
Startguide til nye satanister – al grundlæggende information  
  
  
Hej! Velkommen til spirituel satanisme. Du er nu ét af denne verdens elitemennesker.  
Hvis vi kunne give dig en virkelig sej uniform, ville vi afgjort gøre det. 
  
Her er en hurtig gennemgang til at få dig i gang: 
 
Satan er menneskehedens skaber - skaber af de ikke-jødiske racer (hvide, sorte og asiatiske). 
For meget længe siden var han dødelig, ligesom os - underlagt naturens reinkarnations-cyklus. 
For over en halv million år siden blev han den første i hele universet, der fandt ud af, hvordan 
man gjorde sig selv udødelig, en perfektioneret Gud. 
  
For at gøre en lang historie kort, så kom Satan og de andre Dæmoner ("Dæmon" = en med 
visdom) til Jorden og skabte os. De vejledte os til at blive udødelige som dem selv, men en krig 
fandt opstod, og de tabte et slag. Krigen er dog stadig i gang, og vores side vinder.  
Vores Dæmoner blev efter det tabte slag spirituelt bundet, og menneskeheden degenererede 
hurtigt som følge af fjendens forbandelser mod os. Jøderne er skabt af fjenden (kraftfulde 
væsener, der hader Satan), og de har gjort alt i deres magt for at slavebinde os.  
Hvis det ikke var for Adolf Hitler (der IKKE er en skidt fyr, som du nok er blevet indoktrineret til 
at tro!), ville vi alle stadig være jødernes slaver. Adolf Hitler gav os endnu en chance for at 
besejre fjenden og fuldføre Satans vilje om at perfektionere os selv og blive Guder. 
  
Der findes meget mere information om disse emner. For yderligere læsning kan du gennemgå 
prædikenerne fra vores værdsatte og erfarne Ypperstepræster- og præstinder: 
 
Prædikener (det anbefales at downloade disse samlinger som PDF-filer, da vores hjemmesider 
ofte bliver taget ned). PDF-samlinger med prædikener fra gejstligheden kan findes i Satans 
Bibliotek (klik på ”Dansk”): 
  
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Satans_Library.html 
  
Prædikener og nyheder fra gejstligheden slås jævnligt op på vores forummer. Da Fryden Ved 
Satan (Joy of Satan) er international og består af medlemmer fra over hele verden, har vi 
forummer for forskellige sprog. Her er linket til vores forum for dansktalende medlemmer:   
  
http://fvs.eu5.org 
 
 
  

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Satans_Library.html
http://fvs.eu5.org/


Lad os vende tilbage til dig og dit formål her. Uanset hvor du er i livet, eller hvad der bragte dig 
hertil (det værende ren nysgerrighed, en ven, der førte dig hertil, et internetlink du bemærkede 
og klikkede på, eller en sidste udvej efter en form for krise i dit liv), så kan du være forvisset om, 
at du nu er blandt Eliten - en kriger for Satan. Mange føler, at de er værdiløse, at deres liv 
stinker, og at det ikke giver mening at leve. Men gennem Satan kan du udvikle dig selv til at 
blive bedre og meget mere værd, end du nogensinde havde forventet, du kunne være.  
 
Du er på vej til at besejre dine udfordringer og perfektionere dig selv og dit liv! 
  
  
De væsentligste punkter i forhold til at udvikle og forbedre dig selv: 
  
1. Meditation  
Dette er absolut nødvendigt for at rydde ud i alt det snavs og den degeneration, vi har været 
udsat for. Det er meningen, at din sjæl skal udvikles, ikke visne væk. Det er et faktum, at mange 
mennesker på denne planet har en sjæl, der ikke er stærk nok til at blive reinkarneret igen.  
Det er bydende nødvendigt, at du begynder at meditere dagligt. Træn din sjæl og chakraer. 
Meditation vil også styrke dit sind, din vilje og din kraft. 
  
Information om power meditation:   
http://frydenvedsatan.125mb.com/Aware.html 
  
Følgende 40-dags program er en god start for begyndere, og det vil hjælpe dig med at 
organisere en daglig rutine:    
http://web.archive.org/web/20160513041555/http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/_3_
40_dags_selvstyrkelsesprogram.pdf 
  
Følgende 6-måneders program vil tage dig fra begynderniveau til øvet og videre: 
http://frydenvedsatan.125mb.com/Spiritual_Warfare_Training.htm 
  
  
2. Yoga  
Det vil øge dine vibrationelle frekvenser at praktisere yoga dagligt, og dette fjerner fjendens 
programmering fra dit sind og din sjæl, så du kan udvikle dig selv. Selv bare 10 minutter om 
dagen vil udgøre en mærkbar forbedring. At udøve yoga inden man mediterer er med til at 
generere bioelektricitet og øger effekten fra meditation.  
Kundalini yoga bør også praktiseres - jævnfør den "Grundlæggende Spinale Energiserie" (se 
linket nedenfor). Denne serie forstærker Slangens energi (vores Kundalini, en kilde til kraft i os 
selv, som stiger opad i sjælen og bliver stærkere, i takt med at vi gør fremskridt). 
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Her er et link til et grundlæggende Hatha Yoga program: 
http://web.archive.org/web/20160514134307/http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/_9_
Hatha_Yoga_Rutine1.pdf 
 
