 981 styrtede ned i en skov nordøst fra Paris i Frankrig.
Flyet fra London styrtede ned kort efter at have lettet fra Orly Airport. Alle 346 personer om
bord døde.

•

D. 1. september 1983 skød en sovjetisk intercepter Koreans Airlines Flight 007 ned, efter det
fløj ind i sovjetisk luftrum. Dette dræbte alle 269 passagerer og besætningen (Merkur var
stationær og gik retrograd)

•

januar 1990. Jernbanekatastrofen i Sukkur: Et Karachi Bahauddin Express tog fra Multan
kolliderede frontalt med 67 biler på et fragttor ved Sangi-stationen i Sukkur, Sind, Pakistan.
Hændelsen skyldtes, at jernbanearbejderne fejlagtigt koblede sporet på. En pakistansk
embedesmand skønnede 307 dræbte og omkring 500 sårede i ulykken.

Listen er uendelig, og ovenstående er kun meget få bemærkelsesværdige eksempler. Det betyder
selvfølgelig ikke, at alle flyrejser, togrejser og så videre er dødsdømte, da mange ulykker også har
opstået, mens Merkur IKKE var retrograd, og selvfølgelig har mange rejser været vellykkede, mens
Merkur VAR retrograd. Min pointen her om retrograd Merkur er, at hvis noget kan gå galt, så er
chancerne for, at det vil gå galt meget høje. Rejseplaner har en tendens til at gå meget mere galt, når
Merkur er retrograd. Biler bryder også oftere sammen, når Merkur er retrograd. Der er også fejl i
elektronik og alle former for kommunikation, når Merkur er retrograd.
Elektronik, teknologi, alle former for rejser, alle former for kommunikation, kontrakter og
lejekontrakter - SKRIV IKKE UNDER PÅ OG KØB IKKE NOGEN AF DISSE NÅR MERKUR ER
RETROGRAD! Dette ælder computere, stereoanlæg, fjernsyn og så videre. Dette er heller ikke et godt
tidspunkt at behandle armene, hænderne, lungerne, nervesystemet, næsten eller hjernen. Der er ofte
problemer med telefoner og tekniske problemer med medierne...
Elektronik, biler, både, motorcykler - alle slags transportmidler købt når Merkur er retrograd, eller er
lige ved at gå retrograd, kan opleve funktionsfejl og andre problemer, og dette er meget mere, end når
Merkur er direkte. Dette gælder også at underskrive vigtige papirer, lejekontrakter, dokumenter og
sådan. Du kan overse en vigtig sætning, en bestemmelse eller hvilket som helst, der bør ændres. Prøver
og eksamener vil muligvis ikke gå så glat. Busser strejker ofte. Der har været store optøjer, da Merkur
var retrograd. Det kan også gå galt med at møde folk, da det ikke går så godt med at give præcise og
nøjagtige anvisninger. Post har større tendens til at blive forsinket og/eller fejladresseret.
Én positiv ting retrograd Merkur er gunstig for er at redigere og revidere. Det er et godt tidspunkt at gå
over hvad som helst, der er skrevet og redigere, rette og så videre, såsom ens hjemmeside. Forskning og
research kan også være fordelagtigt, når Merkur er retrograd.
Rejser, planlægning, kommunikation, teknologi, uddannelse, forretningstransaktioner - alle områder der
styres af Merkur har meget større tendens til at blive påvirket af fejl og forsinkelser. Planer ændres ofte
af uventede omstændigheder, såsom Columbus der endte i Amerika i stedet for Indien (meget typisk for
retrograd Merkur). Dine husspidser der indeholder Tvillingerne og Jomfruen samt huset indeholdende
Merkur - affærene styret af disse kan også gå galt.
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Astrologi links
ASTRODIENST-Få en kopi af dit eget horoskop. Denne hjemmeside tilbyder også mange andre gratis astrologitjenester.
Klik på "Gratis horoskoper" til venstre i menuen øverst på siden. Klik så på "Horoskoptegninger" og
derefter "Horoskoptegning og Ascendant". Følg så instruktionerne for at få en kopi af dit
fødselshoroskop.
LINK TIL ONLINE EFEMERIDE
JOY OF SATAN ASTROLOGIGRUPPE
KLIK HER FOR AT DELTAGE
Ny gruppe for drøftelse og læring af astrologi. Denne gruppe er engelsksproget.
FOR EN FULD LÆSNING OG FORTOLKNING AF ET HOROSKOP OG ANDRE
ASTROLOGITJENESTER - KLIK HER
OVENSTÅENDE ER PÅ ENGELSK
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Brug af et sort spejl
Scrying kan være en nyttig måde at kontakte Dæmoner og ånder, forudsige fremtiden og få svar på
spørgsmål. Et sort spejl er ideelt til disse formål. Traditionelt var obsidian det foretrukne materiale til at
fremstille et sort spejl, men metoden nedenfor virker lige så godt.
Fuldmånens cyklus er det bedste tidspunkt at skabe et sort spejl, da Månen hersker det tredje øje og
psyken. Enhver billedramme kan bruges som en base for et sort spejl. Tag glasset fra billedrammen og
mal den ene side med sort lak. Du får sandsynligvis brug for flere lag lak. Oliebaseret lak er langvarigt,
men kan være langsomt til at tøre. Sørg for at glasset er helt tørt, før du sætter det tilbage i rammen.
Erstatninger for et sort spejl kan være en mørk skål med sort væske eller et skinnende, sort objekt, der
er stort nok til at fokusere på. Jeg har erfaret, at gennemsnitlige dagligdagsspejle virker godt i et let
oplyst rum (stearinlys er perfekt). Ritualet nedenfor til at styrke det sorte spejl er for avancerede
mediterende og er meget effektivt. Hvis du ikke er avanceret, kan du stadig bruge et sort spejl og opnå
resultater. Du kan så vente med at udføre ritualet nedenfor.
Styrkende ritual:
Gå udenfor, under en fuldmåne hvis muligt, og til et sted hvor du kan være alene. Gå i en let trance,
indånd energi fra Månen ind i dit tredje øje og vibrer "Inanna" med udåndingen:
I-I-I-I-I-I-I-N-N-N-N-N-N-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-N-N-N-N-N-A-H-A-H-A-H-A-H
Vibrer dette, så du kan føle det i dit tredje øje. Gør dette 30 gange og koncentrer derefter energien fra
Månen ind i dit tredje øje og cirkuler denne energi til dit hjertechakra og tilbage til dit tredje øje.
Cirkuler energien frem og tilbage på denne måde ni gange, så energien til sidst befinder sig midlertidigt
i dit hjertechakra. Placer et papir med Astaroths sigil på forsiden af det sorte spejl og placer begge på
dit alter. Astaroth er Gudinden for spådom.
Skriv følgende bøn på et blankt stykke papir:
Hør mig Herre Satan, jeg beder i dit Navn om, at Mørkets Magter skænker deres profetiske kræfter
over dette spejl; at jeg kan bruge dette magiske medie til at kontakte alle Dæmoner, jeg hidkalder, samt
for at scrye på spejlet for at åbenbare hemmeligheder og viden der er ukendt for mig.
I Satan/Lucifers navn, anmoder jeg Astaroth om at skænke spådomsvelsignelsen og alle heraf
beslægtede kræfter på dette spejl. Alt dette beder jeg om i dit navn, Herre Satan.
Fremsig bønnen højlydt ved højden af dit ritual. Når du er færdig, så antænd bønnen i flammen af det
sorte stearinlys i venstre side af dit alter. Placer det brændende papir i en skål og lad det brænde.
Tag nu den oplagrede energi fra dit hjertechakra og før den ind i spejlet ved at vibrere: g- g- g-g-eh-eheh-eh-eh eh-eh-eh. Gebo er Astaroths rune og bruges i værker omhandlende hjertechakraets kræfter.
Vibrer energi ind i dit spejl med hver udånding. Visualiser energien gå ind i spejlet. Energien bør være
indigofarvet (blåviolet), men der kan muligvis også være nogle grønne hvirvler i den. Lad energien
vokse i intensitet med hver udånding. Du bør være i stand til at bedømme, når spejlet er fuldt styrket og
føle den oplagrede energi forlade dig.
For at bruge spejlet:
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Placer spejlet så det er på et behageligt niveau. Du skal sidde behageligt, når du scryer. Rummet skal
være roligt og let oplyst, helst med levende lys.
For at at scrye:
Gå i trance og forestil dig at spejlet er kulsort vand, som en brønd. Fastsæt dit blik på spejlet. Spejlet vil
til sidst begynde at lysne op til en grå farve, og billeder af skyer vil dannes. Vær tålmodig, for evnen til
at se billeder af ånder og hændelser vil komme med øvelse.
Det er bedst at blive fortrolig med sit spejl, før man hidkalder Dæmoner med det. Næsten alle ser skyer
til at starte med. Dette er normalt og et positivt tegn. Med erfaring og vedholdenhed, vil man begynde at
se andre syner, der vil forekomme tilfældigt. Disse syner vil være ukontrollerede.
Med erfaring vil man være i stand til at påkalde syner efter behag. En adept kan opleve syner, der
involverer alle fem sanser. Dette kan tage noget tid og kræver vedholdenhed og øvelse. Dæmoner kan
røre scryeren, og man kan have længervarende samtaler og interagere på et mere personligt plan.
Synerne kan begynde at finde sted uden for spejlet og omgive scryeren fra alle sider.
Hold spejlet indpakket i silke når det ikke er i brug, så det ikke tømmes for energi. Spejlet skal
opbevares et sikkert sted, hvor andre ikke vil forstyrre det. Energien skal genopfyldes nu og da. Du vil
så være nødt til at placere dit spejl i et vindue eller udenfor under en fuldmåne for at absorbere
måneenergierne. Indånd energi fra Månen og ind i dit hjertechakra og ånd det ind i spejlet fra dine
håndchakraer. Hvis du er åben, vil du med dit tredje øje se og føle, når spejlet er fuldt styrket og
genopladt. Du vil også fornemme, når det skal genoplades med energi.
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Nekromantik
Mange bøger om magi, seancer, kanalisering og mediumisme anbefaler en omfattende proces for at
kontakte den afdøde. I virkeligheden er det overhovedet ikke særlig svært at tilkalde en person, der
hænger ud på det astrale.
Der er mange, som er såkaldte "tabte sjæle" og er fanget på det astrale. I tilfælde med folk der er blevet
reinkarnetet, vil du være i stand til at føle dette, hvis du er åben nok. Du vil i dette tilfælde vide, om det
er til nogen nytte at forsøge at kontakte dem, da de allerede er i et andet liv.
Afdøde Mennesker er "ånder". Disse er af en lavere orden. De er ikke kraftfulde som Dæmoner eller
engle, medmindre personen styrkede sin sjæl.
Det astrale er normalt et ensomt sted for disse sjæle, og de forsøger ofte at skabe kontakt med de
levende. Spøgelser der ses eller fornemmes i gamle huse (personen døde ofte der), de som ikke kan tage
afsked med levende familiemedlemmer eller elskede - disse spøgelser hæfter sig ofte fast til noget,
såsom huset, arbejdspladsen, den levende familie eller en plejefamilie.
Der kan være ufærdige anliggender, hvor den afdøde har brug for hjælp fra de levende, såsom med en
begravelse, løse et drab, finde den forsvundne person eller andre tilfælde, hvor den afdøde ikke kan
"hvile". Den afdøde vil oftest identificere sig selv. Objekter kan blive malplaceret, elektriske apparater
kan slukkes og tændes, han eller hun kan fornemmes, selv af utrænede personer.
Hvordan man skaber kontakt:
Den afdøde behøver ikke at være i nærheden for at etablere kontakt. Hvis personen er død, kan
personen kontaktes, hvis han eller hun endnu ikke har reinkarneret. Et hidkaldelse kan udføres hvor
som helst, hvor man kan fokusere.
Tarotkort kan bruges til at skabe kontakt. Et Ouija-bræt eller pendul kan bruges til at kommunikere. I
tilfælde hvor der er en gruppe, skal alle deltagere være fokuserede og seriøse. Én person vil fungere
som medie.
1. Den person der er den afdøde nærmest (i tilfælde af en kendt ånd) blander kortene, koncentrerer sig
om en læsning for at kontakte og give information om den, der bliver hidkaldt. Mediet begynder
derefter at læse kortene. Det samme gøres, hvis man bruger et Ouija-bræt. Når man bruger et Ouijabræt, skal mediet sidde overfor den person, der ønsker at hidkalde den afdøde. Det kan hjælpe af
have en af den afdødes personlige ejendele, hvis man er uerfaren eller ikke så spirituelt åben og skal
fungere som medie.
2. Personen der er den afdøde nærmest vil begynde at føle ham eller hende som den første, før alle
andre. Personen der fungerer som medie vil trække sjælen ind i sig og tale for ham eller hende.
Diriger bagefter sjælen til at tage afsted. Bind dig på ingen måde til sjælen. Hold det så upersonligt
som muligt.
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Et pendul kan også bruges. Mediet skal have en vis erfaring med brugen af et pendul, hvis han eller hun
vælger at bruge denne metode. Begynd med at spørge om der er nogen ånder i
værelset/huset/bygningen/området. Hvis pendulet svarer "ja", kan du fortsætte og stille flere spørgsmål
eller anvende et Ouija-bræt for at få en samtale i gang.
Menneskeånder er forholdsvis lette at invokere. De har på ingen måde samme energi som en Dæmon.
Jeg har invokeret begge. Energien fra et menneske kan, som regel, kun mærkes, når han eller hun
kommer ind i din krop. En Dæmon er derimod elektrificerende, og den resterende energi kan få din hud
til at føles snurrende i flere dage bagefter.
Forsøg aldrig at tvinge en ånd til at svare på spørgsmål, som personen ikke ønsker at svare på. Det vil
give din aura et dårligt vibe på det astrale, hvis du er uhøflig, og fremtidige forsøg på kontakt eller
hidkaldelse kan blive forringet.
Tomrumsmeditation er afgørende her, og det samme er et stærkt sind og ånd med total kontrol over sine
egne tanker og følelser. Evnen til at slukke for og blokere for alt uønsket er af ekstrem vigtig, når man
invokerer noget fra det astrale. Nogle ånder nærer sig ved frygt, et utrænet sind eller andre følelser.
Folk som er bange, alt for letpåvirkelige eller tilbøjelige til at være overdrevent følelsesmæssige eller
hysteriske - ustabil adfærd - bør ikke deltage og nogen seancer! Man skal forblive cool, rolig og fatter
på alle tidspunkter under en seance. Mediet skal altid forblive i total kontrol over situationen.
Når de afdødes sjæle kontaktes, er de som de var, da de var i live. Deres personligheder ændrer sig ikke.
Dette er endnu en årsag til, at vi bør gøre mest muligt ud af vores liv her, mens vi alle arbejder på at
udvikle og styrke os selv spirituelt.

