As Doutrinas de Satan
Al Jilwah
I
Eu existi, eu existo, e para todo o sempre eu existirei. Eu exerço domínio sobre todas as
criaturas e coisas que estão sob a proteção de minha imagem. Eu sou eternamente
presente para auxiliar todo aquele que em mim confia e a mim chama em tempo de
necessidade. Não há lugar no universo que não conheça minha presença. Eu participo
de todas as coisas as quais os outros chamam “mal” por não aprovarem sua natureza.
Toda Era possui seu próprio regente, que dirige todas as coisas de acordo com meus
decretos. Este ofício é transitório de geração à geração, pois o soberano deste mundo e
seus ministros podem delegar os deveres de seus respectivos ofícios, cada qual a seu
próprio turno. Eu permito a cada um seguir os ditames de sua própria natureza, mas
aquele que a mim se opor disto se arrependerá amargamente. Nenhum deus tem o
direito de interferir em meus domínios, e eu fiz disto uma lei suprema para o mundo
abster-se de adorar quaisquer deuses. Todos os livros alheios são alterados por eles, e
os povos os renegam, ainda que escritos pelos profetas e apóstolos. Que lá há alteração
é visto no facto de cada seita dedicar-se a provar que as outras estão erradas e destruir
seus livros. Verdade e calúnia são minhas conhecidas. Quando a tentação aproxima-se,
eu ofereço minha aliança àquele que em mim crê. Mais do que isto, eu aconselho os
governantes, pois eu assim os nomeei para épocas que me são conhecidas. Eu aponto
afazeres necessários e os executo na hora certa. Eu ensino e guio aqueles que seguem
minha instrução. Aquele que a mim e meus mandamentos obedecer, terá prazer, deleite,
e conforto.
II
Eu recompenso os descendentes de Adapa, com recompensas que somente eu detenho.
Mais do que isto, o poder e domínio sobre tudo o que há na Terra, acima e abaixo dela,
jaz em minha mão. Eu não permito associações com outros povos, mas não privo
aqueles que são meus e me obedecem de qualquer coisa que desejem. Eu deposito meus
presentes nas mãos daqueles que eu testei e estão de acordo com meus desejos. Eu
manifesto-me de várias formas àqueles que são fiéis e estão sob meu comando. Eu
concedo e tiro; eu enriqueço e empobreço; eu causo tanto a felicidade como a miséria.
Eu faço todas estas coisas conforme as características de cada época. E ninguém tem o
direito de interferir na administração daquilo que a mim pertence. Aqueles que a mim
se opõem eu flagelo com doença; mas os meus não morrerão como os filhos de Adapa.
Ninguém viverá neste mundo mais do que o tempo por mim decidido, e se eu assim
desejar, eu envio um homem pela segunda ou terceira vez a este ou outro mundo
através do mistério da reencarnação.
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III
Eu guio pelo caminho certo sem um livro revelado; eu conduzo corretamente meus
protegidos e meus escolhidos por meios desconhecidos. Todos os meus ensinamentos
são facilmente aplicáveis a todos os casos e condições. Os filhos de Adapa
desconhecem a declaração das coisas que estão por vir. Devido a isto eles cometem
muitos erros. As bestas da Terra, os pássaros do firmamento, e os peixes do mar estão
todos sob o controle de minhas mãos. Todos os tesouros e coisas escondidas são por
mim conhecidos, e conforme a minha vontade, eu os tiro de um e concedo a outro. Eu
revelo minhas maravilhas àqueles que as buscam, e, quando é apropriado, meus
milagres. Mas os que não são dos nossos são meus inimigos, daí se oporem a mim. Não
sabem eles que tal caminho vai contra seus próprios interesses, pois poder, fortuna e
riquezas jazem em minha mão, e eu as concedo a todo descendente de Adapa que me
apraz. Portanto o governo do mundo, a transição das gerações e a troca de seus
governantes são desde o princípio por mim determinadas.
IV
Eu não cederei meus direitos a outros deuses. Eu permiti a criação de quatro
substâncias, quatro tempos, e quatro cantos, por serem estas coisas necessárias às
criaturas. As escrituras dos judeus, cristãos, muçulmanos, e de outros que não sejam de
nós, aceitai na mesma medida que elas concordem e correspondam à minha doutrina.