Her er et link til et grundlæggende Kundalini Yoga program: 
http://web.archive.org/web/20160514134316/http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/_12
_Kundalini_Yoga_Spinal_Energiserie.pdf 
  
Det anbefales både at praktisere Hatha Yoga og Kundalini Yoga hver dag, hvis du har tid.  
Du kan tage dem i to omgange eller den ene efter den anden. Du kan også gå til undervisning 
med et hold, men ved at udøve yoga på egen hånd og alene kan man have mere fokus på sig 
selv. Desuden har man chancen for at udføre sine power meditationer, mens man stadig kan 
mærke energien fra ens yoga. 
  
3. Beskyt dig selv 
For at vende tilbage til vores fjende. Vores fjende er den fjendtlige nordiske race (en race lig 
vores Guder, men som hader menneskeheden), de grå (hæslige udenjordiske væsener med en 
dyrisk flokmentalitet, der arbejder sammen med den fjendtlige nordiske race) og jøderne.  
Disse tre væsener arbejder alle sammen og vil gøre absolut hvad som helst for at standse vores 
fremskridt og få os til at distancere os selv fra Fader Satan i deres forsøg på at kontrollere og 
slavebinde menneskeheden. Det er førhen lykkedes for dem med nogle af os - lad dem ikke 
ødelægge dig! Når du dedikerer dig selv til Satan, har du hans beskyttelse, men du skal også 
arbejde på at beskytte dig selv. Opbyg en stærk beskyttende aura og arbejd på den hver eneste 
dag - flere gange om dagen. Morgen og aften, og gerne i løbet af dagen, hvis du føler behovet. 
  
En guide til at opbygge en grundlæggende beskyttende aura:   
http://frydenvedsatan.125mb.com/Protection.html 
  
4. Find dine styrker og svagheder 
Vi har alle styrker og svagheder. Guderne har skænket os viden om astrologi. Dit astrologiske 
fødselshoroskop er kortet over din sjæl. Pas rigtig godt på dine fødselsinformationer (datoen og 
klokkeslættet), da denne information i de forkerte hænder kan bruges til at udlede de bedste 
tidspunkter til at sende forbandelser mod dig, hvordan man bruger dine svagheder imod dig, og 
så videre. Giv kun dine oplysninger til personer, du føler, du kan stole helt på, eller bed vores 
sataniske gejstlighed om vejledning. 
 
"Azazels astrologi for satanister" er en sektion på Fryden Ved Satan-hjemmesiden, som 
omhandler astrologi (se linket under dette afsnit). Du kan også stille spørgsmål (uden at give for 
meget ud af dine personlige oplysninger) på vores forum, hvor der er mange erfarne satanister, 
der kan hjælpe dig. Find dine styrker og brug dem, find dine svagheder og overvind dem.  
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“Azazels astrologi for satanister”:  
http://frydenvedsatan.125mb.com/FURCAS.html 
  
Her er igen et link til vores forum, hvor du også kan spørge ind til emner inden for astrologi:  
http://fvs.eu5.org 
  
Infiltratorer  
Som følge af fjendens dagsorden om at ødelægge og slavebinde menneskeheden, vil de gøre 
HVAD SOM HELST for at infiltrere dit liv og forhindre dig i at udvikle dig. Én metode, de bruger 
heftigt, er at have jøder på internettet, der foregiver at være spirituelle satanister. Derfra 
forsøger de at vinde din tillid og information. For hver femte satanist du chatter med online, er 
der chance for, at mindst én af dem i virkeligheden er en jødisk infiltrator.  
Dette er en kendsgerning. Vær virkelig forsigtig med, hvem du taler med, og giv ikke personlig 
information ud, som for eksempel dit rigtige navn, hvor du bor eller noget som helst lignende. 
Hvis du har tilmeldt dig vores forum med dit rigtige navn, så deaktiver brugeren eller få den 
slettet og lav så en ny bruger med et alias. Selvom det er rart at have venner, der er spirituelle 
satanister ligesom dig selv, så er din egen sikkerhed det vigtigste. Vores Guder vil føre sammen 
med pålidelige sataniske venner i takt med, at du gør fremskridt. Tag dig god tid og skynd ikke 
på denne proces. 
  
Ligesom på internettet, kan fjenden bruge mennesker i dit liv til at udspionere dig.  
Enhver hjernevasket kristen eller muslim (samt andre religiøse eller ikke-religiøse personer) kan 
bruges som marionetter for fjenden på grund af deres lave spirituelle niveau og svage sjæl.  
Du kan fortsat være på venskabelig fod med hvem som helst i dit liv, men brug altid din 
intuition og logik, når det kommer til dem.  
  