867

Information
“Trefoldsloven”
Blotlæggelse af løgnen og dens oprindelse
"Trefoldsloven", "Tifoldsloven" og "Hundredefoldsloven" - alle disse blev opfundet af et par få mennesker
for at skræmme masserne for at bevare spirituel kontrol. Givet tilgængeligheden af viden i moderne tid,
kunne heksekunster ikke længere undertrykkes, og derfor blev undertrykkerne nødt til at opfinde en måde,
hvorpå de kunne holde styr på det, så den sande magt og disse kræfter kunne holdes i hænderne på et par
få. Disse få individer KENDER sandheden, og er mestre i sort magi, som de frit bruger til at slavebinde
masserne. De kontrollerer hovedreligionerne, som blot er programmer til at undertrykke viden og styre
menneskeheden. Artiklen herunder blotlægger denne løgn, for hvad den virkelig er:
"Den først kendte reference til trefoldsloven dukkede op i 1970 i "Witchcraft Ancient and Modern" af
Raymond Buckland, der blev indledt i kunsten af Gerald Gardner og var medvirkende til at introducere
gardneriansk wicca i USA."¹
Med nok research er det tydeligt, at "trefoldsloven" opstod med den "gardnerianske tradition". Så har vi
"syvfoldsloven", og jeg er sikker på, at alle har hørt om "tifoldsloven". Min pointe er, at intet af dette
nylige menneskelavede nonsens har noget at gøre med de oprindelige religioner. Dets eneste formål er at
holde folk fra at bruge deres medfødte kraft og for at fremme en passiv attitude, som er accepterende over
for krænkelse. Dette adskiller sig ikke fra den kristne kirke.
Denne "trefoldslov" blev taget fra det østlige begreb "karma", efter det fusionerede med vestlig
kristendom. Efter den østlige lære om karma begyndte at få jødiske/kristne overtoner med guddommelig
straf, blev dette endnu en måde at kontrollere på, hvilket yderligere bidrager til at holde magten i hænderne
på et par få individer, der ved, hvordan man bruger den til at udnytte menneskeheden. En ting førte til en
anden, og Gerald Gardner tilføjede yderligere til dette, og fremmede troen på, at hekse aldrig må bruge
deres kræfter til at forårsage skade. Alle bliver nødt til at finde sig i krænkelse og misbrug og bibeholde
den passive attitude.
Den wiccanske rede (lov) lyder: "An it harm none, do what ye will" (oversat: "Gør hvad du vil, så længe
det ikke skader nogen"). Ifølge Gardner selv, stammer denne trosbekendelse fra "Good King Pausol", som
erklærede: "Do what you like so long as you harm no one (igen, direkte oversat: "Gør hvad du vil, så
længe det ikke skader nogen"). King Pausol er en fiktiv karakter fra den franske novelle af Pierre Louys
(1870-1925): Les Adventures du Roi Pausole: Pausole (Souverain Paillard et Débonnaire) (fra 1901 og
genoptrykt i 1925 og flere gange siden), eller the Adventures of King Pausole (The Bawdy and Good
Natured Soveregin). Dette er grundlaget for "Wicca". Wicca er intet mere end en kristnet udgave af de
gamle religioner. Wiccanere har taget udvalgte ritualer og lærdomme fra de oprindelige religioner og har
fordrejet, forvansket og omdannet dem og identificerer nu deres "religion" som den oprindelige. Hykleriet
kan let ses i Guderne, de anerkender. Mange, hvis ikke alle disse Guder og Gudinder som de hævder at
tilbede, var dem, der bragte læren om magi til mennesker, både hvid og sort magi. De er kendt som "De
Faldne".
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Den oprindelige Hornede Gud er Satan. Udover dette, gider kun få wiccanere at forske i Guder og
Gudinderne, som de tilbeder og kommunikerer til. De fleste af disse Guder er af Helvedes Pantheon.
Mange wiccanere og moderne paganister blander også ubevidst deres guder sammen (de blander engle
med Dæmoner), og dette kan ende katastrofalt. Jeg har læst en lang liste over guderne, som disse
mennesker hævder at tilbede, og det er tydeligt, at de virkelig ikke ved noget om dem. De fleste af disse
skrifter består ikke af andet end dobbelsnak, som f.eks. hvordan "Ishtar" bør evokeres i stedet for
"Ashtaroth", selvom disse er den samme Gudinde. De hævder, at brugen af navnet "Ashtaroth" er
anderledes, selvom de gerne indrømmer, at hun er den samme Gudinde.
Ifølge forfatteren Raymond Buckland, hævder wiccanere, at deres religiøse rødder er tydelige i et maleri,
som findes i en stenalderhule, og som forestiller en mand klædt i kronhjorteskind, der formentlig udfører
en dans. Stedet med dette hulemaleri hedder "Caverne des Trois Freres" ved Ariege i Frankrig. Det er ikke
andet end det - en mand klædt i dyreskind. Det beviser intet.
Satanisme har ofte fungeret som syndebuk for disse "new age"-religioner og bevægelser, hvis tilhængere
ser sig selv som så gode of perfekte. Wicca er en kristnet korruption af de gamle hedenske religioner.
Wicca er den jødiske/kristnede udgave af heksekunster. Et af kristendommens mål er at ødelægge fortiden
og erstatte den med fiktive udgaver, der er i overensstemmelse med den kristne løgn. De har for nyligt
arbejdet på at lave religionen om til en Gudinde-kult ved gradvist at slippe af med den Hornede Gud, så
der vil være færre og færre tilknytninger til de oprindelige religioner. Wicca er en falsk bevægelse, der
ikke er baseret på fakta, men derimod, ligesom kristendommen, er baseret på stjålne og ændrede skikke
samt ritualer. Ligesom kristendommen, afhænger wicca af tilhængernes uvidenhed.
Referencer:
¹ Witches and Witchcraft af Rosemary Guiley 1989
"Threefold law of return" sider 340-41,
Også: "Wiccan Rede" sider 363-64
"Horned God" sider 163-64
"Witchcraft Ancient and Modern" af Raymond Buckland
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Om sort magi
Folk gør ting mod hinanden i livet, fordi de ved, at de kan slippe afsted med det. Meget af dette skyldes, at
menneskeheden som en helhed befinder sig på et meget lavt spirituelt niveau grundet de kristne kirkers
tvangsfjernelse og ødelæggelse af viden. Der er sjældent nogen seriøs form for retfærdighed, og de fleste
mennesker er blevet indoktrineret til at udholde alle former for uretfærdighed og dårlig behandling. Hvis
alle var spirituelt styrket, ville der være langt større eftertænksomhed og hensyn til andre mennesker, og
hvordan vi interagerer med hinanden. Samfundet og den menneskelige race som en helhed ville udvikle
sig til et højere niveau.
Der findes naturlove. Én af dem er, at en art, eller person for den sags skyld, der ikke er i stand til at
kæmpe tilbage og forsvare sig selv mod andre væsener, som seriøst agter at gøre den fortræd, vil ophøre
med at eksistere. Mange arter af planter og dyr uddør, fordi de ikke kan forsvare sig selv. Vores kroppe
kæmper konstant mod angribere i form af bakterier og vira. Hvis vores celler stoppede deres kamp og ikke
dræbte skadelige angribere, ville vi hurtigt blive syge og dø. Dette er en kendsgerning og en naturlov.
Etik og en vis form for adfærdskodeks er nødvendigt, for at civilisationen kan fortsætte, og det er her
vigtigt med selvkontrol. Nogle gange har folk en dårlig dag, og ting siges og gøres mange gange utilsigtet.
Men hvis nogen seriøst er ude på at skade dig eller fratage dig retfærdighed, er du forpligtet til at kæmpe
tilbage. Satanister er ikke ofre.
Sort magi kræver stor evne og et meget stærkt sind. Wiccanere og andre højrehåndsreligioner mangler
denne evne og har derfor en væsentlig ulempe.
Jo stærkere vi bliver i sindet, desto mere kraftfulde er vi på alle tidspunkter. Regelmæssig power
meditation, chakraarbejde og visualisering er essentielt. Man behøver ikke at ty til ritual for gengældelse.
Når vi har et stærkt og fokuseret sind, vil andre føle effekterne, når vi tænker intens på dem, eller når vi
dirigerer vores energier. Dette er vigtigt at huske, når det kommer til familie, og dem vi elsker. Vi
fornærmer alle hinanden i ny og næ, men når vi har et stærkt sind og en stærk aura, skal vi huske dette og
være i kontrol. Vores vrede kan få andre til at have ulykker og ulykke.
Når det kommer til andre, der bevidst er stødende, så vil det som regel være nok bare at slippe sin vrede
løs, hvis man har et stærkt og veltrænet sind. Jeg har fået ting til at ske selv ved uden at skulle udføre
ritualer.
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Sort magi og psykisk helbred
De fleste af os er bekendt med psykiatri, rådgivning, psykologi og andre lignende tjenester. Metoderne
anvendt er standard. De fleste fagfolk får patienten til at udtrykke undertrykte følelser- vrede, had,
misundelse, fortørnelse og lignende følelse, herunder undertrykt seksualitet og seksuelle følelser. Ved at
erkende disse undertrykte følelser, kaster dette nyt lys over oprindelsen af alvorlige hæmninger, neuroser,
tvangshandlinger- og tanker, besættelser samt andre alvorlige psykiske lidelser. Mange fysiske lidelser
forårsages at undertrykte følelser. Nogle af disse ender i død. Disse har også en meget skadelig virkning
på ens sjæl og spirituelle væsen.
New Age bevægelsen, Wicca, mange østlige religioner (såsom moderne buddhisme der er blevet
jødisk/kristnet) og andre fortaler alle for benægtelse af utrykkelse af såkaldte "basisfølelser". Dette fører
til dårligt psykisk helbred og værre. Katolske præster er et eklatant eksempel på konsekvenserne af
seksuel undertrykkelse. Seksuel undertrykkelse er lige godt det værste, da seksualdriften er lige så
kraftfuld som og er direkte forbundet til livskraften - den går ikke bare væk. Alt der er undertrykt kommer
ud på forvrængede og usunde måder. Mange problemer kunne undgås, hvis bare folk luftede ud for deres
følelser og stoppede med at undertrykke dem. Dette handler ikke om at gå bersærk, men derimod om at
erkende ens egne følelser og lade dem komme ud. Man bør altid være ærlig over for sig selv.
Ved at benægte vrede, jalousi og andre såkaldte "negative" følelser, lægger man et mønster for alvorlige
problemer hen ad vejen. Folk der hævder at elske, elske og elske og benægter deres vrede og had får det
der alienagtige, udtryksløse smil, der er så almindeligt blandt kristne i de fremskredne stadier af
kristendom. Indvendig er disse personer ekstremt ubalancerede og er bogstaveligt talt som granater, der
skal til at eksplodere, hvor de enten lader deres indestængte vrede gå ud over andre eller vender den
indad. Dette er ekstremt usundt. Alligevel undskylder de konstant deres vrede og harmfulde opførsel over
for den falske gud, de tilbeder. Dette lægger op til alvorlig psykisk sygdom.
En anden almindelig lære er fornægtelse af materialisme. Årsagen til dette er, at rigdom og magt på denne
måde kan holdes i hænderne på et par få - de samme folk på toppen der arbejder på at fjerne spirituel
viden og erstatte det med kristendom og andre løgne. Materielle besiddelser gør livet mere behageligt og
er en forlængelse af os selv. Der bør være en sund balance mellem spiritualitet og materialisme.
Sammenlægningen af det materielle med det spirituelle er nøglen til at opnå sjælens Guddom.
Ingen har ret til at diktere over for andre, hvordan de bør have det med nogen eller noget. Ritualer er ofte
en glimrende måde at få udluftning for følelser. Alt, hvad der er bevidst og forsætligt undertrykt vil
forårsage alvorlige problemer senere hen.
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De sorte arter
Jeg har lagt vægt på de sorte arter, fordi der er meget lidt information tilgængelig om dette bestemte
emne, i modsætning til bøger og skrifter om hvid magi. For at have sand kraft, skal man være adept til
begge. Dette tager tid, tålmodighed og en masse hårdt arbejde.
Mange folk spekulerer ofte på, hvorfor deres magi har fejlet. Dette skyldes, at deres sind og aura er
svage. Vi kan helt sikkert gå til Satan og hans Dæmoner, når vi er i nød, men målet med satanisme er
selv at blive kraftfulde. Satan og hans Dæmoner vejleder os og giver os den viden, vi har brug for til at
kunne øge vores kræfter.
Satan spilder ikke sin tid på folk, der ikke gør nogen med sig selv. Sand satanisme er ikke Disneyland.
Hvis du ønsker seriøs kraft, vil du være nødt til at arbejde hårdt på det. Dette kan tage flere år, men det
er indsatsen værd. Vi frelser vores egne sjæle.
Der er tidspunkter, hvor vi alle kan klemme en smule organisering ind. Gør hvad du kan.
Åndedrætsøvelser tager kun omkring ti minutter og er meget effektive til at øge ens kræfter. De kan
udføres som noget af det første om morgenen og endda på badeværelset, hvis man låser døren (hvis
man bor med mange mennesker). Selv fem minutter med visualiseringsøvelser om dagen vil give
mange fordele. Meditation handler om at være i her-og-nuet; at tømme sit sind for alle tanker. Dette
kan gøres hvor som helst og når som helst.
Meget kan gøres med et veltrænet sind. For eksempel: kendskab til anatomi giver én evnen til enten at
heale eller forvolde skade. Nerve kan forårsage smerte, hvis man fokuserer på dem, i en man hader.
Dette er ét af mange eksempler. Man kan også åbne og få adgang til andre områder af sin hjerner, der
er i dvale hos de fleste mennesker og styrke disse områder ved at fokusere på dem og forsøge at bruge
de evner, som de giver, når de er aktiveret. Tanker kan placeres i en anden persons hoved på samme
måde. Koncentration og gentagelse er her nødvendigt.
For dem, der endnu ikke har nok kraft, kan en besværgelse eller et ritual gentages hver aften i henhold
til Månens cyklus. Magi for vækst og øgning bør udføres under en tiltagende Måne, mens magi for
ødelæggelse bør udføres under en aftagende Måne. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gentage
en besværgelse/forbandelse. Når et værk er vellykket, bør du vide det, og så er der som regel ikke
grund til at gentage det.
Hvis man kan lide at udføre sine værker udendørs, har Jorden enorme energireserver for folk, der ved,
hvordan man manipulerer energi. Anvendelsen af et pendul kan her være uvurderlig. Det tager meget
øvelse og tålmodighed konsekvent at få nøjagtige svar fra et pendul. Man kan begynde med et kort over
et egnet område, der er afsondret, til udførsel af ritualer. Ved at have en blyant i den ene hånd og et
pendul i den anden, kan en række ja/nej spørgsmål stilles for at lokalisere et sted. Pendulet vil begynde
at bevæge sig hurtigt i cirkler, når det tages med til et sted udendørs, hvor der er naturlige linjer med
jordenergi.
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Sten kan bruges til at forbedre en kraftfuld cirkel. Den kraftfulde cirkel bruges til at opbygge og
koncentrere ens energier, før man dirigerer dem mod det ønskede mål. Sten indeholdende kvarts øger
styrken af energierne i cirklen og fungerer som sendere. Cirkler bruges også til beskyttelse og som
barrierer.
Husk altid at rense din aura og chakraer med et klart lys som Solens efter enhver form for sort magi.
Når vi bruger og fremkalder negativ eller destruktiv energi, kan en rest forblive og klamre sig til vores
auraer. Hvis dette efterlades der, kan det forårsage problemer, da energi tenderer til at tiltrække energi
af den samme bølgelængde. Dette er især sandt, når folk, grundet mangel på viden, invokerer energi i
stedet for at evokere den og så bruger den til destruktion/ødelæggelse og derved skaber et bånd. Ved at
tage sig tid til at rense sin aura vil befri ens sjæl fra hvad som helst negativt, der ellers kunne forårsage
problemer. Når du kan se din aura og chakraer lyse klart og rent op, så spørgs pendulet om du er
fuldstændig renset. Hvis ikke, så spørg det hvad der har brug for mere rensning. Gå gennem dine
chakraer én ad gangen med ja/nej spørgsmål, som pendulet kan svare på.
Når man er færdig med ALLE FORMER FOR RITUALER, er det meget vigtigt ikke at tænke på
ritualet eller ens ønskede mål. Lad ritualet gøre sig arbejde alene, da man ved at bekymre sig, gentage
værket i sit hoved eller dvæle ved det kan skabe forkerte energier, der vil forstyrre værket. Når vi
bekymrer os eller dvæler ved resultatet, kan vi nogle gange ændre de resultater, vi arbejdede på at
påvirke. Det er her, tomrumsmeditation er afgørende. Regelmæssig praksis af tomrumsmeditation giver
os evnen til at slukke for uønskede tanker og påvirkninger.
Værker for hævn og sort magi er mest effektivt, når den hadte person sover. Når offeret sover, et dets
spirituelle forsvar sænket, og det underbevidste/suggestive sind er helt åbent.
Alle bør rense deres aura og chakraer på en daglig basis. Dette er lige så vigtigt som regelmæssig
badning. Grundet systematisk fjernelse af spirituel viden, kender få mennesker til deres egne sjæle,
hvordan man tager sig af den og holder den sund. Dette kan gøres, når man vågner. Det tager ikke så
lang tid og kan forhindre sygdom, spirituelt angreb og andre negative energier i at sætte sig fast. Det vil
også øge din karisma, når du interagerer med andre.
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Elementerne og magi
De rituelle redskaber bør hjælpe med at dirigere elementerne. Tryllestaven er for ild, sværdet for luft. Med
sexmagi producerer orgasme væsker, der fungerer som vandmagi som for eksempel med
kærlighedsbesværgelser. Pentagrammet repræsenterer os mennesker. Jordelementet binder alle de andre
elementer sammen. Dette er et af budskaberne ved det sataniske nedadpegende pentagram; kraften bag det
invokerede jordelement. Pentagrammet er OS som mennesker og ikke en alterdekoration.