Aquilo que for contrário a ela eles alteraram; não o aceitai. Três coisas são contra
mim, três coisas eu abomino. Mas aqueles que guardam meus segredos receberão o
cumprimento de minhas promessas. É meu desejo que todos os meus seguidores unamse, para que aqueles que não são de nós não prevaleçam contra vós. Vós que seguiste
meus mandamentos e ensinamentos, rejeitai todos os ensinamentos e palavras daqueles
que não são dos nossos. Eu não professei aqueles ensinamentos, e eles não vêm de mim.
Não menciones meu nome nem meus atributos, para que não te arrependas disto; pois
não sabeis vós o que podem fazer os que não são de nós.
V
Oh vós que em mim acreditais, honrai meu símbolo e minha imagem, pois eles vos
lembram de mim. Segue minhas leis e doutrinas. Sê obediente aos meus servos e escuta
com atenção tudo o que eles venham a revelar sobre as coisas ocultas.
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Qu’ret Al-Yezid
Portanto, é verdade que minha compreensão abarca a verdade das coisas,
E a minha sabedoria não é separada do meu coração,
E a manifestação da minha descendéncia é clara à vós,
E quando ela é revelado para os filhos de Adapa ela será vista por todos
E muitos tremerão assim
Todas as habitações e espaços desérticos são de facto minha própria criação, a saber,
totalmente dentro da minha força, não a dos falsos deuses
Portanto, eu sou aquele a quem os homens vêm com o seu culto legítimo,
Não os falsos deuses de seus livros mal escritos;
Mas eles vêm conhecer-me, um pavão de bronze e ouro,
Asas abertas sobre Caaba, o templo e a igreja, não para ofuscar
E na caverna secreta da minha sabedoria, sabe-se que não há deus além de mim,
Arqui-Ang-El sobre todo o exército, Melek Ta’us
Sabendo disto, quem ousa me negar?
Sabendo disto, quem ousa falhar em me adorar?
Sabendo disto, quem ousa adorar os falsos deuses do Corão e da Bíblia?
Saiba que quem me reconhece eu lançarei em jardins paradisíacos do meu prazer!
Mas o Yezid que não me reconhece eu lançarei em aflição
Diga então, eu sou o único e exaltado Arqui-Ang-El
E eu faço próspero quem eu quiser,
E eu animo quem eu quiser
Diga então, só eu sou digno de ser louvado das Torres de Lalish,
E das montanhas do Ararat até o mar ocidental
Digamos, então, deixe que a luz do conhecimento ilumine diante dos ziarahs,
Ilumine diante do rio Eufrates até a ocultação de Shamballah
Deixe meu Sanjak ser carregado de seu lugar seguro dentro do templo,
E todos os clãs dos Yezid conhecem minha manifestação,
Mesmo os Xequean, os Sinjar, os Haliteyeh, os Malliyeh, os Lepcho,
E os Kotchar que vagueiam entre os bárbaros
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A Paz está com Ele
Minha compreensão abarca a verdade das coisas,
E minha verdade está em mim,
A verdade de minha origem propaga-se por si própria,
E quando ela foi conhecida ela foi incorporada a mim
Todo lugar habitável e desertos,
Tudo que foi criado está sujeito a mim,
Pois eu sou a força suprema que precede tudo o que existe
Eu sou aquele que ensinou a verdade,
Eu sou o soberano e justo juiz da Terra
Eu sou aquele que o homem adorou em minha glória,
Vindo a mim e beijando meus pés
Eu sou aquele que subiu às alturas dos céus
Eu sou aquele que no início chorou
Eu sou aquele que revela todas as coisas,
O Todo-Misericordioso me atribuiu nomes
A autoridade celestial, o trono, os céus e a Terra,
Tais coisas estão sujeitas ao meu poder
No segredo de meu conhecimento, não há deus exceto eu
Oh meus inimigos, por que vós me negais?
Oh homem, não me negue, mas submeta-se
No dia do julgamento, vós regozijará em me encontrar
Aquele que morre com meu amor, eu o colocarei no Paraíso
Mas aquele que morre esquecendo-se de mim
Será lançado à tortura em miséria e aflição
Eu digo que eu sou o único e o glorificado
Eu crio e faço poderosos aqueles que eu quiser
Louva a mim, pois todas as coisas são por minha vontade,
E o universo é iluminado por alguns de meus presentes
Eu sou o Rei que engrandece a si mesmo,
e todas as riquezas da criação estão ao meu inteiro dispor
Eu tornei conhecidas entre vocês, oh meu povo,
algumas de minhas formas
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Poemas
I
O Conhecedor sabe que a aprendizagem dos povos
contém algo de meu mar de conhecimento
A árvore de lótus no sétimo céu é o lugar da minha revelação
Por que eu sou o todo-ouvinte, o omnisciente
Glorificada é minha santidade e elevado é o meu nome
Paraíso é o meu vinho e Inferno é o calor do meu vento abrasador
Constelações prostaram-se para mim até que eu estivesse elevado
Como a prostração de servos ao servido
E todos aqueles no universo disseram-me:
Oh Deus, leva-nos ao caminho reto!
