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Expondo a Farsa Cristã
Por estar envolvido, crer e viver uma mentira, nos estágios avançados do
Cristianismo, o cristão assume uma aparéncia artificial e começa a se parecer com a
mentira: O tão conhecido olhar de pastel com máscara sorridente. A mentira
manifesta-se no ser físico.
“O poder do pensamento unificado de um número de pessoas é sempre muito maior
do que o soma de seus pensamentos individuais: seria maior que o representado
pelo seu produto.”
– The Astral Body and Other Phenomena, pelo Tenente Coronel Arthur E. Powell
© 1927
Os artigos a seguir fornecem uma prova de que tudo na religião cristã e na Bíblia
foi roubado de outras religiões que antecederam-no de todo o mundo. O
cristianismo é uma ferramenta para remover conhecimento espiritual / oculto da
população para que este poder pode ser mantido nas mãos de poucos para
manipular e escravizar as massas.
Para realmente entender a Bíblia e ver a verdade, deve-se ser muito bem educado
no ocultismo. A mente das massas é muito poderosa. Quando se estuda o suficiente
e adquire conhecimento avançado do ocultismo, a verdade é absolutamente
chocante. Toda a Bíblia judaico-cristã é uma fraude de proporções catastróficas,
com um objectivo muito claro da utilização de meios subliminares e a energia
psíquica canalizada dos crentes.
Sempre que o cristianismo ou seus companheiros tomaram o controlo de um país
ou região, os textos antigos espirituais e registros foram removidos e/ ou destruídos
e aqueles que tinham espiritual conhecimento foram assassinados em massa pela
Inquisição. Isso tirou de circulação muito conhecimento que aqueles no poder
usaram e ainda usam para manipular a população ignorantes utilizando o poder
espiritual/ ocultismo. A Bíblia é uma das mais poderosas ferramentas subliminares
usadas por um grupo seleto para escravizar as massas. A maioria das pessoas não
sabe disso porque eles não têm conhecimento sobre o oculto, poder mental e
energia psíquica. Os poderosos trabalham para reforçar a crença de que o
ocultismo, poderes da mente e espírito são algo sem sentido ou apenas bobagem.
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Destruir os registros antigos permitiu uma “história” alternativa inventada ser
escrita, que desligou a humanidade de suas verdadeiras origens. Controlar a história
é importante porque se manipula-se como as pessoas veem o que chamamos de
passado, isso influencia o presente e o futuro. A Bíblia inteira é uma ferramenta
subliminar extremamente poderosa cheia de números ocultos, mensagens, alegorias
e material roubado, que foi corrompido das religiões antigas. Além disso, este livro
foi infundido com a energia psíquica e poder para instigar o medo e torná-lo crível.
Quando os olhos são abertos e tem-se o conhecimento necessário, o *feitiço* não
será mais eficaz.
Todo o tema subjacente da Bíblia judaico-cristã é o estabelecimento da história
fictícia do povo judeu na mente das massas. O que a mente das massas acredita tem
o poder e a energia para manifestar na realidade pois pensamentos são energia.
Há cofres selados a vácuo na biblioteca do Vaticano, contendo milhares e milhares
de livros esotéricos antigos de todo o mundo que tenham sido roubados e
entesourado ao longo dos anos e mantidos fora de circulação pública. A Igreja
Católica, que é a raiz da religião cristã, é controlado por uma sociedade secreta que
tem abusado poder oculto para escravizar as massas. O objectivo final é a
escravização total de humanidade, que eles têm trabalhado incansavelmente e sem
piedade.
Tudo isso afetou diretamente a cada um de nós. A humanidade tem sofrido
desnecessariamente por causa da negação deste conhecimento. As pessoas foram
coagidas durante séculos a pagar por sua própria condenação ao montante de
bilhões e bilhões de dólares para manter esta mentira prosperar e continuar forte. A
sobrevivéncia e prosperidade desta farsa cruel sobre a humanidade exige apenas
uma coisa: A FALTA DE CONHECIMENTO! Ao contrário do que a maioria das
pessoas foi ensinada, o judaísmo, o cristianismo e o Islamismo são religiões
relativamente novas. A humanidade remonta dezenas de milhares de anos. Estes
três têm trabalhado incansavelmente para nos privar de conhecimento
espiritual/oculto e tem usado este poder, de que todos nós temos.