Ildmagi forstærkes ved at invokere og dirigere ildelementet. Ildmagi omfatter:
Selvtillid, berømmelse, held i spil, nydelse, sikring af popularitet/karisma, øge sundhed og vitalitet,
healing, beskyttelse, succes, magi kraft og magt, kreativitet, entusiasme, energi, udholdenhed, store
forandringer, tilpasningsevne, tiltrækning, pludselige forandringer, stimulation, entusiasme, kreativitet,
energi, opnåelse af kontrol, skifte held samt opnåelse af retfærdighed. Hævn, vrede, rent seksuelt begær og
fysisk tilfredsstillelse, mod, beslutsomhed, håndtering af fjender. Forårsage ulykker, brande, skader og
kvæstelser. Selvtillid, atletik, styrke, magisk energi til sort magi, intensitet. Ansporer til begær, energi,
styrke, seksuel energi, dynamik, lidenskabelig kærlighed, fysisk begær, mod, viljestyrke, atletik (især
konkurrence). Godt til styrkelse af selvet før sorte magiske værker. Når det bruges i sort magi, bruges ild, i
modsætning til jord, til at forårsage pludselige angreb, ulykker, blodsudgydelser, vold og had. Ild kan også
bruges til at opildne og forårsage krig, anarki og grusomhed. Ved korrekt at evokere og dirigere
ildelementet, vil det hæve temperaturen i hvad end det dirigeres til.

Vandmagi er sexmagi, hvor der gøres brug af kropsvæsker. Sexmagi kan også bruges med andre
elementer, men styres af vandelementet. Vandmagi forstærkes ved at invokere vandelementet og omfatter:
Healing, kærlighed, at elske (hengiven og øm kærlighed - ild er for begær/sex), troskab, forsoning,
skønhed, ungdom, venskaber, tiltrækning, harmoni, sociale arrangementer, nydelse, fornøjelse. Meditation,
spirituel evne, telepati, tankelæsning, åndekommunikation, at absorbere viden telepatisk. Godt for
begyndelser og vækst. Hjemmet og de umiddelbare omgivelser, fantasi, hukommelse, spirituel
bevidsthed/drømme, spiritualitet, meditation, hypnose, frugtbarhed, ægteskab og balance. Kan bruges til at
opildne til jalousi, grådighed, mistænksomhed, harme, sygdom og disharmoni. Når dette element dirigeres
til andre, kan det få personen til at være overdrevent følelsesladet, have voldsomme reaktioner, lange ud og
have meget svært ved at være objektiv.

Jordmagi forstærkes ved at invokere og dirigere jordelementet og omfatter:
Penge, frugtbarhed, overflod, materiel gevinst, rigdom, healing, kommunikation med naturånder,
økonomisk gevinst, lønforhøjelser, ejendele, velstand, nydelse, fornøjelse. Jordelementet bruges i
dødsritualer og kan bruges sammen med dødsenergi samt i bindingsritualer, til at absorbere, skjule og for
selvkontrol, udholdenhed og tålmodighed.

Luftmagi forstærkes ved at invokere luftelementet og omfatter:
Intellekt, computere, kommunikation, lyd, video, tv, elektronik, bøger, litteratur. Viljen. Kan bruges til at
bestå eksamener, forbedre sinde, koncentration, mental kraft, indlæringsevne, tale, skrivning, udgivning,
medieanliggender, sladder, bagvaskelse, interviews, søskene, naboer, rygter, tyveri, alle områder
vedrørende læring og kommunikation, astralprojektion, overvindelse af afhængigheder, at bryde vaner.
Godt for venskab, fantasi, kreativitet, inspiration og karisma. Luft opildner også forvirring, kaos,
irritabilitet, nervøsitet, nervøs udmattelse, diskussioner og uenighed.

874

Brug af rekvisitter i magi
Folk har i mange tusinde år brugt rekvisitter til at hjælpe med deres fokus i magiske værker. Dukker, urter
der brænder og stikker for at fremkalde smerte og vrede, stencirkler og alt, der ville hjælpe med at
fremkalde den rette stemning, hjælpe med at ophidse og intensivere de rigtige følelser samt for hjælp til at
dirigere ens energi og fokus er kendt som "rekvisitter".
Man bør være kraftfuld nok til at påvirke ens omgivelser ved hjælp af ens sind alene, uden at skulle være
nødt til at ty til rekvisitter. Rekvisitter hjælper bestemt i begyndermagi, da de giver et fokuspunkt.
Avanceret magi med rekvisitter er en anden sag og omfatter at tilføre dem energi eller binde tankeforme
eller sjæle til dem. Det er her, rekvisitter har reel kraft og kan være magiske assistener i sig selv.
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Koncentration
Total fokus er nødvendig i alle magiske værker. Det er ligemeget, om omgivelserne er fulde af distraktioner.
Man skal altid opretholde total fokus. Dette kommer ved at have et trænet sind.
Jeg var involveret i et igangværende projekt - at befri Dæmonerne.* Min beskytterdæmon Azazel og Thoth
kom til mig, da de arbejdede med mig på dette. Thoth var projektets protektor, og han ledsagede hver af vores
Beskytterdæmoner i at bringe hver Dæmon til os for at blive befriet. Glasya-Labolas skulle befries med det
samme. Min datter var i mit soveværelse og så tv, og der var en masse postyr i mit hus. Jeg fortalte dem, at jeg
blev nødt til at vente til senere.
Omkring fem minutter senere tissede min datters hundehvalp på min seng. Jeg var nødt til at tage al sengetøjet
af og vaske det. På grund af dette, måtte alle forlade mit soveværelse. Når Dæmoner vil have noget gjort, lader
tingene til at falde på plads.
Jeg gik ind i mit soveværelse, låste døren og begyndte at arbejde på Glasya-Labolas. Mine børn var oppe at
skændes og hamrede på døren, andre børn kom forbi, og det var et galehus, men jeg fokuserede væk fra alle
urolighederne, og alt gik godt med at befrie ham.
Total fokus skal altid opretholdes, uanset hvor intense distraktionerne i ens omgivelser kan være. Bare bliv ved
med at gøre det du gør uden at lade udenfrakommende distraktioner blande sig. Alle døre bør selvfølgelig altid
være låste.
Når vi fokuserer og koncentrerer os til det punkt, hvor vi slet ikke er opmærksomme på noget, der foregår
omkring os, er det her, vi har mest kraft.
* Fra midten af december 2002 til midten af april 2003 befriede fem af os over 100 Dæmoner. Dette blev gjort
med sexmagi. Lige ved orgasmen sluttede vi vores sjæle til hver af Dæmonernes og overførte energi fra hvert
af vores chakraer til deres. Dette var en meget givende oplevelse. Hver af Dæmonerne skød vinger ud, efter
energien var blevet overført.
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Omgivelsernes vigtighed
Tilbage i 1534, ønskede Benvenuto Cellini (en italiensk renæssancemaler) at opleve en "magisk
operation". Han mødtes med en siciliansk præst, der var velbevandret inden for kunsten "rituel magi", en
ven ved navn Vincentio Romoli, en 12-årig dreng og en anden magiker, der ledsagede præsten. Cellinii
ønskede en kvindes kærlighed. Af alle de steder de kunne have valgt til at udføre et ritual, valgte de det
romerske Colosseum.
De lavede en nifods-cirkel, og efter halvanden time viste nogle ånder sig og kommunikerede med
gruppen. De fortalte, at Cellini ville få sin kærlighed inden for en måned. Så gik noget meget galt. Flere
og flere spirituelle væsener blev ved med at komme og begyndte at blive aggressive. Inden for kort tid,
"var der for mange ånder til stede". Den 12-årige dreng skreg. "De blev alle truet af en million af de mest
voldsomme mænd, de nogensinde havde set." "Fire giganter, fuldt bevæbnede, forsøgte at presse sig ind i
cirklen." Barnet skreg, at "Colosseum var i brand, og at flammerne var på vej hen imod dem."
Gruppen krøb sammen i rædsel, magikeren kastede mere asafoetida på bålet og efter noget tid forsvandt
ånderne rasende. Gruppen blev der, helt sammenkrøbne, indtil næste morgen, og kun et par ånder var
tilbage "på afstand". Da de tog af sted og løb hjem, blev de jagtet af et par ånder.
Det romerske Colosseum, af alle steder, var et meget dårligt valg for et kærlighedsritual. Én person der
dør afgiver en masse negativ energi, men tusinde voldelige døde sammen med alle dødsfølelserne,
gladiatorene, løverne og andre vilde dyr der rev folk i stykker sammen med den intense vold - dette sætter
sit præg i flere århundreder.
Ordentlige omgivelser og et propert miljø med energi, der er i harmoni med ritualets formål er vigtigt, da
uønskede påvirkninger selvfølgelig kan påvirke et ritual eller en magisk operation på en meget negativ
måde.
Musik, tanker og det at huske tilbage på tidligere erfaringer eller fantasier er også vigtigt, når man skal
skabe en stemning og et miljø, der støtter ritualets formål.

Referencer:
Magick: The Power to Change Your World af J. H. Brennan © 1998
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Brugen af urter og planter i magi
Urter har i sig selv ikke så meget magisk kraft. For at kunne udøve kraftfuld magi ved brug af urter, skal
der tilføres kraft til dem. Dette er avanceret magi og kræver evnen til at invokere/evokere og dirigere
elementerne. Hver urt har elementale egenskaber, der svarer til dens medicinske anvendelser. For virkelig
at tilføre kraft til urter, bør det gøres i henhold til de planetariske timer for at forstærke værket.
Forskellig medier anvendes under ethvert ritual eller magisk værk. For eksempel fungerer de rigtige
stearinlys som en slags ledestjerne for ånder, og den korrekte anvendelse af farver og urter kan gøre et
værk mere effektivt.
Urter har længe været anvendt til magiske værker til duft, røgelse, parfume, urteolie til at salve sig selv,
stearinlys og talismaner. De kan også bruges til rensning før ritualer, og nogle af dem kan indtages.
•
•
•
•

Blomsterdelene bruges til dufte eller til at fylde dukker eller som tilsætningsstof til badevand.
Trædelene kan bruges til at konsturere redskaber til magiske formål.
Bladene er meget alsidige og kan bruges til at lave salver, olier, til badning og til at fylde dukker og
puder. De kan bruges til te - SØRG FOR PLANTEN IKKE ER GIFTIG, OG AT DU IKKE ER
ALLERGISK!
Aromatisk harpiks, olier og lignende, herunder bark, kan brændes som røgelse. Det er altid en god
idé at brænde noget af røgelsen før et vigtigt ritual for at afgøre, hvor godt det brænder samt
kvaliteten af duften. Dårlig røgelse kan være en stor distraktion og kan ødelægge et helt ritual.
Derudover kan det være fornærmende for ånderne.