II
Minha honra preside tudo
E por isso eu sou o único, o mais forte eo mais perfeito
E eu chamo na minha força que é a regra além de mim
Eu sou o excelente e mais alto
Oh meus fiéis crêiam em mim, não me ignorem
Pois descrença á a característica dos egoístas
Eu dou aos infiéis um fogo sempre perto para beber
e brisas para aos que crêem em mim
Louvores a mim, glorificada é a minha habilidade
Elevada é a minha sublimidade, aqui estou eu, o Rei da Terra
III
Eu criei os homens do tempo
Os sete Terras e os sete céus
Estes são os meus sóis que brilham nos mundos
Orientam o perplexo e meus segredos estão escondidos
Eu sou aquele que cria no ventre como eu gosto
Eu fiz as pessoas os milagres aparecem em minhas criações
Eu sou o ser dos seres e todos os seres
Eu sou aquele que preenche todos os mundos com minhas criações
Eu sou o Deus dos Deuses e todo o trono
E todos os céus são minhas invenções
Eu sou o único cujo segredo é venerado
Para mim são as graças, louvores a mim, venerado é o meu ser
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Os Mandamentos de Satan
Pela Sumo-Sacerdotisa Maxine Dietrich
Satan ditou o Al Jilwah diretamente ao profeta Yezidi Xeque Adi no século XII. O Al
Jilwah é a doutrina mais importante no satanismo e todo satanista deve estar
familiarizado com os seus ensinamentos. Perguntei a Satan se o Al Jilwah era dele e ele
confirmou que era, e afirmou que os muçulmanos alteraram algumas das doutrinas
Yezidi. Eu memorizei os mandamentos há algum tempo, e eles sempre foram de grande
ajuda e conforto para mim, especialmente quando eu tinha experimentado confusão.
“Eu exerço domínio sobre todas as criaturas e coisas que estão sob a proteção de
minha imagem. Eu sou eternamente presente para auxiliar todo aquele que em mim
confia e a mim chama em tempo de necessidade.”
Satan é sempre fiel à sua palavra. Muitos de nós estamos bem cientes de como as nossas
vidas se endireitou depois que assumiu o compromisso de Satan. Ele nos coloca na
linha, nos orienta e nos direciona para o que precisamos fazer para ser focados e felizes.
Quando dedicamos as nossas almas a ele, estamos sempre sob sua proteção, e ele está
sempre lá para nós. Satan sempre esteve lá para mim. Houve momentos em que eu
estava tendo problemas e Pai Satan veio a mim antes mesmo que eu tinha que fazer e
me ajudou.
É muito importante confiar no Pai Satan. Ele trabalha com cada um de nós para
estabelecer a confiança. Ele é honesto, verdadeiro e consistente e mantém a sua palavra.
Ele conhece-nos mais do que a metade.
“Eu permito a cada um seguir os ditames de sua própria natureza, mas aquele que a
mim se opor disto se arrependerá amargamente.”
Satan quer que todos nós sejamos pessoas felizes. Somos todos livres para saciar nossos
fetiches, gostos pessoais, preferéncias, e assim por diante. Esta é uma das muitas razões
que são mais felizes do que a maioria.
“Nenhum deus tem o direito de interferir em meus domínios, e eu fiz disto uma lei
suprema para o mundo abster-se de adorar quaisquer deuses.”
Aqueles que adoram outros deuses acabam confusos e estão abertos a todo tipo de
influéncia. É importante manter o foco. Como satanistas, o nosso Deus é Satan e não há
necessidade de recorrer a outros deuses. Demónios agem como protetores e nos
direcionam a ser fortes em Satan. Eles também podem atuar como mediadores pois
trabalham com a gente de perto, mas nós não os adoramos.
“Quando a tentação aproxima-se, eu ofereço minha aliança àquele que em mim
confia.”
Tentação vem geralmente na forma de medo. Alguns, principalmente por medo,
voltaram-se para o inimigo. O inimigo não serve para nada, que seja em uma vida feliz,
e deve ser evitado a todo custo.