Essas chamadas “religiões” são construídas em cima de assassinato, tortura e
mentiras, e a única maneira de qualquer mentira dessa magnitude sobreviver é criar
mais e mais mentiras e destruir as pessoas que conhecem a verdade. O cristianismo
não é nada mais do que um programa. Não há nada de religioso ou espiritual sobre
o isso. Milhões de pessoas sofrem de depressão, desesperança e confusão sobre a
vida. A alma precisa de luz e muito poucos sabem disso ou praticar ativamente a
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meditação de poder vai literalmente “salvar” suas próprias almas. Por causa de uma
falta de conhecimento e ignorância do ocultismo, a Humanidade como um todo foi
colocada sob um feitiço poderoso usando o poder oculto e os não doutrinados não
questionam a respeito destas três chamadas “religiões”. Isto foi reforçada por
séculos de cristãos sendo enganados em fornecer a sua energia psíquica e almas
para serem canalizados para perpetuar essa mentira, que no final, só vai beneficiar
uns poucos seletos.
Tudo o que os cristãos acusam o “Diabo” é na realidade seu próprio Deus. Um
assassino e um mentiroso desde o princípio, odiador da humanidade e enganador de
todas as nações.
Citação do Talmude judaico,
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier,
cada judeu terá 2800 escravos”.
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A Bíblia: Uma Conspiração Judaica e uma
Farsa Sobre os Gentios
A Bíblia é uma conspiração judaica. Os cristãos estão iludidos sob um feitiço
poderoso. O cristianismo não é nada mais do que um programa cruel, com os
objectivos de:
• Forçar os gentios a cederem todo o conhecimento oculto e poder, daí todo o
poder psíquico estará nas mãos de judeus seletos para o controlo total.
• Doutrinar as massas gentílicas ao pacifismo e uma mentalidade escrava de
servidão
• Incentivar os gentios em ceder todo o dinheiro e bens materiais, que são
canalizados nas mãos dos judeus dominantes e seus lacaios gentios como Billy
Graham
• Preparar as massas dos gentios para um estado comunista mundial escravista
com governantes judeus no controlo.
• Canalizar energia psíquica e orações gentílicas para a “segunda vinda de
Cristo”, que é, na realidade, o Messias judeu, pois qualquer trabalho da mente deve
ter uma conexão.
• Separar os gentios de seus próprios Deuses tribais e SemiDeuses, cujas
identidades foram alteradas e substituídas por personagens judeus fictícios. Nosso
Verdadeiro Deus Criador foi denegrido, cruelmente e hediondamente insultado e
blasfemado e relegado como o “inimigo da humanidade”.
Citação do Talmude judaico: “Que o seu nome e memória sejam apagados.”
A lista é interminável e é o que foi feito foi tão flagrantemente óbvio. Agora, todos
nós sabemos que o nazareno é fictício. Os próprios judeus sabem disso e não
acreditam nele pois ele é uma mentira baseada em cerca de 20 ou mais “salvadores”
crucificados roubados de panteões pagãos em todo o mundo.
Eu coloquei um monte de tempo e esforço em pesquisar a Bíblia, pois tantas
pessoas têm sérios bloqueios por causa da doutrinação intensa com o cristianismo e
o poder psíquico que tem ido nele. É óbvio que a Bíblia é uma farsa e uma mentira.
“Nós agora devemos nos esforçar para responder à pergunta que surge naturalmente
na mentes de todos que veem pela primeira vez, a semelhança nas lendas dos
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hebreias e as de outras nações, a saber: tem os hebreus copiado de outras nações, ou
tem outras nações copiado dos hebreus?