Røgelse, ligesom stearinlys, giver et gunstigt miljø til at hidkalde ånder, til at påvirke psyken og tiltrække
den relevante planetariske kraft fra dyrekredsen.
Visse dufte anvendes til at påvirke sindet under ritualer. Disse lugte kan stimulere alle slags følelser, fra
vrede og ekstremt raseri til seksuel ophidselse og begær samt fred, afslappelse og ro. Brugen af dufte
hjælper med at øge det følelsesmæssige output, der er nødvendigt for at give nok kraft til værket, så det
kan virkeliggøres.
Olie bruges til at salve ens krop og kan tilsættes ens badevand inden et ritual. Stearinlys kan salves, da
flammen fra disse vil afgive en stærkere duft. Stærke olier kan bruges til at salve chakraområderne og
bruges til salver, der kan smøres på ens krop for bestemte effekter.
Balsamer er duftende afdrypninger fra visse træer og planter. Disse kan laves til salver og gnides på ens
krop eller et bestemt objekt. Formålet med at smøre sig selv ind i olier, balsamer eller harpikser er at
fremkalde den rette stemning til magiske og rituelle værker.
For eksempel er planter styret af Mars fyrige, brændende og bitre. Når olien, balsamen eller harpiksen
påføres under armhulerne eller andre følsomme områder af kroppen, vil den anspore til den nødvendige
vrede og had nødvendig i magi for hævn og pine, da det vil fremme et stærkt fokus på smerte og
elendighed.
Planeter styret af Venus kan bruges i værker for kærlighedsbesværgelser på samme måde, da de stimulerer
og beroliger. Planter der har egenskaber som elskovsmidler og forårsager ekstrem seksuel ophidselse er
gode for magiske værker for at opildne begær i en anden person. Den øgede ophidselse fokuseres på den
ønskede person. Med stærkere og/eller adskillige orgasmer er besværgelsen meget kraftigere, når energien
fra disse dirigeres ind i den ønskede.
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Urter svarer til dyrekredsens tegn, planeter og elementerne. Friske planter indeholder mest energi. Hvis du
bruger friske planter, så forsøg at plukke dem, når planeten de styres af er stærk og vokser i kraft.
Her er en kort liste over nogle urter og deres forskellige anvendelser:
Akacie:
Blomsterne kan bruges i spådom, kærlighedsmagi og til trance.
Aloe vera:
Garderer mod ulykker, bringer held og beskyttelse. Delene anvendt er saften og plantegummien. Tilfør
hvidgylden energi taget fra Solen og programmer energien til at beskytte.
Ambra:
Bruges til værker for raseri og hævn, spirituel korrespondance. Tilfør ild for raseri og hævn, når planeten
Mars er stærkt placeret og tiltagende.
Æble:
Bruges i kærlighedsmagi. Træet kan bruges samt frøene. For kærlighedsmagi bør de anvendte dele tilføres
vandelementet til at begynde med. Derefter bør der tilføres yderligere orgasmisk energi, energi fra sakralog hjertechakraet samt seksuelle væsker. Planeten Venus bør være stærkt placeret og tiltagende i kraft.
Ask:
Tryllestave til sikring af velstand eller til værker vedrørende død kan laves af træet. For død, tilfør
jordelementet når planeten Saturn er stærkt placeret og tiltagende. Værket bør udføres under en aftagende
Måne.
Benzoin:
Træet og balsamen kan anvendes til røgelse, olier eller små duftposer. Benzoin er godt til brug i seancer,
besværgelser, inkarnationer og kærlighedsanliggender. For spirituelt arbejde, tilfør vandelementet og
kvintessensen.
Birk:
Tryllestave kan fremstilles fra træet og bruges til besværgelser for hævn og straf men bør altid tilføres
korrekt elementær energi. Ildelementet bruges normalt med tryllestave. Duften kan også anvendes i
sådanne værker.
Hjulkrone:
Hjulkrone kan bruges til at tiltrække penge og forretningsmæssig succes. Delene anvendt er bladene,
blomsterne og stænglerne. Jordelementet bør tilføres.
Burre:
Roden bruges i besværgelser for beskyttelse. Den kan brændes. Tilfør hvidgylden energi taget fra Solen og
programmer energien til at beskytte.
Kamille:
Kamille kan tages som te som et middel til afslapning i spirituelt arbejde. Det kan også bruges til duftposer
eller puder for spirituelle drømme og til at forhindre mareridt. Det er en god urt til badning. Tilfør
vandelementet og kvintessensen når Månen er fuld.
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Katteurt:
Katteurt kan anvendes som et middel til spirituelt arbejde. Man kan lave te af det og drikke en kop.
Cedertræ:
Olien bruges i forbandelser for hævn. Træbasen kan også brændes under besværgelser for penge, held i
kærlighed og forretning.
Purløg:
Godt som røgelse i spirituelt arbejde.
Nellike:
Olien bruges i åndekommunikation samt til tiltrækning af velstand og rigdom. Tilfør jordelementet når
planeten Venus er stærkt placeret og tiltagende i kraft.
Koriander:
Det vil ophidse sindet at afbrænde koriander som røgelse for magi for sort magi og andre destruktive
værker.
Cypres:
Olien og røgelsen kan bruges til magi for hævn og spirituelt arbejde.
Dild:
Brugen af dild provokerer andre til at komme overens. Bladene kan brændes, eller olien kan bruges til at
salve stearinlys for ritualer mod lumske eller negative personer.
Fennikel:
Det vil ophidse sindet at afbrænde røgelsen for destruktive værker.
Matrem:
Matrem beskytter mod sygdom, ulykker og hysteri. Tilfør hvidgylden energi taget fra Solen og
programmer energien til at beskytte.
Virak:
Brug røgelsen til at opildne intensitet og skabe retfærdighed (hævn). Virak er meget kompatibelt med
ildelementet.
Ginseng
Balsamen og olierne kan bruges som salve for åndekommunikation, visualisering, spådom, trance og
kreativt arbejde. TIlfør vandelementet og kvintessensen.
Nyserod:
Sort: Sort nyserod er en gift og en urt for pine. Duften opildner aggression og vrede for værker for raseri.
Sort nyserod kan bruges som en poseblanding. Sort nyserød bør tilføres jordelementet, når planeten Saturn
er stærkt placeret og tiltagende.
Hvid: Samme som ovenstående. Kan brændes som røgelse.
Hvis nyserod er kraftigere end sort.
Grøn: Grøn nyserod er den mest kraftfulde af de tre.
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Skarntyde:
Olien er god til at salve talismaner og til destruktive værker. Talismaner bør altid tilføres kraft. Derudover
bør man altid vide, hvad symbolerne på alle talismaner betyder, inden man bruger det. Skarntyde fungerer
godt sammen med jordlige, saturnagtige energier, og bør kun bruges med en kompatibel talisman.
Røgelsen kan ophidse sindet til sort magi. Olivenblade kan tilføjes til skarntyde for at skaffe sig af med
fjender og hadede på mere fredelig vis.
Humle:
Godt at drikke som te for den nødvendige afslapning i spirituelt arbejde og til at inducere en trancetilstand.
Humle holder ikke så længe når opbevaret.
Jasmin:
Jasminolie, parfume og røgelse er alle gode at bruge i kærlighedsmagi og værker for begær. For
kærlighedsværker bør delene anvendt først tilføres vandelementet til at starte med. Derefter bør orgasmisk
energi, energi fra det seksuelle chakra (begær) og hjertechakraet (kærlighed) samt seksuelle væsker
tilføres. Planeten Venus bør være stærkt placeret og tiltagende. For rent begær bør Mars være stærk
placeret og tiltagende i kraft. For kærlighed og begær bør Venus være i konjunktion med eller i
trigonaspekt til Mars.
Alrune:
Denne rod er en af de mest kraftfulde til brug i alle former for magi. Den svarer til fiksstjernerne Deneb
Algedi og Spica. Den kan bruges som additiv til kraftfuld magi i ethvert magisk værk. Den kan bruges som
i en lille pose, som talisman, røgelse, dukke, spirituelt arbejde eller for beskyttelse. Giftig alrune er den
mest kraftfulde rod til kærlighedsmagi og siges at være den farligste for magikeren. Alrunen bør vaskes i
vin og pakkes ind i en rødt eller hvidt stof, der bør skiftes med hver nymåne. Alrune kan også anvendes i
spådom.
Morgenfrue:
Brug en lille pose med et laurbærblad og sov på den. Hvis noget er blevet stjålet fra dig, vil du drømme om
tyven. Det samme gælder for at afgøre, om en partner har været tro. Tilfør vandelementet og kvintessensen
under en fuldmåne.
Moskus:
Moskus er et kraftfuldt elskovsmiddel. Olien kan bruges til at salve kønsdelene i værker for begær (sørg
for du ikke er allergisk!). For kærlighedsværker bør de anvendte dele tilføres vandelementet til at begynde
med. Derefter bør orgasmisk energi, energi fra det seksuelle chakra (begær) og hjertechakraet (kærlighed)
samt seksuelle væsker tilføres. Planeten Venus bør være stærkt placeret og tiltagene. For ren lyst bør Mars
være stærkt placeret og tiltagende i kraft. For kærlighed og begær bør Venus være i konjunktion med eller
i trigonaspekt til Mars.
Muskatnød:
Olien kan gnides ind i tindingerne for spirituelt arbejde, koncentration og hukommelse. Muskatnød er et
kraftfuldt hallucinogen i store mængder og er kombatibelt med ildelementet.
Fyr:
Fyr er godt for hidkaldelse af ånder eller skovens elementaler. Harpiksen kan bruges i værker for begær
eller hævn. Tilfør jordelementet.
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Rose:
Brugt i kærlighedsværker kan blomsterne stoppes ind i en dukke. Røde roser kan opildne lidenskab i
kærlighedsmagi. Roseolie og/eller blomsterne kan bruges i bade for ritualer. Tilfør orgasmisk energi når
Venus er stærkt placeret og tiltagende. For kærlighed og begær bør Venus være i konjunktion med eller i
trigonaspekt til Mars.
Rude:
Denne urt kan bruges til at stoppe en dukke, da den vil medføre pine hos den hadede person i sort magi.
Planeten Saturn bør være stærkt placeret og tiltagende. Rude skal tilføres jordelementet. Ideelt bør Månen
være aftagende for destruktive værker.
Salve:
Drukket som te kan salve være afslappende før spirituelt arbejde og øger samtidig sanserne og
koncentrationen. Salve kan også brændes som røgelse, og olien kan bruges som salve for same formål.
Tilfør kvintessensen og vandelementet.
Storax:
Brændes som røgelse i magiske værker for hævn, fjendskab, uvilje og adskillelse. Storax skal tilføres
jordelementet, når planeten Saturn er stærkt placeret og tiltagende. Ideelt set bør Månen være aftagende for
sort magi.
Jordbær:
Jordbær er gode i magi for kærlighed og begær. Både blade og frugt kan anvendes. Olien og parfumen
anvendes også. For kærlighed bør de anvendte dele tilføres vandelementet til at begynde med. Derefter bør
orgasmisk energi, energi fra det seksuelle chakra (begær) og hjertechakraet (kærlighed) samt seksuelle
væsker tilføres, når planeten Venus er stærkt placeret og tiltagende. For rent begær, brug da energi fra det
seksuelle chakra når Mars er stærkt placeret og tiltagende. For kærlighed og begær bør Venus være i
konjunktion med eller i trigonaspekt til Mars.
Jernurt:
Duften øger seksuel ophidselse. Olien bruges i kærlighedsbesværgelser og magi. For kærlighed bør de
anvendte dele tilføres vandelementet til at begynde med. Derefter bør orgasmisk energi, energi fra det
seksuelle chakra (begær) og hjertechakraet (kærlighed) samt seksuelle væsker tilføres, når planeten Venus
er stærkt placeret og tiltagende. For rent begær, brug da energi fra det seksuelle chakra når Mars er stærkt
placeret og tiltagende. For kærlighed og begær bør Venus være i konjunktion med eller i
trigonaspekt til Mars.
Bynke:
Bynke kan brændes for at hidkalde de dødes ånder. Balsamen bruges i sorte magiske værker for raseri og
hævn. Bynke inducerer også stærke drømme. Bynke er giftigt og bør kun indtages i meget små mængder.
Bynke bør tilføres jordelementet, når planeten Saturn er stærkt placeret og tiltagende. Månen bør være
aftagende.
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Røgelse
Forskellige varianter af røgelse svarer til planeterne. Hvis du hidkalder en Dæmon, udfører magi der er
relateret til en bestemt planet eller et ritual, der kræver en bestemt type røgelse, så bør oversigterne
nedenfor være til hjælp:
SOLEN
Rituelle/magiske herredømmer:
•
•
•
•
•

Selvtillid, tillid, berømmelse, succes i gambling, nydelse, sikring af popularitet/karisma, øget
helbred og vitalitet, healing, beskyttelse, succes, magisk kraft og rigdom.
Stearinlysfarver: gul, orange, guld, hvid
Solen hersker søndag
Solen er af ildelementet
Solen hersker solchakraet (det tredje chakra)

Røgelse:
Virak, appelsin, akacie, morgenfrue, kanel, laurbær, safran. Røgelse for Solen indeholder krydderi(er).
MÅNEN
Rituelle/magiske herredømmer:
•

•

•
•
•

For at lette (Månen i Vægten; Månen i stramt aspekt til Venus) eller opildne (Månen i
Vædderen; Månen i hårdt aspekt til Mars) hjemlige problemer. Månen styrer frugtbarhed,
hjemmet og de umiddelbare omgivelser, fantasien, hukommelsen, spirituel bevidsthed,
spiritualitet, drømme og meditation. For spirituelt relaterede ritualer/magiske værker bør
Månen være i et vandtegn, helst Fiskene, og i stramt aspekt til Venus.
Stearinlysfarver:
Nymåne- hvid
Fuldmåne- rød eller grøn
Aftagende Måne- sort
Sort hersker mandag
Månen er af vandelementet
Månen hersker det tredje øje og det sjette chakra

Røgelse:
Jasmin, valmue, myrtle, kamfer, sandeltræ, Nattens Dronning, opium. Røgelse for Månen er meditativt
og hypnotisk.
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MERKUR
Rituelle/magiske herredømmer:
•

•
•
•
•

At bestå eksamener, forbedre sindet, dybere koncentration, mental kraft, indlæringsevne, tale,
skrivning, udgivelse, medieanliggender, sladder, bagvaskelse, interviews, brødre, søstre,
naboer, rygter, tyveri, alt inden for læring og kommunikation, astralprojektion, overvindelse af
afhængigheder og brydning af vaner.
Stearinlysfarver: Gul, lyseblå
Merkur hersker onsdag
Merkur er af luftelementet
Merkur styrer hjertechakraet

Røgelse:
Muskat, mandel, storax, sandeltræ, lavendel, styraks, bergamot, mynte, salvie, ærteblomst, liljekonval.
VENUS
Rituelle/magiske herredømmer:
•
•
•
•
•

Kærlighed, at elske (kærlig samleje - rød er for begær/sex), troskab, forsoning, skønhed,
ungdom, venskaber, tiltrækning, harmoni, økonomisk gevinst, stigning i indtjening, sociale
arrangementer, ejendele, rigdom, nydelse, fornøjelse.
Stearinlysfarve: Blå
Venus hersker fredag
Venus er af jordelementet
Venus hersker halschakraet

Røgelse:
Rose, myrtle, jasmin, styraks, æble, kamille, kardemomme, gardenia, hyacint, syren, magnolia, vanilie,
lakrids, moskus.
MARS
Rituelle/magiske herredømmer:
•
•
•
•
•

Hævn, vrede, rent seksuelt begær og fysisk tilfredsstillelse, mod, beslutsomhed, håndtering af
fjender, ulykker, brande og skader, selvtillid, atletik, styrke, intensitet, magisk energi til sort
magi.
Stearinlysfarve: Rød
Mars hersker tirsdag
Mars er af ildelementet
Mars hersker sakralchakraet (det andet chakra)

Røgelse:
Fyr, cypres, styraks, tobak, koriander, spidskommen, ingefær, peber.
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JUPITER
Rituelle/magiske herredømmer:
•
•
•
•
•

Held, ekspansion, udvidelse, overflod, langdistancerejser, vidergående uddannelse, juridiske
anliggender, beskatning, investeringer, fonde, velstand, mulighed.
Stearinlysfarver: Kongeblå, lilla
Jupiter hersker torsdag
Jupiter er af vandelementet
Jupiter hersker kronechakraet

Røgelse:
Cedar, muskatnød, gedeblad, muskat, citron, safran..
SATURN
Rituelle/magiske herredømmer:
•
•
•
•
•

Dødsværker/dødsmagi, sort magi, karriereanliggender, selvkontrol, udholdenhed, tålmodighed,
jordhandler, holdbarhed, alt der har at gøre med Jorden, påføring af langvarig lidelse gennem
sort magi i modsætning til planeten Mars (ulykker).
Stearinlysfarve: Sort
Saturn hersker lørdag
Saturn er af jordelementet
Saturn hersker rodchakraet