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“Eu não permito associações com outros povos.”
Quanto a associar-se a outros povos, quantas vezes, só neste e-group*, já lemos a
respeito ou mesmo fomos vítimas diretas de problemas com cristãos? A maioria dos
cristãos vai tentar nos converter, especialmente se eles sabem que somos satanistas.
Muitos poucos, se houver, terão uma atitude “viva e deixe viver” para um satanista
conhecido. Quase todos vão orar por nós e isso convida assédio psíquico que pode ser
mais do que simplesmente irritante. Como para os muçulmanos fundamentalistas, sua
prática tem sido essa: se eles não podem converter alguém, eles recorrem ao assassinato.
Muitos Yezidi foram assassinados em massa por muçulmanos.
“Mas não privo aqueles que são meus e me obedecem de qualquer coisa que desejem.”
Satan conhece todos e cada um de nós intimamente e aquilo que é do nosso interesse. A
maioria do que pedimos a ele, ele nos dá e nos deixa felizes. Satan é o nosso Deus
Criador e ele pode ver coisas que não podemos. Ele pode ver se alguém ou alguma coisa
é ruim para nós ou nos fará mal. Confiar nele é muito importante, ele está ciente de
tudo, nós não.
“Eu manifesto-me de várias formas àqueles que são fiéis e estão sob meu comando.”
A individualidade é muito importante para Satan e ele quer para cada um de nós que
cresçamos e desenvolvamos a nossa própria singularidade. Ele quer que sejamos nós
mesmos. Todos nós somos muito importantes para ele de nossa própria maneira
especial. Com Satan, o que um indivíduo pode experimentar, outro não pode e viceversa. Acima de tudo, a maioria de nós já teve muitas experiéncias semelhantes,
ocorréncias espirituais e vimos as mesmas coisas.
“Eu guio pelo caminho certo sem um livro revelado; eu conduzo corretamente meus
protegidos e meus escolhidos por meios desconhecidos.”
Satan vem a nós. Nós não temos que gastar nossas vidas desperdiçando resmas e resmas
de material, tentando dar sentido a ela, em uma tentativa de encontrar “Deus”. Satan
interage com cada um de nós em sua própria maneira. Ele guia cada um de nós e nos
direciona para que possamos ter uma vida gratificante e recompensadora.
“Três coisas são contra mim, três coisas eu abomino.”
Estas três coisas são a trindade cristã e as três religiões: judaísmo, cristianismo e
islamismo. Todas estas três religiões condenam e pregam contra Satan e o substituem
pelo seu falso “Deus”. Desgraça vem em trios. Estes três disseram mentiras em cima de
mentiras abomináveis sobre Satan e seus Demónios, que são os deuses originais. Eles
têm empilhado sofrimento e miséria indizíveis sobre a humanidade e a Terra. Eles são
os nossos inimigos!
“Aqueles que guardam meus segredos receberão o cumprimento de minhas
promessas.”
Porque Satan aparece para nós de diversas maneiras, ele pode revelar alguns de seus
segredos para nós individualmente. Nós saberemos o que eles são.
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Ele tem feito e revelado coisas para mim. Há certos segredos que ele confiou a serem
guardados para mim. Lembre-se, Satan trata a todos nós como indivíduos. Manter seus
segredos é muito importante. Se você estiver em dúvida sobre se deve ou não revelar
algo, basta perguntar a Satan e ele ou vai te dizer, ou você irá receber um sinal dele.
“É meu desejo que todos os meus seguidores unam-se, para que aqueles que não são de
nós não prevaleçam contra vós.”
Satan quer que todo o seu povo una-se a trabalhe junto. Devemos colocar de lado nossas
diferenças pessoais e trabalhar juntos como uma equipe. O “Deus” cristão e companhia
trabalham para criar conflito, discórdia e divisão entre os satanistas:
Marcos 3: 26 “E se Satan se levantar contra si mesmo, e for dividido, ele não poderá
resistir, mas somente ter um fim.”
União é de suma importância: “Unidos venceremos”. Satan não aprova brigas entre seu
povo. Aqueles que experimentam conflitos com um irmão ou irmã em Satan devem ir a
Satan sobre isso e ele vai lidar com a situação. Aqueles que lançam maldições ou
calúnia a outros satanistas convidarão a ira de Belzebu. Belzebu lida com aqueles que
criam problemas e desunião e as consequéncias podem ser bastante desagradáveis.
“Rejeitai todos os ensinamentos e palavras daqueles que não são dos nossos. Eu não
professei aqueles ensinamentos, e eles não vêm de mim.”