Para responder a esta questão; primeiro dá-se um breve relato ou história do
Pentateuco e outros livros do Antigo Testamento, a partir do qual temos lendas, e
mostra-se sobre em tempo foram escritos e, segundo, mostra-se que outras nações
tinham essas lendas, muito antes daquele tempo, e de que os judeus copiaram
deles.”
– Bible Myths and Their Parallels in Other Religions, por T. W. Doane © 1882,
página92
A Criação:
“Estruturalmente, Génesis 1-11 apresenta uma fascinante visão sobre como a Bíblia
evoluiu de uma colecção de mitos politeístas e lendas de várias culturas em uma
conta monoteísta mais coerente da história de Israel.”
– 101 Myths of the Bible por Gary Greenburg 2000; Página 3
Em resumo, todos os personagens na Bíblia foram roubados religiões pagãs gentias
e substituídos por personagens judaicos:
• Monoteísmo judaico foi roubado do egípcio Akhenaton
• A criação judaica foi roubado da criação egípcia (1)
• O uso que o Senhor judaica da palavra para criar foi roubado do
• Egípcios (o judeu Iavé substitui Ptah) (2)
• “Haja Luz” foi roubado do Épico Theban da criação. (3)
• O “firmamento no meio das águas” foi roubado da criação egípcia 4
• Adão e Eva foram roubadas dos egípcios Geb e Nut (5)
Eva vinda da costela de Adão foi roubada do épico de Enki e Ninhursag:
“Meu irmão, que te dói?
Minha costela me dói”
ANET, 41.
Ninti cujo nome significa
“Senhora do Rib”, curou costela de Enki (6)
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Punição e perda da imortalidade de Adão e Eva foram roubados da história
mesopotâmica de Adapa (o judeu Iavé substitui o sumério Enki) (7)
Os judeus Caim, Abel e Seth foram roubados de Osíris, Set e Hórus. (8)
O conflito entre Caim e Abel foi roubado de Set e Osíris, e conforme a história se
passa, é mais tarde com base nos sumérios Dumuzi e Enkimdu (9)
O judeu Sansão foi roubado de Heracles:
A remoção de seus olhos é baseada em Édipo, e a derrubada dos pilares foi roubada
do conto egípcio sobre Re-Herakhte (10)
A história judaica de Jacob e a escada foi roubada dos rituais funerários egípcios
para o rei falecido:
“Glórias a ti, Escada de Deus, Salve, oh Escada de Set. Suba, oh Escada de Deus,
suba, oh Escada de Set, suba, oh Escada de Hórus, sobre o qual Osíris foi o céu.”
“A Escada egípcia consiste dos corpos de duas divindades egípcias sobre a qual
Osíris ascende aos céus, foi substituída por uma escada com vários seres
sobrenaturais, anjos a subir e descer entre a Terra e o céu.” (11)
• O judeu Moisés foi roubado de vários Deuses e reis, a depender da fase de sua
vida:
• Sargon (o nascimento e abandono no rio, serem resgatados pela realeza etc.)
• As andanças no deserto foram baseados na Deus-Sol Baco, como visto nos
Hinos de Orfeu (12)
• A passagem Hebraica de “40 anos no deserto”, afirmada no livro judaico de
Êxodo.
• As subsequentes “40 dias e 40 noites” andanças no deserto do judeu nazareno
foram roubadas: “a luta de Set e Hórus no deserto durou quarenta dias, como
comemorado nos quarenta dias da Quaresma egípcia, durante os quais Set, como o
poder de seca e esterilidade, fez guerra contra Hórus na água e germinação do grão
enterrado… Esses quarenta dias foram estendidos para 40 anos, e confessadamente
assim pelos judeus.” (13)
• O judeu Josué foi roubado das Divindades egípcias Shu e Nun. (14)
• A judia Débora foi roubada da Deusa egípcia Neith. (15)
• O judeu Noé foi roubado do sumério Ziusudra.