Røgelse:
Moskus, myrra, civetone, patchouli, salvie.
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Stearinlysfarver til besværgelser og ritualer
Sort er en universel farve, og når det er muligt, bør sort bruges sammen med andre farver i alle ritualer.
Forskellige farve tiltrækker forskellige energier og stimulerer visse vibrationer i chakraerne. Brugen af
stearinlys med bestemte farver kan bidrage til at forstærke energierne i ritualer og magi.
Sorte stearinlys er til alle formål i ethvert satanisk ritual. Sorte lys der bruges i destruktive værker
opildner en langsommere ødelæggelse af fjender i modsætning til ulykker eller pludselige angreb,
hvilket forbindes med farven rød. Sort er også en god farve at bruge til at bringe splid, uenighed og
forvirring til fjender. Sort kan også bruges til beskyttelse, binding af negative kræfter og til at fjerne
forhindringer og blokeringer. Sort kan også bruges til at omvende eller opbryde negative tankeformer.
Sort absorberer, skjuler, skaber forvirring og kaos, bruges til nye begyndelser og til at få viden om
skjulte ting. Sort er lysets beholder og er en af de mest kraftfulde farver. Saturn hersker over sort. Sort
påvirker selvkontrol, udholdenhed og tålmodighed. Besværgelser med sort energi udføres bedst under
en aftagende måne, og om lørdagen når planeten Saturn er stærkt placeret og tiltagende.
Blå lys er gode at bruge til magi vedrørende spiritualitet, meditation, hidkaldelse af Dæmoner, healing,
oprigtighed, opnåelse af sandheden, indvirkning af troskab og loyalitet, indre fred og til viden og
vidsom. Blå kan også bruges til etablering af harmoni i hjemmet, for at øge okkult kraft og til spirituel
beskyttelse. Til sort magi, kan blå bruges til at forårsage depression, sorg og håbløshed, mangel på
sympati, kulde og mørke.
Jupiter hersker over kongeblå. Magiske værker med blå energi bør udføres på en mandag eller torsdag.
Besværgelser der bruger blå energi har brug for kraften fra krone- og/eller halschakraet.
Brune lys kan bruges til at kommunikere med naturånder og for at grounde og centrere sig selv. Brun
bruges til besværgelser for soliditet, neutralitet og praktiske ting. Inden for sort magi bruges brun til at
forårsage ubeslutsomhed, tøven, sorg, sløvhed og usikkerhed. Fodchakraerne bør anvendes til arbejde
med brun energi. Energien bør absorberes fra Jorden gennem fodchakraerne.
Grønne stearinlys bruges i besværgelser for begyndelser, vækst, overflod, frugtbarhed, healing, succes,
generel held og lykke, harmoni og til at bevirke generøsitet. I magiske værker for sundhed og healing, er
grøn antiinflammatorisk. Grøn kan også bruges alene eller med brun for at kommunikere med
naturånder. Grøn bruges i besværgelser for magi omhandlende ægteskab og elskov. Grøn bevirker
hengivenhed, i modsætning til rød der bruges til lidenskabelig kærlighed, begær og sex. Grøn bevirker
også fornyelse, troskab, forsoning, retfærdighed, balance, skønhed, ungdom, venskaber, tiltrækning,
harmoni, økonomisk gevinst, øgning af indtjening, sociale funktioner, ejendele, nydelse, rigdom og
fornøjelse. Grøn er en god farve til begyndelser og vækst.
Til sort magi bruges grøn til at opildne jalousi, grådighed, mistænksomhed, bitterhed, sygdom og
disharmoni. Venus hersker over farven grøn. Magiske værker med farven grøn bør udføres under en
tiltagende måne, og på en fredag hvor Venus er stærkt placeret. Besværgelser med farven grøn har
behov for hjertechakraets kraft.
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Grå stearinlys bruges til besværgelser, der fremkalder død, sygdom og/eller for at opildne sorg og
tristhed.
Orange stearinlys anvendes for kreativitet. Orange er god til besværgelser for tilpasningsevne, seksuel
tiltrækning, seksuel stimulation, sexmagi, entusiasme og energi. Orange hjælper med tiltrækning,
pludselige ændringer, energistimulation, opnåelse af kontrol, skiftende held og sikring af retfærdighed.
Solen hersker over orange. Magiske værker hvori der bruges orange udføres bedst om søndagen, når
Solen er stærkt placeret. Besværgelser med orange energi har brug for sakral- og/eller solchakraets kraft.
Brug sakral- og rodchakraet til opildning af begær og seksuel tiltrækning.
Røde stearinlys bruges for energi, vitalitet, opildning af lidenskab, at vække vrede, rent begær og fysisk
tilfredsstillelse. Rød er inflammatorisk og bruges i besværgelser for hævn, vrede, mod, beslutsomhed og
til at håndtere fjender. Rød kan bruges til beskyttelse mod spirituelt angreb og for selvtillid. Rød
forårsager ulykker, brande og skader. Det bruges i besværgelser for at invokere kraft og intensitet inden
udførslen af sort magi. Rød er fysisk og skænker energi, styrke, dynamik, lidenskabelig kærlighed,
fysisk begær, viljestyrke og atletisk evne (især konkurrencemæssig).
Når brugt til sort magi, forårsager rød, i modsætning til sort, pludselige angreb, ulykker,
blodsudgydelser, vold og had. Rød kan også bruges til at fremkalde krige, anarki og grusomhed. Mars
hersker over rød. Magiske værker med farven rød skal bruge kraften fra rodchakraet og bør udføres om
tirsdagen, når Mars er stærkt placeret og tiltagende.
Violette/lilla stearinlys bruges til at forbedre spirituelle evner, bringer visdom, er gode for divination, til
at fjerne forbandelser, healing, forretningsmæssig succes og til at påvirke folk med magt.
Til sort magi kan lilla bruges til at tilskynde tyranni, magtmisbrug og til at bringe sorg og forræderi til
andre. Jupiter hersker over lilla. Magiske værker hvori farven lilla bruges bør udføres om torsdagen.
Magiske værker for spirituel kraft skal bruge kraften fra det sjette chakra samt det tredje øje og bør
udføres om mandagen, når Månen er stærkt placeret og fuld.
Gule stearinlys bruges til magiske værker for at bestå eksamener og til at øge ens intelligens og intellekt.
Gul hersker over hjernens logiske, bevidste side, computere, kommunikation, lyd, video, tv, elektronik,
bøger, litteratur og viljen. Gul bruges til at forbedre sindet, at styrke koncentrationsevnen, mental kraft
(fra venstre hjernehalvdel), forbedring af indlæringsevnen og til tale, skrivning og udgivelse. Gul
hersker over medieanliggender, sladder, bagvaskelse, interviews, brødre, søstre, naboer, rygter, tyveri og
alle områder inden for læring og kommunikation. Spirituelt, kan gul bruges til astral rejse (samt blå og
lilla). Gul bruges også til at overvinde afhængigheder og til at bryde vaner. Gul er en god farve for
venskab.
Til sort magi, bruges gul til at tilskynde utroskab, fejhed, forfald, sygdom, død, sindssyge og
selvmodsigelse hos andre.
Merkur hersker over farven gul. Magiske værker med gul energi behøver kraften fra sol- og
halschakraet. Begge disse chakraer arbejder som et par. Gul energi er bedst brugt på onsdage og
søndage. For ting vedrørende intellekt og kommunikation, er det bedst at udføre det magiske værk om
onsdagen. Magiske værker der bruger viljens kraft udføres bedst om søndagen.
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Hvide stearinlys er for udrensning, renhed og uskyld. Månen bør være stærk.
Til sort magi, kan hvid bruges til at tilskynde korruption, forårsage impotens og til at ødelægge
sexlysten. Hvid kan også bruges til at forårsage svaghed, neuroser og frygt. Månen hersker over hvid.
Magiske værker med hvid energi bør udføres om mandagen og har brug for det tredje øjes energi.
Mere end én farve kan anvendes i ritualer. Stearinlysende bør være salvet med passende dufte og olier
før ritualet. Olie bør anvendes med begge hænder i en strygende bevægelse. Stearinlys repræsenterer
ildelementet i ritualer og bruges også til koncentration og fokus. De tiltrækker Dæmoner og ånder.
Sørg altid for at tjekke dit lys, som du ville gøre med røgelse, før du begynder et ritual. Dårlige lugte
eller lys der brænder på en forkert måde kan ødelægge et ritual på samme måde som billig røgelse.
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Udendørs magi og ritualer
Der er meget, der taler for at udføre ritualer og magi udendørs. Jordenergierne øger ens indre energi og
evne. Et roligt sted bør vælges, hvor man er fri fra distraktioner. Det hjælper også at bruge et pendul til at
finde et område. Man bør være adept med pendulpraksis, da de kan slå ud og give fejl for folk, der ikke er
så erfarne med brugen af dem.
For at bruge et pendul, skal du finde et kort frem over det område, du ønsker at benytte dig af og pege
med en blyant, kuglepen eller lignende på bestemte steder på kortet og spørge pendulet, om det bestemte
sted vil være positivt og støttende for dine værker. Du kan også spørge pendulet, hvor de fleste kraftfulde
jordenergier befinder sig. Tag pendulet med til stedet og gå lidt rundt. Hvis intense jordenergier befinder
sig der, hvor du er, vil dit pendul begynde at snurre rundt i cirkler. Hvis du er ved et virkelig kraftfuld
sted, vil pendulet snurre meget hurtigt.
Stencirkler er ideelle til at forbedre jordenergierne og for at have et sted at opbygge dine spirituelle
energier og krafter. Farven på stenene er vigtig (se kapitlet om farve). Brugen af brune sten vil forstærke
jordenergien til at blive dirigeret ind i dit værk. Brune sten vil også forstærke dine spirituelle evner og
tiltrække jordånder.
Du bør begynde ved at markere dit område og placere dine sten rundt om det markerede område. Der bør
også være fire punkter inde i din cirkel, hvor du vil invokere Helvedes Fire Kronede Prinser (og invokere
de fire elementer hvis du er avanceret). Disse fire punkter skal svare til de samme retninger, du ville
bruge til et standard ritual. Tændte stearinlys bør placeres ved hver af de fire punkter. Du kan også
invitere Dæmonvenner ind i cirklen med dig. Du bør være i stand til at føle deres tilstedeværelse eller,
hvis du er avanceret, se dem i cirklen med dig. Efter du har samlet din cirkel og er klar til at begynde, er
det vigtigt at indånde i formen af jord og visualisere et kraftfuldt elektrisk blåt lys komme op gennem
dine fødder og ind i hånden, der holder athamen (ritualdaggeren). Peg med athemen, diriger lyset til
spidsen og marker din cirkel ved at visualisere det blå lys og tegne en cirkel med den ved (mod uret).
Energierne rejst skal dirigeres ind i dine specifikke mål. Når de når deres højdepunkt, så saml dem i en
glødende kugle, eller en anden form som du vælger, og send formen afsted med instruktioner. Visualiser
energien gennemtrænge dit mål.
Når du er færdig, så pust stearinlysende ud; først nord, så vest, syd og til sidst øst. Peg med din pegefinger
og brug den til at fjerne al cirklens blå lys - bevæg dit med uret i et jævn og langsomt tempo. Tak dine
Dæmonvenner (hvis du har haft nogen til at ledsage dig) og spred stenene.
Du kan også bruge en stencirkels kraft til at meditere i. Dette vil forbedre din energi. Meditation kan
udføres siddende eller liggende. Brug det blå lys i alle dine værker.
Satanisme er ét med naturen.
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De fire kardinalpunkter og deres betydning
Hvert kardinalpunkt er ikke kun forbundet med en bestemt Dæmon/inde, men også med et element,
ritualværktøj og kvalitet.

NORD
Norden har altid været kendt som en kilde til stor kraft og magt. "Himlene" har altid drejet sig om
Nordstjernen. De gamle folkeslag tilpassede deres templer med denne stjerne. Solen berørte aldrig det
nordlige kardinalpunkt. Det var forbundet med mørke, mystik og det ukendte. På grund af den hedenske
ærbødighed for norden, forbandt den kristne kirke norden med Djævelen. Kirkegårde blev sjældent, om
nogensinde, placeret på den nordlige side af en kirke. Den nordlige side blev brugt til udøbte børn,
kriminelle udskud og selvmord. Mange kirker i Europa har en nordlig dør kaldet "Djævelens dør", der
traditionelt blev åbnet efter dåb for at "lade den uddrevede Dæmon flygte". De fleste af disse døre blev
muret op for lang tid siden. Norden er forbundet med jordelementet, nymånefasen, pentagrammet, mørke,
hemmelighed og farven sort. Nogle mennesker vender deres altre mod nord.

SYD
Solenergi, Solen, farven rød, tryllestaven og ildelementet er forbundet med syden. Dette er viljens kvartal,
der dirigerer og kanaliserer naturens spirituelle energi og kræfter. Vand der løber syd har længet været
kendt for at have magiske egenskaber og var en populær ingrediens, som middelalderlige hekse brugte i
deres værker. Syden repræsenterer intellekt, viden samt fuldførelse, da Solen når sit klimaks i den sydlige
himmel (for nordboere).

ØST
Østen er kvartalet for belysning, oplysning, det mystiske og de evige. Det er af luftelementet, athamen,
farven sølv og morgenstjernen, som er Lucifers stjerne. I de fleste traditioner peger alteret mød øst. Når en
cirkel kastes i en coven, placerer Ypperstepræsten/inden normal porten for indgang ved nordøst.