Quanto a rejeitar os ensinamentos e palavras dos que não são dos nossos, o ditado
“entra lixo, sai lixo”, descreve isso perfeitamente. Basta olhar para os cristãos,
muçulmanos e companhia para ver o quão perdidos e desequilibrados eles são
espiritualmente. Sob a máscara sorridente cristã, há miséria interior, independentemente
de como eles tentem negar e mentir. Os ensinamentos de cristãos, judeus, muçulmanos
e outros do “Caminho da Mão Direita” são antivida, desprovido de qualquer verdadeira
espiritualidade e levam seus adeptos para o caminho do empobrecimento espiritual,
enganação, perda e confusão.
“Oh vós que em mim acreditais, honrai meu símbolo e minha imagem, pois eles vos
lembram de mim.”
Quando eu era nova no satanismo, eu estava lendo Bíblia Satânica de Anton LaVey. Na
época, eu não tinha quase nenhuma mobília e eu gostava de alinhar os meus livros
contra a parede, no chão. Eu fiz isso com a minha Bíblia Satânica. Algo que não me
deixou dormir e continuou a chatear-me para eu tirar a Bíblia Satânica do chão.
Levantei-me e coloquei-a em uma prateleira no meu armário. Desde então, eu comprei
vários livros. Devemos SEMPRE tratar livros sagrados, jóias, ou qualquer outra coisa
que simboliza o Pai Satan com todo o cuidado e respeito.
Logo no início, o Pai Satan me deixou bem claro sobre a importância do Al Jilwah. Eu
memorizei muito deste e ele me ajudou imensamente.
*Muitos sermões foram publicados primeiramente nos e-groups do Joy of Satan.
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Sobre as doutrinas de Satan e os Yezidi
Os Yezidi, adoradores do Diabo iraquianos
Há muitos artigos conflitantes sobre os adoradores do diabo Yezidi iraquianos. O povo
Yezidi veio originalmente do sul do Iraque e migraram para o norte para o Monte
Lalish. Acredita-se que eles sejam descendentes dos assírios que se refugiaram após a
queda de Nínive em 612 aC. ¹ Eridu também conhecido como “Enkidu” era uma antiga
cidade no sul do Iraque. Essa foi da cidade de Pai Satan (Enki). O vale de Baten El
Ghoul que está direitamente sobre a cidade antiga enterrada, agora é conhecido como
“Buraco do Diabo” ou “Ventre da Besta”. Os jordanianos e muitos outros o consideram
ser assombrado. Demónios foram vistos por muitas pessoas que passaram a noite lá, a
maioria soldados em bivouac (acampamentos). Aqueles que estão lá há algum tempo
afirmam que ele tem uma energia poderosa que as pessoas do “Caminho da Mão
Direita” rotulam como “maligna”.
Aqueles que passaram a noite lá também afirmam toda a área é “banhada em uma
estranha luz cinza-azulada”. “Aparições” também são vistas (a informação acima foi
retirado do livro “ Psychic Warrior”, de David Moorehouse ). O autor era um soldado
do Exército dos EUA que foi atingido na cabeça por um morteiro enquanto acampava
com seu pelotão naquele vale e experimentou fenómenos psíquicos e habilidades que
ele nunca teve antes do incidente. Ele acabou sendo designado para o Departamento do
Exército de Guerra Psíquica dos EUA.
O Iraque tem muitos artefactos e evidéncias antigas de Satan. O Monte Lalesh está perto
da antiga cidade assíria de Nínive e ao longo de um trecho de trezentas milhas esãto os
Ziarahs; as Sete Torres de Satan, com a torre central no Monte Lalesh. As “Sete Torres
ou Casas de Poder – uma estrutura branca alta em forma de cone com raios luminosos
intermitentes do seu pináculo”. ²

Cada torre tem no topo um brilhante refletor heliográfico, e se destina a servir como
uma casa de força, de onde um sacerdote Yezidi satânico poderia emitir sua vontade a
influenciar acontecimentos no mundo.
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Os Yezidi foram muitas vezes descritos como um povo secretos que não estão
autorizados a revelar sua religião para forasteiros, eles mantém suas crenças reais
escondidas. O Yezidismo moderno mudou um pouco da velha forma, devido a
interferéncias externas. O povo Yezidi foi severamente perseguido e são muito
desconfiados a estranhos. É óbvio que suas doutrinas foram alteradas em conformidade
com as crenças cristãs, como no Qu’ret Al Yezid, Satan é dito ser Deus, e em outros
versos se lê que ele seja um “arcanjo”.