Angreb  
Dette afsnit hænger sammen med det foregående om infiltratorer.  
Fjenden kan og vil forsøge at bruge personer i dit liv til at volde dig skade eller på anden måde 
genere dig med besvær og ubehageligheder. Dem, der er på et lavt spirituelt niveau, er åbne 
for at blive brugt og manipuleret af fjenden. Angrebenes forskelligartethed er uendelig: det kan 
være chikane på din arbejdsplads eller skole, problemer og skænderier med venner og familie, 
at din bil pludselig går i stå, mareridt, og så videre. Det hjælper i høj grad at opbygge en meget 
stærk beskyttende aura, men problemer kan stadig opstå. Satan og Dæmonerne er villige til at 
hjælpe os, hvis problemerne eskalerer ud af kontrol. Kald blot på dem i dit sind eller udfør et 
ritual og vær så åben for vejledning. Med dette i tankerne, så vær dog opmærksom på, at man 
som ny kan være tilbøjelig til at tro, at fjenden er overalt og prøver at få fat i en. Sådanne 
paranoia-agtige tanker kan forekomme, når man begynder at aktivere og bruge sit sinds 
kræfter til magi og med meditation. Det er derfor meget vigtigt, at du udfører 
tomrumsmeditation (findes i Fryden Ved Satans meditationssektion) for at styrke dit sind.  
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Spirituel krigsførelse  
Satan og hans Dæmoner har givet os endeløse mængder af information. Og jo længere du 
kommer (i forhold til dit sind og sjæl), des mere vil de personligt vise dig.  
Ikke bare det, men de skabte din sjæl. Kan du forstå, hvad det betyder? Du ville ikke være her, 
hvis det ikke var for dem. De er villige til at hjælpe og vejlede os. I øvrigt er der en krig i gang.  
Vi vil vinde, vi vil sejre, og vi vil tage vores planet tilbage, sammen med vores liv og vores frihed. 
Men først er vi nødt til at fortsætte med at udkæmpe kampen. Vores Guder gør alt, hvad de 
kan for os, men der er stadig meget, vi er nødt til at gøre. Det er trods alt vores planet.  
Guderne behøver bestemt ikke at hjælpe os, men de gør det, fordi de holder af os. Det mindste 
du og enhver anden kan gøre er at lægge nogle kræfter i spirituel krigsførelse. 
  
Før i tiden vekslede vi mellem destruktionsritualer beregnet til at tilintetgøre fjenden og 
fjendens programmer (jødedommen, kristendommen og islam), og ritualer til at vække 
menneskeheden op og lade folk se sandheden om Satan.  
Men siden år 2014 har vi anvendt nogle langt mere kraftfulde ritualer. Disse ritualer kaldes 
Tora-omvendingsritualer, og de er særligt udformet til at omvende de forbandelser, som der er 
blevet placeret på den ikke-jødiske menneskehed i den jødiske Tora. Jøderne bruger utallige 
timer hver eneste uge på at læse op fra deres Tora for at holde liv i deres forbandelser mod os. 
Vi udfører disse hurtige, enkle, effektive og nemme ritualer til at vende deres forbandelser om 
mod dem selv. Disse ritualer kan tage så lidt som 10 minutter hver dag. 
  
Tænk på det på denne måde - vi får omkring 100 nye medlemmer hver uge, der dedikerer sig 
selv til Satan. Hvis hver enkelt af disse mennesker udfører bare et enkelt Tora-omvendingsritual 
om ugen, så er det i alt 100 flere ritualer om ugen, i tillæg alle dem, de eksisterende 
medlemmer allerede udfører. Hvis hvert nyt medlem udfører et omvendingsritual om dagen, så 
bliver der udført 700 yderligere hver uge. Flere ritualer, der bliver udført, betyder, at vi vinder 
denne krig hurtigere og hurtigere som dagene går. 
  
Tora-omvendingsritualerne kan findes på forummet under “Grupperitualer” og i Satans 
Bibliotek, hvor de kan downloades som PDF-filer, klar til print.  
 
På forummet koordineres i øvrigt, hvilket bestemt ritual, der i perioder skal fokuseres på. 
Aktuelle grupperitualer og information om dem kan altid findes øverst i alle sektioner af det 
danske forum. Hold dig venligst opdateret! 
  
Vigtig vejledning til udførelsen af Tora-omvendingsritualerne (læs venligst): 
http://frydenvedsatan.125mb.com/Reverse_Torah_Rituals.htm 
 
Joy of Satans danske forum – her kan du holde dig opdateret vedrørende grupperitualerne:   
http://fvs.eu5.org 
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Afsluttende 
Satan sætter viden og læring meget højt. Læs venligst Fryden Ved Satan hjemmesiden: 
 
http://frydenvedsatan.125mb.com 
  
 
HIL SATAN!  
  
-Lydia  
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