VEST
Vandelementet repræsenterer det underbevidste, følelser, kalken, farven blå og psyken. Det hersker over
mediumisme, åndekontakt og telepatisk kommunikation.
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Timing af magi med Månen
Timing af magi med Månens faser er afgørende for succes. En tommelfingerregel er for hvid magi at huske,
at dette bedst udføres, når Månen er tiltagende (stigende i lys; ny til fuld). Det bedste tidspunkt er så tæt på
fuldmånen som muligt. Kærlighedsmagi, erhvervelse af et nyt job, succes med velstand, rigdom og så
videre.
Når Månen er aftagende (faldende i lys; fuld til ny), er dette det bedste tidspunkt for succes i sort magi og
værker for ødelæggelse og destruktion. Det bedste tidspunkt er så tæt på nymånen som muligt. Perioden
hvor Månen er aftagende er også god til at ende ting, bandlysningsmagi, slippe af med dårlige vaner, at tabe
sig og så videre.
Månen i Vædderen
Projekter begyndt mens Månen er i Vædderen begynder ofte med stor entusiasme, men har en tendens til
ikke at holde. Dette er et godt tidspunkt at opildne konfliker, høj energi, mig, mit, krig, knive, våben,
skydevåben, hurtige men ikke varige resultater, ild, skarpe ting, metaller, dristighed, at tør, risikovillighed,
uafhængighed og forårsagning af ulykker. Få IKKE kirugiske indgreb foretaget på hovedet eller ansigtet på
dette tidspunkt. Magi styret af Mars har det bedste udfald på dette tidspunkt.
Månen i Tyren
Projekter begyndt når Månen er i Tyren er normalt permanente eller langvarige, især når udført når Månen
er i de første ti grader af tegnet. Penge, økonomi, ejendele, materielle ting, sensualitet, jord, grådighed,
permanens, rigdom, velstand, ting der øges i værdi, lån, bankfolk, langsomme men varige resultater,
forsinkelser. Få IKKE kirugiske indgreb foretaget på/i nakken eller halsen på dette tidspunkt. Magi styret af
Jorden og Venus udføres med succes på dette tidspunkt.
Månen i Tvillingerne
Kommunikation, korte rejser. En Tvillingemåne er af dualistisk natur og styrer tyveri, svindel, at snyde,
slægtninge, søskene, naboer og computere. Tvillingerne mangler udholdenhed og vedholdenhed, og
projekter begyndt når Månen er i dette tegn har en tendens til at ændre sig. Det er ikke et godt tegn for sort
magi. Dette tegn er af mere neutral karater. Få IKKE kirugiske indgreb foretaget på/i skuldrene, armene,
hænderne eller nerverne på dette tidspunkt. Magi styret af Merkur har det bedste udfald på dette tidspunkt.
Månen i Krebsen
Krebsen styrer alt der har at gøre med hjemmet, familien, mad, pleje, moderen, kvinder generelt. Ting har
en tendens til at holde, da Krebsen er et klæbende tegn. Godt for kærlighedsmagi, vejrmagi, alterhelligelse,
velsignelser af hjemme, mediumisme, spirituelle bestræbelser, at opildne overdreven følelsesladethed.
Besværgelser for succes med at købe jord og ejendom, et anstændigt sted at bo og forening af
familiemedlemmer udføres bedst, når Månen er i dette tegn. Få IKKE kirugiske indgreb udført på/i maven
på dette tidspunkt. I forhold til kærlighedsforhold begyndt når Månen er i Krebsen, så forholder det sig ofte
sådan, parterne har en tendens til at blive genforenet, hvis de slår op. Magi svarende til Månen har det
bedste udfald på dette tidspunkt.
Månen i Løven
Godt for alt der har at gøre med børn, kreativitet, godt for kærlighedsmagi; romantik, succes i gambling, at
vinde, komme i centrum, personlig karisma, mænd generelt, faderen, hobbyer, spekulation, risikotagning,
investeringer, aktier og obligationer, autoritet og besværgelser til at få magt og autoritet over andre. Få
IKKE kirugiske indgreb foretaget på/i hjertet, rygsøjlen eller ryggen på dette tidspunkt. Løven er et fast
tegn, og projekter begyndt når Månen er i dette tegn holder normalt. Magiske værker styret af Solen har
bedste udfald på dette tidspunkt.
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Månen i Jomfruen
Sundhed, sygdom, velvære, ting der kræver precision og perfektion, hygiejne, ernæring, urter, vitaminer, de
væbnede styrker, tøj, arbejdspladsen, kollegaer, hvide magiske værker og healing for andre, service for
andre. Ting der omfatter detaljer. Hospitaler, healing, den medicinske profession, institutioner, red tape,
bureaukratisme, opmærksomhed på detaljer. Jomfruen tenderer til forandring. Få IKKE kirugiske indgreb
udført på/i tarmene, anus eller fordøjelsessystemet på dette tidspunkt. Magiske værker styret af Merkur har
det bedste udfald på dette tidspunkt.
Månen i Vægten
Godt tidspunkt til at danne kærlighedsforhold, ægteskaber, alle former for partnerskaber eller besværgelser
til at sikre succes for eller til at opildne disse. Fred, diplomati, forhandling, juridiske anliggender,
samarbejde mellem to personer, kontrakter, let og fredeligt at få folk til at gøre som du ønsker. Få IKKE
kirugiske indgreb foretaget på/i nyrene eller nedre ryg på dette tidspunkt. Bedst for kærlighedsmagi.
Månen i Skorpionen
Dette er et af de bedste tegn for sorte magiske værker. Hævn, had, at få luftet ud for følelser, blotlægning af
hemmeligheder, dødsforbandelser, kirugi, transformation, besættelse, ren sex, det okkulte, den mørkere side
af ting, ekstremer, research, bandlysningsmagi, at ende ting permanent, død.
Dette er det mest kraftfulde af alle månetegnene. Hemmelige, lumske og skjulte operationer, viljestyrke,
drastisk destruktion. Ligesom dets modsatte tegn, Tyren, er Skorpionen normalt permanent. Få IKKE
kirugiske indgreb udført på/i bækkenet eller kønsorganerne på dette tidspunkt. Magiske værker styret af
Pluto har det bedste udfald på dette tidspunkt.
Månen i Skytten
Religion, universiteter, rejse, vidergående uddannelse, gambling, godt for ceremoniel magi, bedst for hvid
magi, udgivelse, sport, det udendørs, loven. At foretage eller slippe afsted med noget stort. Få IKKE
kirugiske indgreb udført på/i hofterne eller lårene på dette tidspunkt. Magiske værker styret af Jupiter har
det bedste udfald på dette tidspunkt.
Månen i Stenbukken
Når Månen er i Stenbukken, er dette endnu et fremragende tidspunkt for sorte magiske værker. Depression,
ubamhjertighed, at bruge andre brutalt, langsigtede resultater. Hædersbevisninger, social status, ansvar,
autoritet, struktur, at sætte langsigtede mål og planer for fremtiden. IKKE et godt tidspunkt til at søge
tjenester fra folk med autoritet. Godt tidspunkt for magiske værker og besværgelser der medfører
forsinkelse eller er varige, spildende, til at manipulere folk, vedrører forretning og bandlysning. Få IKKE
kirugiske indgreb udført på/i knoglerne/skelettet, tænderne eller kneene på dette tidspunkt. Dette er et
"ubamhjertigt" månetegn. Værker styret af den skadevoldende planet Saturn har bedste udfald på dette
tidspunt.
Månen i Vandbæreren
Venner, grupper, platoniske forhold, samfund, elektricitet, værker i en coven, computere, teknologi,
individualitet, originalitet, frihed, uafhængighed, menneskeheden, anarki, det uventede, ud af den blå luft,
det geniale, åbenbaring, mål og idéer, at chokere folk. Dette er det bedste månetegn til værker for
uafhængighed og at bryde væk fra restriktive situationer. Frihed og at være sig selv. Få IKKE kirugiske
indgreb udført på/i læggene eller anklerne på dette tidspunkt. Værker styret af Uranus har bedste udfald på
dette tidspunkt.
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Månen i Fiskene
Gift, narkotika, selvforskyldt undergang, bedrag, sorg, depression, isolation, sindssyge, meget dybe og
psykiske ting. Godt for succes i meditation og alle psykiske/spirituelle bestræbelser. Besværgelser til at
bedrage folk, hemmeligheder, svindel, sårbarhed. Hemmelige fjender, ændrede sindstilstande. Dette er et af
de bedste tidspunkter for ender, især når Månen er 20-30 grader i tegnet (sørg for den ikke er i tomgang).
Spirituel healing kan udføres. Få IKKE kirugiske indgreb foretaget på/i fødderne på dette tidspunkt.
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Om at time sin magi og undgå en Måne i
tomgang
Timing er alt. Visse handlinger der foretages på det forkerte tidspunkt kan enten resultere i fiasko eller
succes. At vide dette kan være afgørende for udfaldet. Viden er magt og betyder alt. Universet arbejder
enten med dig eller imod dig.
Månen går i tomgang hver anden dag, eller deromkring, når Månen er færdig med at lave sit sidste aspekt til
andre planeter, før den går ind i det næste tegn. Dette varer normalt kun et par timer, medmindre alle de
andre planeter er i de tidlige grader. I dette tilfælde kan det være en hel dag.
Det vigtige er at vide, at hvis man begynder et projekt, mens Månen er i tomgang, at det så højst sandsynligt
ikke vil fungere eller gå som forventet. Projekter begyndt, dokumenter underskrevet, varer købt,
besværgelser og forbandelser kastet på dette tidspunkt går næsten altid galt. Projekter begyndt mens Månen
er i tomgang afsluttes på en måde aldrig eller bliver forhindret i at nå færdiggørelse. Forbrydelser begået
under en Måne i tomgang retsforfølges sjældent.
Hvis man eksempelvis søger et job eller går til jobsamtale, mens Månen er i tomgang, vil man højst
sandsynligvis ikke blive ansat. Planer lagt på dette tidspunkt ændres ofte senere hen. Købt tøj vil
sandsynligvis ikke passe ordentligt eller bliver aldrig brugt.
Hvis du dog tager et lån på dette tidspunkt, er der chance for, at du muligvis aldrig er nødt til at betale det
tilbage. Universet er fuld af smuthuller, når Månen er i tomgang. Tommelfingerreglen er, at ting begyndt i
denne periode sjældent afsluttes. I mange tilfælde, er det her, man kan slippe afsted med ting.
Dette er IKKE et godt tidspunkt at kaste besværgelser eller forbandelser, da de højst sandsynligvis vil
mislykkes. Der er mange bøger tilgængelige om, hvornår Månen er i tomgang hvert år. "Llewellyn’s Moon
Sign Book" udkommer årligt og indeholder disse oplysninger. Denne bog kan købes mange steder og også
gennem Amazon.co.uk. Efemerider indeholder også disse oplysninger, hvis man ved, hvordan man læser
dem.
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Om at time sin magi med planeterne
Ligesom med Månen i tomgang, er der tidspunkter, hvor universets energier arbejder imod os. Når
bestemte planeter er i retrogradbevægelse, udsender disse planeter, samt det de repræsenterer,
modstridende energier.
Når Merkur er retrograd, er oddsene stærkt imod værker til at tilegne sig viden, sandhed, intellekt;
til at bestå eksamener og alt andet vedrørende sindet, kommunikation, rejse, uddannelse, litteratur,
elektronik og alt andet styret af Merkur. At udføre magi vedrørende disse ting vil højst sandsynligt
resultere i fiasko.
Når Venus er retrograd, er dette ikke et godt tidspunkt for kærlighed, forhold, forpligtelse,
kunstneriske bestræbelser og så videre. Kærlighedsbesværgelser vil uundgåeligt mislykkes eller føre
til katastrofe. Vent til retrogradperioden er overstået.
Når Mars er retrograd, er dette ikke tidspunktet til at udføre magi for hævn eller vold/sort magi. De
kan give bagslag og vende tilbage til en selv, da universet fungerer omvendt. Vent til
retrogradperioden er overstået. Besværgelser til at bringe fred og harmoni, såsom inden for ens
familie, er begunstiget på dette tidspunkt.
Ved at kende en fjendes fødselsdato kan du udføre sort magi med energierne i deres horoskop. Når
nogen har en retrograd Saturn periode (vi har alle dette), kan du dirigere den negative energi for dine
egne formål til hævn. Universet arbejder imod denne person i løbet af et slemt Saturn transit. Når
Saturn retrograderer over personlige planeter, gennem det første huset eller, i mindre grad, på de
progresserede planeter, er dette den værste tid af ens liv. Værst af alt er Saturn retrograd over
horoskopherskeren; dette kan du kun vide ved at kende det nøjagtige fødselstidspunkt.
På den anden side er retrograd Jupiter en velsignelse. Jupiter (eller Uranus, Neptun, Pluto) retrograd
over den natale Venus hos en man elsker, begærer eller er forelsket i kan hjælpe meget i
kærlighedsmagi, da de dirigerede energier kan være meget effektive.
Når retrograd Jupiter er over ens personlige planeter, kan kærlighedsmagi, penge/succes/
forfremmelser og alt andet komme i overflod, når energierne dirigeres ordentligt. Når Jupiter er
retrograd, er det her, vi har vores held og muligheder. Det vil resultere i vores succes at tage kontrol
over denne periode og dirigere energierne til vores fordel.
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Sataniske covens
Grundlæggende retningslinjer for sataniske
covens
Formålet med et coven er styrke i antal. Den kombinerede kraft fra alle medlemmernes sind/sjæl kan
udrette meget mere end én person, der arbejder alene. Et coven giver selskab, gensidig nydelse af
praksissen, kammeratskab og er som en tæt sammentømret familie. Et magisk værk udført af gruppen vil
normalt lykkes bemærkelsesværdigt, hvor man alene nogle gange kun oplever moderat succes. Alle
Fryden Ved Satan-covens er med henblik på spirituel krigsførsel. Hvert coven arbejder direkte med en
Patrondæmon(inde), der vejleder og instruerer covenet i forhold til Satans ønsker. Covenet skal operere i
absolut hemmelighed.
Ordet "coven" er afledt af det latinske "conventus" betydende "sammenkomst" eller "forsamling" eller
"at indkalde". Det har den samme rod som det danske "konvent".
Covenet bliver i sig selv en kraftfuld enhed. Jo mere kraftfulde de individuelle medlemmers sind og
sjæle er, desto mere kraftfuld vil covenet være som en helhed. Med tiden, og fortsatte værker, udvikler
covenet en kraftfuld aura af energi, som de individuelle medlemmer kan trække til sig som supplement
til deres egen kraft. Covenet bliver en energibank. Dette er kun muligt med regelmæssige møder og
ritualer, hvor alle medlemmer arbejder sammen, som en gruppeindsats. Vedholdenhed er altid det
centrale i opbygningen og etableringen af spirituel energi.
Et covens struktur og krav:
• Et coven består af 13 medlemmer eller mindre. De 13 medlemmer omfatter ypperstepræsten/inden. Når antallet overstiger 13, dannes et nyt coven, der deler sig væk fra det oprindelige.
Dette er baseret på måneårets 13 fuldmåner og sjælens 13 chakraer.
• Hvert coven skal have en Protektordæmon/-inde. Dette er næsten altid
ypperstepræsten/ypperstepræstindens Beskytterdæmon/-inde. Denne Dæmon/-inde skal
spørges, om han eller hun accepterer at være protektor.
• Covenet bør have et regelmæssigt mødested. Dette kan være udendørs eller i et medlems hjem;
helst med et særligt rum, der fungerer som et tempel og er blevet designet, helliget og
dedikeret til Satan/Lucifer.
• Traditionelt set, bør der være et mellemrum på 3 mil (4,8km) eller længere mellem hvert
individuelle covens mødested. Den gamle skik om "territoriale rettigheder" gælder her.
• Covenet skal have et hierarki.
• Hvert nyt medlem skal gå igennem et indvielsesritual, sværge troskab til Satan/Lucifer og tage
den bindende ed om absolut fortrolighed og hemmeligholdelse.
• Hvert nyt medlem skal allerede have udført sit dedikationsritual til Satan/Lucifer, før han eller
hun tager del i indvielsesritualet. Dedikationsritualet kan udføres under covenets tilsyn, hvis
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den nye person ønsker og har det fint med dette. Alle medlemmerne skal føle en stærk følelse
af slægtskab og harmoni med hinanden, da covenet skal fungere som en enhed. Kompatibilitet
mellem alle de individuelle medlemmer er afgørende for hele covenet. Når først eden er taget,
er den permanent.
• Hvert coven bør have et magisk navn. Dette kan omfatte eller indeholde Protektordæmonens/indens navn og bør være af satanisk karakter.
• Hvert coven bør have deres eget særlige emblem, der sys på hvert medlems ritualkappe. Dette
kan være Protektordæmonens/-indens sigil.
• Esbatten:
Ideelt set bør covenet mødes under fuldmånen (esbat). Årsagen til dette er, at astrale energier
under fuldmånen er mere gunstige for succes i magiske værker. Månen styrer den kvindelige
side af sjælen, som tilvejebringer den nødvendige energi for ethvert værk. Fuldmånen
forstærker dette. Regelmæssige månedlige møder bør finde sted med et særligt ritual til
Lucifer. Derefter kan hvad som helst af vigtighed drøftes, og gruppen arbejder på deres
kræfter sammen som en enhed. Dette kan gøres gennem telekinese, hvor alle medlemmerne
arbejder sammen på et flytte eller levitere et enkelt objekt som en gruppeindsats. Hvordan
covenet skal arbejde sammen om det enkelte, og hvilke bestemte øvelser der skal anvendes, er
op til covenet som en helhed. Det er vigtigt at være enige, men man bør ikke spilde tiden i
forsøget på at træffe en beslutning.
• Hvis et medlem har brug for det eller er i nød, mødes hele covenet for at udføre et værk til at
hjælpe ham eller hende. Med tiden bør covenet være tættere sammentømret end ens egen
familie. Dette kommer ved at forbinde sig til de andre medlemmer ved sjælen, hvilket sker
naturligt, når man sammen bruger sine individuelle kræfter.
• Sabbaten:
På sataniske højtider/helligdage mødes covenet for at fejre. Større sabbatter er for at fejre, men
de er også meget vigtige for magiske værker og dedikationer. Hver sabbat flugter og tilpasser
sig med vigtige astrale energier i Jorden. Dette er grunden til, at de gamle folkeslag byggede
Stonehenge og andre monumenter, der fokuserede på årstiderne samt disse monumenters
tilpasning til Solen. Dette er alt sammen baseret på videnskab. Visse energier i Jorden og
Jordens forhold til de andre planeter på himlen i løbet af disse datoer er meget gunstige for
astrale værker, som de i høj grad er til fordel for og styrker. Festligheder finder altid sted efter
et vigtigt værk på en sabbat. Misinformation har spredt indtrykket, at disse datoer kun er for
fest. Sådan forholder det sig ikke. Alle sabbatterne er meget vigtige datoer for særlig succes i
spirituelle værker, som ikke ville forekomme på andre tidspunkter i løbet af året. Disse datoer
har en meget vigtig betydning.
• Selvom dette kun er spekulationer, har ordet "sabbat" en meget stærk lighed med det sanskrit
ord "sabda", som betyder "lyd". Harmonisk vibration fra et coven er langt mere udtalt og
kraftfuld end fra ét individ alene. Mange af Dæmonernes navne har deres oprindelse i sanskrit,
samt "Satan" der betyder "sandhed". For mere information om dette, se venligst: Satanismens
sande rødder og oprindelse.
• Det vigtigste formål for et coven er at være et dedikeret medie for Satan/Lucifer til at udføre
arbejdet, han stiller til rådighed. Dette vedrører næsten altid spirituel krigsførsel.
Protektordæmonen/-inden giver her ordrene. Der skal være fuldstændig hemmeligholdelse.
Dette er en gave til Satan/Lucifer og Helvedes Magter fra covenet. Disse værker finder
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traditionelt sted i løbet af esbatterne. Derefter, både under store sabbatter og esbatter, finder
fest og fejring sted. Covenmedlemmer opfordres til at medbringe mad og drikkevarer.
Møderne bør altid være en positiv oplevelse for alle covenmedlemmerne.
• Den anden mand/kvinde i hierarkiet (under ypperstepræsten/- inden) er kendt som covenets
officer eller bestyrer og er ansvarlig for medlemskab samt uddeling af information til
medlemmerne om tid og sted for det næste møde, hvad man skal være iført, hvad mad, musik
og så videre man skal tage med til sammenkomsterne. Hvis ypperstepræsten/- inden er
fraværende, træder officeren ind for ham eller hende.
Hvad der er nødvendigt for en covenfejring:
Det primære fokus i et coven er at arbejde som en enhed på at udrette magiske bedrifter, der ikke
normalt er muligt gennem en enkelt persons indsats. Selvom de følgende genstande er ideelle, er de ikke
absolut nødvendige. Det vigtigste er alle medlemmernes regelmæssige sammenkomst og deres
vedholdende samarbejde som en enhed. Ligesom et individ bliver stærkere gennem vedholdenhed i
udøvningen af sin yoga og meditation, opbygningen af sit sind og styrkningen af sin sjæl samt evnen til
at dirigere og fokusere sit sind, ligeså gør covenet som en enhed. Covenet er spirituelt. De materielle
genstande er ideelle for fejringer og så videre, men hvis de er for vanskelige at erhverve for nogle, vil
dette ikke forhindre jer i at fungere som et coven.
En eller flere små trommer, såsom bongotrommer, der kan bruges til at få gruppen ind i en rytme.
Rytme og dans har traditionelt været kendt for at opbygge sjælens energi. Valgfrie musikinstrumenter
for et satanisk coven er:
Tamburiner, blokfløjter, panfløgter, fløjter, rangler. Dette er til den rytmiske dans i en cirkel, som
udføres for at hæve gruppens kræfter som en enhed. Dans foregår ofte i en linje på en slange-lignende
måde, hvor ypperstepræsten/- inden er forrest og leder de andre, laver S'er og andre dansetrin. For dans
der finder sted efter ritualet/værket, kan de ovenstående instrumenter spilles, eller udvalgt musik kan
spilles over højtalere- metal eller et andet slags livligt beat er fint.
Der er brug for et passende alter og alterredskaber. Disse kan tilhøre ypperstepræsten/- inden eller være
seperate og tilhøre covenet. Der er også brug for en gruppekalk samt vin eller andre drikkevarer (hele
gruppen nipper fra kalken under ritualet). Dette er til formelle ritualer, der gør brug af alle rekvisitterne.
Som mange allerede ved, er rekvisitter ikke nødvendige for sindets og sjælens værker. Rekvisitter
bruges kun til at skabe en bestemt stemning, der er nyttig for værket.
Rekvisitter er ikke nødvendige for teenagere og andre, der er ikke har frihed. Det vigtige er, at alle i
covenet er dedikeret til Satan, og at covenet mødes regelmæssigt. Det allernødvendigste for et coven er,
at alle medlemmerne regelmæssigt mødes og fokuserer deres sind på et bestemt magisk værk.
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Indvielsesceremoni for sataniske covens
Indvielsesritualet skal udføres for hvert nyt medlem. Nye medlemmer skal vælges med omhu, da de skal
have samme hensigter som og være af samme mentalitet som covenet og sætte alles tarv først og
fremmest. Indvielsen binder det nye medlem til covenet; ligesom en familie. Som med
dedikationsritualet til Satan, er dette indvielsesritual permanent. Kandidatens interesser og mål skal være
i harmoni med covenet, og frem for alt bør han eller hun være totalt og fuldstændig dedikeret til
Satan/Lucifer og til at fremme hans dagsorden. ALLE kandidater SKAL allerede have udført
dedikationsritualet til Satan, før de kan indvies i et coven. Protektordæmonen/-inden vil give grønt lys
for nye medlemmer. Ingen bør optages uden Protektordæmonens/-indens samtykke.
Indvielsesritualet er en ceremoni. Et særligt ritual bør ledsage ritualet. De fleste indvielser finder sted
under en sabbat eller esbat. Hvert coven har egne variationer for indvielse, men her er de almindelige
retningslinjer:
• Indvielsen er et seriøst ritual. Fjolleri eller "indvielsesydmygelse", såsom ved visse
universiteter og lignende, HØRER IKKE TIL.
• Indvielsen skal finde sted ved ritualets højdepunkt.
• Bagefter bør der være fejring og spisning.
Hvis kandidaten kender sin Beskytterdæmon/-inde, bør han eller hun hidkaldes og inviteres til at deltage
i ritualet. Kandidaten oplæser følgende, skrevet på papir eller pergament, når han eller hun tager eden.
Efter at have reciteret eden, skal kandidaten underskrive sit navn med blod foran gruppen. Papiret
brændes derefter i en brændeskål som en ofring til Satan/Lucifer.
Jeg
(fulde navn) sværger højtideligt, og af min egen fri vilje,
før almægtige Satan/Luficer,
før
(navnet på covenets Protektordæmon),
før
(navn på Beskytterdæmon; hvis anvendeligt),
og i tilstædeværelsen af alle samlet her, at jeg for evigt vil holde alt, der betroes mig i dette coven,
fuldstændig hemmeligt for alt og alle udenforstående for dette coven.
Jeg lover at arbejde på at fremme satanisme på alle måder, der er tilgængelige for mig.
Jeg forstår, at jeg er en kriger for Satan, et jordligt medlem af Helvedes Hær, og at dette coven er min
enhed.
Jeg lover at anvende mine kræfter og energier sammen med gruppens for at destruere udvalgte fjender
af Satan.
Jeg lover at anvende mine evner og kræfter som del af en gruppeindsats for ethvert medlem af dette
coven, der måtte være i nød, vel vidende, at det samme vil blive gjort for mig, hvis nødvendigt.
Alt dette sværger jeg ved mit liv, nu og herefter, og må kræfterne jeg besidder, nu og herefter, vende sig
imod mig, hvis jeg bryder denne helligste ed.
Herre Satan og alle Dæmonerne og Helvedes Magter,
må I anse mig som værdig.
Ave Satanas
(underskriv dit navn i blod).
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Papiret/pergamentet brændes derefter i brændeskålen, og ritualet afsluttes. Bagefter er der spisning og
fejring.