Satan ditou o Al Jilwah diretamente para o profeta Yezidi Xeque Adi no século XII. O
Al Jilwah é a doutrina mais importante no satanismo e todo satanista deveria estar
familiarizado com os seus ensinamentos. Perguntei a Satan se o Al Jilwah era dele e ele
confirmou que era, mas afirmou que os muçulmanos alteraram algumas das doutrinas
Yezidi.
Os Yezidi foram vítimas de assassinato em massa e genocídio nas mãos de outros,
principalmente das religiões cristã e muçulmana. No ano de 1415 dC, os muçulmanos
profanaram e queimaram o túmulo do Xeque Adi, saqueando sua sepultura, removendo
seus ossos e queimando-os na frente dos Yezidi. “Alguns da multidão Yezidi foram
tomados como prisioneiros e feitos de escravo, outros foram assassinados. “Badr Al-Din
ordenou ainda a execução de duas centenas de membros da seita, e desenterrou e
queimou os ossos do Xeque Adi.” ³
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Em 1892, Farik Omar Pasa convidou vários chefes Yezidi para Mosul. Seu objetivo era
recolher 20 anos de impostos atrasados e tentar convertê-los ao islamismo. Alguns
cristãos estavam presentes na reunião. Ele começou a dizer-lhes que “se eles desistissem
de sua adoração ao diabo, eles seriam recompensados com alto prestígio e posição, e
que agradariam ao grande Alá”. Quando eles se recusaram a responder, Farik os lançou
na prisão, marchou para a aldeia e “matou cerca de 500 deles”. 4
A maioria dos Yezidi é analfabeta e as poucas doutrinas que têm são passadas de
geração em geração, de boca a boca. A fim de evitar a perseguição, o povo Yezidi
engana propositadamente os de fora sobre suas crenças e doutrinas. Isso explica por que
há tantos relatos conflitantes sobre sua fé. Os Yezidi têm pouquíssimas escrituras; no Al
Jilwah, Satan instrui: “Eu guio por um caminho reto sem um livro revelado”. “Melek
Ta’us ensinou “primeiro pela tradição oral e posteriormente por este livro, o Jilwe.” 5
O povo Yezidi são proibidos de dizer o nome “Shaitan”. Eles se referem a Satan como
“Melek Ta’us”. Melek significa “Rei”. Ele é conhecido como um Anjo Pavão por causa
de sua beleza e orgulho. Ele é “O Orgulhoso” e “O Governador da Terra”. Ele é um
Deus de luz e não de trevas e está preocupado com os destinos do mundo. Os Yezidi
representam Satan, tanto como pavão como serpente. “O pavão representa a beleza do
Deus adorado e a serpente representa sabedoria, porque ele é belo e sábio.” A relíquia
sagrada é o sanjak de cobre, uma imagem do pavão. 6 Eles tocam flauta e pandeiro em
suas festas e danças, “uma adoração que leva a todos em excessos de libertinagem e
luxúria”. 7
“O Jalwah e o Resh são as escrituras sagradas auténticas do Yezidi. Os Yezidi não só
reconhecem a perda de muitas cópias de suas escrituras, mas também a gravação de
Xeque Hayder do Livro de Resh. Este último, sem dúvida foi tirado da memória.” Os
Yezidi de facto deixaram de mencionar o nome “Satan” ou qualquer um de seus
atributos;. Mantiveram-se afastados durante séculos e os seus livros um mistério. Eles
também estão proibidos de usar a cor azul pois esta é a cor sagrada de Satan. 8 Os
Yezidi às vezes usam o nome “Ankar” para Satan e o nome Angar-Manyu para
Ahriman no Zoroastrismo. 9 Os Yezidi acreditam que Mishaf (Escrituras) Resh (preto)
foi escrita por Xeque Hasan Al-Basri, foi chamado de “preto” porque a palavra Satan
está coberta nele. Alguns acreditam que foi o Alcorão com as palavras para Satan
cobertas por cera. Mede 28 x 21 cm e tem uma cobertura de couro. Os Yezidi também
têm a reputação de serem adeptos de magia negra. 10
¹ The Yezidis, their Life and Beliefs, por Sami Said Ahmed 1975
² Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee
Devil Worshipers, por W.B. Seabrook 1927
³Yezidism- its Background, Observances and Textual Tradition
by Philip G. Kreyenbroek 1995
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