Sataniske sabbatter og esbatter
Sabbatter adskiller sig fra esbatter (møder under Fuldmånen) ved, at de også er fejringer. "Sabbatter"
kommer fra det franske ord "s’ebattre", hvilket betyder at "svælge" eller "fråse". For årets store
sabbatter, se ―Sataniske højtider‖.
Et satanisk coven skal bruge følgende for at fungere:
• Et sikkert område der vil tjene som et tempel, hvor covenet kan være ret støjende men
alligevel ikke blive forstyrret på nogen måde. Området skal velsignes og helliges af
ypperstepræsten/-inden. Sigiler bør placeres eller males på væggene samt sataniske billeder.
Hvis dette ikke er muligt, vil ethvert sted, der er sikkert og privat være acceptabelt. Stedet gør
helliges og dedikeres til Satan, før møderne finder sted.
• Rituelle redskaber til covenet:
Ypperstepræsten/-inden kan medbringe sin egen atham, eller der kan være rituelle reskaber,
der hører til covenet som en gruppe. Et altar, en gruppekalk, en klokke, stearinlys og en
røgelsesbrænder, helst på en kæde så den kan bruges til at brænde løs røgelse over gløderne.
Denne røgelsesbrænder bruges til at hellige cirklen og templet. Der er også brug for en bog
med bønner og kraftord til covenet. Disse kan skrives af den mest kunstneriske person i
covenet. Alle disse bøger skal opbevares sikkert, hvor de ikke på nogen måde vil blive berørt
eller brugt af udenforstående. Det særlige gruppeemblem bør males, tegnes eller indgraveres
på alle de rituelle redskaber.
(Se venligst noten nederst på siden)
• Der opfordres til musikinstrumenter, men dette er valgfrit. Traditionelle instrumenter til et
satanisk coven er små trommer, tamburiner, blokfløjter, panfløjter, rasler, fløjter. Disse bruges
til den rytmiske dans i en cirkel eller i slangeformation, hvilket gøres for at hæve gruppens
kræfter som en helhed. Disse er blot traditionelle retningslinjer. Musik kan også spilles over
højtalere, såsom metal, for at få alle i gang. Hvad end der virker, og som alle i covenet
bekvemme med, er fint.
Regelmæssige covenmøder er esbatter. Ritualer, magi samt læring/research som en gruppe udføres
under disse møder. Esbatter er dagene i en fuldmånecyklus. Grunden til at mødes og udføre magiske
værker under fuldmånen er, at sjælens kvindelige sides kræfter er meget stærkere på dette tidsunkt. Den
kvindelige side af sjælen er siden, der giver den rene kraft. Den mandlige side af sjælen er den logiske
sider og dirigerer den kvindelige sides energier, så de virkeliggøres. Fuldmånen giver kraft til alle
magiske værker udført på det tidspunkt. Hvert coven bør mødes mindst en gang om måneden i henhold
til månecyklussen, når Månen er fuld. Eftersom der er 13 lunationer om året, bør der være mindst 13
møder om året.
Ved esbatter drøftes alle former for værker og arbejde, der skal udføres, samt hvordan skal gøres og
planlægning af den følgende esbat. Covenet drøfter, hvilket arbejde (magi) der skal udføres, og præcis
hvordan det skal gøres. Hele gruppen bør derefter meditere på hele billedet af, hvad der skal gøres. Hver
enkelt medlem skal have et klart billede i sit sind af det planlagte værk og slutresultatet.
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I et satanisk coven bør ALLE medlemmerne deltage aktivt. Én person tænder stearinlysene, andre spiller
musikinstrumenter, og andre medlemmer skriver bønnerne, der skal sige eller hjælper med at skitsere
ritualet og så videre.
Det er bydende nødvendigt for gruppen at have absolut fred og privatliv og aldrig at blive forstyrret eller
afbrudt, især under udførslen af magi. Sikkerhed er af altafgørende betydning. Når covenet mødes for et
magisk værk, finder følgende ritual sted. Disse er blot retningslinjer og kan modificeres i henhold til
hver gruppes individuelle præferencer.
Esbatten åbnes normalt ved, at ypperstepræsten/-inden tegner et pentagram i luften og udfører standard
ritualet. Efter at have invokeret Helvedes Fire Kronede Prinser, bør ypperstepræsten/-inden læse en bøn
højt og bede om Satans vejledning til covenets værker. Fem minutter af meditativ stilhed bør følge, så
hver person, på sin egen måde, kan give tak til Helvedes Magter eller lave forespørgsler.
Det er normal tradition, at gruppen så i kor begynder at messe
S-A-T-A-N, S-A-T-A-N. Variationer er S-A-T-A-N---- H-Ø-R----O-S. Hvis der er musikinstrumenter,
såsom en blokfløjte eller en lille tromme, kan der spilles på disse under messen. Føl og nyd kraften bag
messen i adskillige minutter. Efter messen står ypperstepræsten/-inden med sine ben spredt og arme
hævet op og udad mod himlen. Resten af gruppen knæler så og løfter deres arme højt op.
På dette tidspunkt åbner ypperstepræsten/-inden sig selv op til eventuelle Dæmoniske energier, der
måtte være tilstede. I ny og næ kan en Dæmon/-inde tale til covenet gennem ypperstepræsten/-inden.
Når et magisk værk skal udføres, kastes en cirkel. Et af covenmedlemmerne bør tænde fire sorte, eller
blå (hvis sorte lys ikke er tilgængelige), stearinlys ved hvert af de fire kardinalpunkter i cirklen for at
repræsentere Helvedes Fire Kronede Prinser. Denne slags cirkel kastes for at koncentrere covenets kraft.
Dette gøres ved at dirigere ens energi ud ad ens atham og visualisere et blåt lys, der skitserer cirklen.
Cirklen skal være stor nok til behageligt at kunne rumme alle i gruppen. Medlemmet der kaster cirklen
skal indånde energi og derefter udånde energien igen og derved dirigere så meget energi ud ad athamen
og ind i cirklen som muligt. Et røgelseskar indeholdende passende røgelse bør derefter bruges til at
hellige cirklen. Når dette er gjort, går ypperstepræsten/-inden atter rundt i cirklen med sin atham for at
forstærke den. Yderligere stearinlys kan tændes i baggrunden for at koordinere værket - for eksempel
rød for værker for destruktion eller begær. Husk at placere stearinlysene sikre steder, så I ikke brænder
stedet ned!
Ingen bør på noget tidspunkt under udførslen af det magiske værk nogensinde forlade cirklen. Cirklen
må ikke brydes. Det er bydende nødvendigt, at gruppen har fuldstændig fred og aldrig bliver forstyrret
eller afbrudt, især under udførslen af magi. Husk, at sikkerhed er af altafgørende betydning.
Den kombinerede vilje af alle de individuelle covenmedlemmer SKAL rettes mod det samme mål.
Kraften genererer og opsamles i cirklen i form af en kegle. Kraftkeglen dirigeres, når nok kraft er blevet
genereret. Dans og messe er den mest almindelige metode til at opbygge kraft i en gruppe, og dette går
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tilbage til oldtiden. Hele gruppen danser rundt i en cirkel til en regelmæssig rytme eller takt. Dansen og
takten bliver hurtigere, og kraften opbygges. Dans bør altid foregå mod uret. Bare giv slip og nyd det.
Cirkleldansen starter langsomt og bygges gradvist op, hurtigere og hurtigere, til et klimaks.
Covenmedlemmer kan holde i hånd under dansen eller danse individuelt. Når man holder i hånd,
koncentrerer dette yderligere kraften ved at forbinde energierne, så kraften kan opbygges jævnt. En
anden variation af at holde i hånd er at låse albuerne sammen. Man kan enten danse påklædt i
ritualkåberne eller nøgne.
Væsentlige punkter er - simplicitet og rytme. Alle vender indad under danse, mod uret med venstrehøjre-venstre trin. Når hver fod rammer jorden, så bøj knæet en smule, da dette giver et mere rytmisk
hop til bevægelsen. Gulvet bør trampes hårdt med rytmen, da dette vil bidrage til at holde rytmen og
opbygge kraften.
Covenet vil afgøre, hvad der skal messes (hvilke kraftord der skal bruges), hvilke instrumenter der skal
bruges og de specifikke detaljer om ritualet samt den nøjagtige ordlyd under esbatmødet. Hvert enkelt
covenmedlem skal være helt med på, hvad han eller hun skal gøre, og hvad der vil foregå.
Den vigtigste del af magi er at føle. For at producere kraft, skal alle føle stærkt om det, de har i sinde at
udføre. Hvert eneste medlem af covenet skal have et klart billede i sit sind om det, der skal udføres.
Slutresultatet er det vigtigste for alle at fokusere på. Billedet af slutresultatet skal være klart i alles sind,
og energien skal koncentreres og dirigeres med henblik herpå. Alle skal visualisere og dirigere deres
vilje, lyst og følelse mod slutresultatet.
Målet er at opbygge covenets kraft til et så højt punkt som muligt og derefter slippe kraften løs for at
udføre magien. Man kan danse hurtigere og hurtigere og messe (vibrere kraftord i kor), højere og højere,
så stoppe dansen og falde til gulvet - dette kan gøres på knæene, eller hvad end man har det godt med.
Alle skal have billedet livagtigt og tydeligt i deres sind, være fokuserede og derefter slippe det løs.
Ypperstepræsten/-inden vil lede covenet. Hver enkelt medlem kan råbe, da dette hjælper med at frigive
kraften og sende den afsted.
For de bedste tidspunkter til udførslen af magi, se ―timing.‖
Ritualet afsluttes derefter ved, at ypperstepræsten/-inden ringer med klokken. Den symbolske betydning
af klokken er efterklangen. Kraftordene resonerer på sjælen.
Bagefter er det sædvane at have fejring. Hvert covenmedlem kan medbringe mad og/eller drikkevarer.
Der kan også være dans, sjov og spil, som med en sabbat. Dette bør indgå i planlægningen.
For tidspunkter, hvor der ikke er arbejde at udføre, er det sædvane at udføre et standardritual og
invokation af Satan, hvilkes gøres for at bede om vejledning. I disse tider bør gruppen arbejde sammen
som en enhed på deres kræfter. Dette gøres bedst med gruppe energiarbejde. Ypperstepræsten/-inden
vælger et emne og læser højt for gruppen, og derefter drøftes dette. Emnerne kan tages fra denne
hjemmeside eller andre kilder og bør fokusere på satanisme, magisk praksis og personlig styrkelse.
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BEMÆRK:
Det grundlæggende formål med et coven er sammenkomsten af sindene og den spirituelle energi.
Rituelle redskaber er intet andet end rekvisitter. Hvis din gruppe ikke er i stand til at erhverve rituelle
redskaber, forhindrer dette jer ikke i at danne et coven og bruge styrken bag jeres kombinerede sjæle/sindekraft til at opnå jeres mål. Selvom formel ceremoni kan være nyttigt og ideelt for et coven, er det
unødvendigt, hvis det viser sig at være for vanskeligt. Teenagere og andre, der bor i områder af verden,
hvor det ikke er sikkert at have sataniske genstande, kan operere uden disse. Al satanisme handler om at
bruge sit sinds og sjæls kræfter. Materielle genstande er kun rekvisitter.

Gruppemeditation i covens
Gruppemeditationer er for folk, der arbejder sammen i et coven. Formålet med øvelserne er at etablere et
stærkt, kraftfuldt energibånd mellem medlemmerne og for covenet som en helhed. Det er afgørende for
hvert enkelt medlem at vide, hvordan man arbejder med energi, da gruppen kun er så stærk som det
svageste led.
Ypperstepræsten/-inden bør lede gruppen gennem en meditation. Disse øvelser bør arbejde på at øge
hvert enkelt medlems energi, hvilket styrker covenet som en helhed. Alle bør være i en trancetilstand og
afslappet under meditationerne. Medlemmerne kan sidde på gulvet, i stole eller ligge på gulvet. Det er
meget vigtigt at være fysisk godt tilpas. Husk at en forudplanlagt plan her er afgørende for ikke at bryde
energiflowet.
Meditationerne kan tages fra Fryden Ved Satans meditationssektion og tilpasses til gruppen. Disse bør
planlægges i forvejen, og alle i covenet skal være enige.

Hovedpunkter for sataniske covens
• Nye medlemmer skal vælges med omhu, da det ikke er let at etablere tilliden og
sammenholdet krævet for et coven. Husk, at det er meget lettere at lade en person slutte sig til
et coven, end det er at få dem til at forlade det, hvis der opstår alvorlige problemer, som ikke
kan løses blandt medlemmerne. Vær selektiv og lyt frem for alt til råd fra Dæmonerne. Alle i
covenet bør få den samme besked. Covens kan ikke erstatte medlemmer nemt ligesom kirker.
• Psykiske vampyrer bør undgås for enhver pris. Disse mennesker bidrager ikke; i stedet dræner
de energi fra covenet og svækker derved hele gruppen. Vær særlig opmærksom på folk, der er
kendt for deres uophørlige problemer, som de retter meget lidt eller slet ingen personlig
indsats mod at løse. Disse problemer går aldrig væk, individet klynker og forsøger at påvirke
andre til at "hjælpe". Dette er forskelligt fra, når en person har en slags besværgelse af dårligt
held over sig, hvilket ofte forekommer under hårde planetariske progressioner eller transitter.
Psykiske vampyrer er tiltrukket af stærke energikilder, ligesom Dracula er tiltrukket af
blodbanken. De findes overalt i alle områder af livet og bør undgås. Dette er de professionelle
ofre og klynkere. De suger al energien ud af andre som et sort hul. Hvis du bemærker nogen,
der allerede er i dit coven og svarer til ovenstående beskrivelse, bliver du nødt til at stoppe
med at tilbyde magisk hjælp øjeblikkeligt, for ellers vil personen dræne dig og dit coven helt
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tøre for energi, svække alle jeres kræfter og indsatser. Hold afstand til svage personer.
Satanisme er for de stærke!
• Fordelene og de stærke punkter ved at have et coven er udfyldning af huller. Hvert medlem
har styrker, og de fleste har ekspertiseområder, der kan hjælpe gruppen som en helhed. For
eksempel kan ét medlem have en stærk baggrund inden for astrologi, mens en anden kan være
en dygtig tarotkortlæser, en anden kan have en mere udviklet evne til at visualisere og så
videre. Alle disse blandes sammen og styrker covenet som en helhed. Ikke alle vil være på
samme niveau eller have samme evner. Dem som er dygtige inden for et område kan arbejde
med og hjælpe med at undervise de andre og omvendt.
• Når man arbejder i en gruppe, får energien en anden følelse og format, i modsætning til når
man arbejder alene. Det er meget vigtigt for ypperstepræsten/-inden at være i stand til at kunne
håndtere energierne, indgyde dem med sin vilje og sende dem mod det valgte mål. Hver andet
covenmedlem bør også være dygtigt til dette. Disse evner kommer med konsekvent og
vedholdende dedikation til et satanisk meditationsprogram.
Magi mislykkes af følgende årsager:
• Ikke nok energi og/eller indsats blev lagt i målet (herunder ikke at gøre målet klart forstået for
alle).
• Der var en stærkere modkraft til målet. Dette kunne være en anden gruppe eller person,
Gudernes vilje eller timingen af stjernerne.
• Medlemmerne arbejdede ikke sammen i fællesskab, og/eller gruppen som helhed er uerfaren.
Hvert medlem skal være seriøs i at arbejde med et konsekvent power meditationsprogram for
at hæve sine energier. Hvis der ikke er nok spirituel energi, vil hele gruppen være svag og
ineffektiv.
Der vil være tidspunkter, hvor der skal gås på kompromis i henhold til individuelle mål. Husk, at alle
bør have deres egen tur, når der seriøst er brug for personlig hjælp.
• Covenet er et sted for udveksling af talenter og til at kombinere evner som en helhed: én alene,
sammen stærke. Der bør altid være en stærk vægt på samarbejde og harmoni.
• Et coven er kun så stærkt som dets svageste led. En uerfaren nybegynder til magi kan utilsigtet
tappe kraften, som gruppen forsøger at opbygge, fordi han eller hun ikke har udviklet evnen til
at fornemme og dirigere energien hævet af gruppen. Nye rekrutter bør mindst have følgende
viden og forståelse for magisk praksis:
• Viden om hvordan man dirigerer og kanaliserer lyst og ønsker.
• Viden om hvordan man dirigerer og kanaliserer følelser.
• Have den nødvendige viljestyrke og selvtillid i magiske værker.
• Have erfaring og kompetence inden for power meditation.
• Og vigtigst af alt...en kraftfuld sjæl.
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• Alle medlemmer bør tage det personlige og individuelle mål om Guddommen alvorligt og
aldrig hvile på laurbærene i deres evner men konstant stræbe efter mere og mere personlig
kraft og spirituelt fremskridt.
• Dans kan tage form af en spiral, da dette symboliserer Slangen/DNAet og livsmønstret. Når
nok energi er hævet, bør dansen så danne en cirkel for at begynde værket.
• Ypperstepræsten/-inden bør være erfaren i at vide, hvornår gruppens energi har nået et
højdepunkt og til at give signalet til alle i covenet om at frigive den på samme tid.
• Alle i covenet bør frigive energien med deres egen personlige metode af visualisering og/eller
en fysisk handling. Frigivelsen af energien bør ske med klar visualisering og fokusering af
viljen.
• Personer der er mere spirituelt åbne vil ofte se energien projicere fra deres arme eller chakraer
eller stige op over gruppen og tage afsted som en omvendt hvirvel.
• Så længe enegien dirigeres ordentligt, har hver enkelt person deres egen måde at frigive
energien. Nogle folk falder måske sammen og ned på gulvet, mens andres arme strækker sig
opad, og nogle råber. Der er ingen rigtig eller forkert måde.
• Bagefter bør folk føle sig friske, energiske og harmoni. Hvis nogen føler sig udtømt, betyder
dette, at personen har brugt for meget af sin egen personlige energi og ikke har trukket nok ind
fra andre kilder.
• Energi kan trækkes ind fra Jorden eller træer.
• Alle i covenet bør vise interesse og omsorg for de andre medlemmer. Alle skal være i
overensstemmelse og harmoni. Disharmoni vil påvirke de magiske værker negativt, og skabe
energidræn på de ønskede mål.
• Alle i covenet bør være i stand til at tale åbent om hvad som helst, der har at gøre med
gruppen. Ting der bliver holdes stille af hensyn til at bevare freden eller formilde andre
medlemmer kan ofte blive til negative ting, der bygger sig op over tiden og både ødelægger
covenets samhold og de magiske værker.
• Hvert medlem af covenet bør altid være til stede i ethvert værk. Husk, at covenet fungerer som
en enhed, og ingen bør nogensinde udelades af nogen grund. Alt eller intet gælder her.
• Mere erfarne medlemmer bør være kompetente i at fornemme energi, og dette gælder for
gruppens energi. En ypperstepræst/-inde bør være i stand til at fornemme på forhånd, om et
magisk værk vil lykkes eller ej, selv før det overhovedet skal udføres.
• Husk, for magiske værker, at hele gruppen bør visualisere slutresultatet, som hvis det allerede
var en kendsgerning. Aldrig "vil være" eller "skal være". Det ER allerede.
• Det er vigtig fuldt ud at kende kraftordene og vide, hvordan de skal vibreres og udtales for
værket. Disse bør være fuldstændig klare og kendte for alle i covenet. Fejl kan koste dyrt.
Korrekt vibration og udtale er MEGET vigtigt i ethvert seriøst værk. Hele covenet skal vibrere
ordene, og ordene skal være husket af alle i fællesskab (disse kan være fraser/mantraer, men
kun et par få ord). En anden mulighed er, at ypperstepræsten/-inden vibrerer kraftordene, og at
medlemmerne gentager de nøjagtige vibrationer, efter han eller hun fremsiger dem.
• Uvejr og storme sætter skub i ethvert magisk værk, da elektriciteten i luften giver værket en
ekstra forøgning i energi. Magiske værker udført udendørs giver det samme, da der er direkte
kontakt med Jorden. Skovområder er bedst, men det er af ekstrem vigtighed, at covenet ikke
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på nogen måde bliver forstyrret.
• Hvis nogen, i slutningen af værket, stadig har ønsket overskydende energi, bør dette tilbydes
til Helvedes Magter. Anmod Protektordæmonen/-inden om at tage energien.
• Hele gruppen kan udføre et særlig foreningsritual i Satans navn for at hjælpe med
sammenholdet og sammenlægningen af energier. Her bør hele covenet være dedikeret til Satan
som en enhed. Glem aldrig, at det er jeres primære fokus at arbejde for Satan.

Den sataniske kraftkegle
Kegler og pyramider har længe været forbundet med magisk kraft, da disse er i form af den
menneskelige sjæls chakraer. Malerier af trolmænd og hekse har næsten altid portrætteret dem med de
spidse hatte (se linket nederst på denne side vedrørende oprindelsen af de kegleformede hatte).
"Kraftkeglen" i et coven repræsenterer formen af den spirituelle energi hævet og dirigeret, når
medlemmerne danner en cirkel til at udføre deres magi i.
Alle covenmedlemmer fokuserer intenst på et ønsket mål, der visualiseres som et symbol eller billede,
som alle er enige om. Kraft hæves gennem dans, trommespil, messen (vibration af kraftord i kor),
håndklapning og musik. Mens medlemmerne begynder at danse rundt i cirklen, stiger tempoet, og
kraftkeglen begynder at hæve sig over cirklen, som danner bunden af keglen. Folk der har deres tredje
øje åbent og fuld styrket vil kunne se energien, der som regel er et flimrende sølvfarvet eller blåt lys.
Når ypperstepræsten/-inden fornemmer, at energien er på sit højeste, instruerer han eller hun
medlemmerne til at frigive den som en eksplosion mod målet. Timing er her meget vigtigt.
Dans i en cirkel kan også udføres udendørs og rundt om et bål. Dette var almindeligt i de årlige fejringer
af 30. april; Beltanes Aften. I de gamle tider dansede gruppen indtil udmattet. De knyttede sig sammen
ved hænderne og farede hen imod ilden, indtil alle var udmattede, eller nogen besvimede, hvilket
indikerede, at energien var blevet sendt vellykket afsted. Kraftkeglen er en meget gammel og universel
praksis.
I dele af det gamle Syrien var keglen et symbol på Astarte, den fønikiske Gudinde for moderskab,
frugtbarhed og krig, også kendt som Dæmoninden Astaroth.
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Medlemskab og e-grupper
Medlemskab i Fryden Ved Satan er åbent og frit for alle. Vi opkræver ikke nogen form for
"medlemsgebyrer", og vi kræver heller ikke betaling for nogen form for viden. Vi mener, at dit forhold
til Satan er mellem dig og Satan; Der er ingen mæglere i satanisme. Vi er ikke nysgerrige om vores
medlemmers liv. Vi respekterer vores medlemmer, deres personlige liv og deres privatliv. Frem for alt
arbejder vi for Satan, og vi gør det, han ønsker, vi skal gøre. Satan har understreget, hvordan al spirituel
viden bør være åbent og frit tilgængeligt for alle. Vi ærer hans ønsker og forsøger ikke at bruge eller
hamstre spirituel viden for nogen form for personlig vinding.
Grundet det store antal medlemmer bliver vi nødt til at blive mere organiserede. Grupperne nedenfor er
alle Joy of Satan e-grupper. Husk venligst, og især hvis du er ny inden for satanisme, at hovedgruppen
har tusindvis af medlemmer. Fordi vi er underbemandede, kan gejstligheden ikke svare på de fleste
individuelle emails, og det frarådes på det kraftigste at emaile gejstligheden. Joy of Satan ministries er
ret åbent og frit. I de større grupper kan man forvente nogle forskellige meninger og forskelle i
personlige overbevisninger. Husk venligst dette og brug sund fornuft, før du overvejer nogen råd, du
måtte modtage. Satanisme handler om at tænke for sig selv, så det er vigtigt at være selektiv, når man
modtager ny information.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at stille dem i grupperne, men vi opfordrer dig kraftigt til at
læse gennem informationen på Fryden Ved Satan hjemmesiden først. Alt for mange folk forsømmer
selvstudium. Satan er bringeren og giveren af viden. Man kan ikke komme videre i satanisme uden
viden. Dette er tydeligt i grupperne med hensyn til folk, der kommer med udsagn med alvorlig mangel
på viden. Du vil være i stand til at skelne sandhed fra lort, hvis du tager dig tid til at lære. Dette vil også
hjælpe dig med at håndtere denne slags ting i din hverdag, offline. Læs venligst reglerne anført på
forsiden af de enkelte grupper før du deltager og sørg for, at du forstår dem. Reglerne for de
internationale grupper er nedenfor oversat til dansk for absolut klarhed.
Vær venligst opmærksom på, at der er fjendtlige infiltratorer i alle vores e-grupper. Nogle af disse
hævder at være "satanister", men deres trolling, chikane af vores medlemmer og deres forsøg på at skabe
splid inden for det sataniske fællesskab afslører deres sande formål. Hvis du nogensinde modtager
chikanerende eller uønskede emails fra ovenstående, så meddel enten Fryden Ved Satans gejstlighed
og/eller post personens identitet til e-grupperne.
Vær venligst også opmærksom på din egen personlige sikkerhed online, og især i e-grupperne. Det er
meget uklogt at vidergive personlige informationer.
BEMÆRK VENLIGST* GRUPPERNE NEDENFOR ER OFFICIELLE OG LEGITIME JOY OF
SATAN E-GRUPPER. DER ER ANDRE GRUPPER PÅ NETTET, DER HÆVDER AT VÆRE "JOY
OF SATAN" / "FRYDEN VED SATAN" - DISSE STRÆKKER SIG FRA FACEBOOK TIL YAHOO
OG ANDRE. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE:
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NYT JOY OF SATAN FORUM!
Oktober 2013 - Deltag gerne, da der har været problemer med Yahoo e-grupperne, selvom vi stadig
holder disse åbne og oppe at køre. Klik her for at komme til det nye forum.
Joy of Satan Main Group
Dette er vores hovedgruppe.
REGLER:
1. Vi ved, at Satan og hans Dæmoner er reelle, sande væsener. Hvis du er LaVeyansk eller har anden
tro, så del ikke dine overbevisninger her.
2. Folk der har sympati for og/eller støtter Satans fjender (jøderne, de kristne og muslinerne) - VIL
BLIVE FORVIST OG BANNET!
3. Blasfemi mod Satan og/eller hans Dæmoner vil ikke blive tolereret!
4. Hvis du tror, at Satan eller hans Dæmoner er onde, er dette ikke en gruppe for dig. Find en anden.
5. Del ikke Wiccanske eller andre ikke-sataniske læresætninger her.
6. Forsøg ikke at fremme enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der går imod Joy of Satan. Dine
indlæg vil blive slette, og du vil blive udelukket fra yderligere deltagelse.
7. Enhver der poster noget ulovligt vil blive forvist og udelukket fra yderligere deltagelse.
8. Vær venlist høflig - flaming tolereres ikke.

Teens for Satan
Denne gruppe er for børn og teenagere.
Advanced Meditation
Denne gruppe er for folk, der er erfarne inden for meditation og er til for at drøfte meditation og
relaterede emner.
Joy of Satan Ministries Sermons and Newsletters
Denne gruppe er for folk, der kun ønsker at modtage prædikener og opdateringer fra Fryden Ved Satans
gejstlighed. Denne gruppe indeholder kun udgående beskeder/nyhedsbreve fra gejstligheden.
Hell's Army Spiritual Warfare Group
For mere information om formålet med ovenstående gruppe, klik venligst her.

908

JoS4adults · Joy of Satan for Mature & Experienced
Som svar på mange anmodninger vi har modtaget i noget tid, åbnede vi en ny gruppe for modne voksne,
der har været satanister i mindst flere år, og som har tilstrækkelig kendskab til satanisme.
Grupo de correo electrónico para los hispanohablantes [haga clic aquí]
E-gruppe for spansktalende medlemmer.
Dette er vores primære grupper.
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