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O deus judeu fictício Iavé na história de Noé substituiu o deus sumério Enlil,
também conhecido como Baal e Belzebu
• O filho judeu de Noé, Kham, foi roubado de Belus (16)
• O judeu Nimrod foi roubado do Faraó egípcio Sesóstris (17)
• O judeu Abraão foi roubado do Rei Hariscandra dos Sankhayana-Sutras Hindus
• O judeu Isaac foi roubado de Rohita, filho do Rei Hariscandra. Nessa história, o
deus judeu fictício Iavé substituiu o deus hindu Varuna (18)
• O personagem judeu Daniel foi roubado do egípcio Neferti (19)
• O judeu Jonas e a baleia; Jonas foi roubado do personagem Hindu “Saktideva”
encontrado na Somadeva Bhatta.
• As “Doze Tribos de Israel”, assim como os doze discípulos de Cristo são
baseadas nos doze signos do zodíaco.
• O judeu Ló e sua esposa foram roubados dos gregos Orfeu e Eurídice. Nessa
história, o deus judeu Iavé substitui o deus grego Hádes
• Os judeus Jacó e Esaú foram roubados de Hórus e Set (20)
• A judia Rebeca foi roubada da Deusa egípcia Ísis (21)
• O judeu José com os onze irmãos foram roubados do egípcio Psammetichus
(22)
• A história de José e a esposa de Potifar foi roubada dos egípcios Anúbis e Bata
23
• “As Dez Pragas” contra o Egipto foram roubadas e muito exageradas e
alteradas do Papiro de Ipuwer 24
• Os dez mandamentos foram roubados do Código de Hammurabi. O judeu Iavé
substitui o Deus-Sol sumério Shamash, também conhecido como Azazel (25)
• O judeu Davi a matar o filisteu Golias foi roubado de Thor a jogar o martelo em
Hrungnir, atingindo-o na testa. 26
• O judeu Jó foi roubado do ugarítico Keret, e o judeu Iavé substitui o Deus “El”.
O judeu “Jó”, foi roubado de uma história escrita no idioma ugarítico (escrita
cuneiforme), escrita por volta de 1400 aC por “Ilimilku, o Escriba”. Este épico
envolve “Keret” e o Deus “El”, e NÃO Jó e Jeová. Tragédias familiares de Keret e
doenças são comparáveis com a história de Jó. No conto original, “Satan” nunca
sequer entrou em cena. Aqui, o judeu Jeová substitui El. (27)
Ao criar Deuses opostos, um “bom” e outro “mal”, os judeus têm sido capazes de
manipular o mundo além da imaginação.
www.alegriadesatan.com
9

O livro judaico de Provérbios, juntamente com os escritos no livro de Eclesiastes
foram roubados dos ensinamentos do egípcio Ptah-Hotep. (28)
Muitos dos escritos no livro judaico de Josué foram roubados das Cartas de El
Amarna (29)
O livro judaico de juízes é composto de material roubado:
• História de Aqhat
• Diário de Wen-Amon
• Almanaque Gezer (30)
Os livros judaicos de Samuel e Reis contem material roubado de:
• As Profecias Mari
• Estela da Messa
• O Escrito de Karatepe
• Os Anais de Salmanasar III
• O Obelisco Negro de Salmaneser III
• Os Anais de Tiglate-Pileser III
• The Annals of Sargon II
• O Escrito de Siloé
• O Escrito Yavne-Yam
• As Cartas Lachlish
• O Arad Ostraca
• Os Anais de Senaquerib
• Os Anais de Nabucodonosor II
Mais material roubado nos livros bíblicos de Esdras e Neemias de:
• O Cilindro de Ciro, (31)
• O judeu Mordecai foi roubado do Deus babilónico Marduque (32)
• A judia Ester e o livro judaico de Ester foi roubado de Ishtar, também
conhecida como Astaroth, Astarte, Afrodite, Ísis, Ashtar. (33)
• A judia Virgem Maria “Rainha do Céu” também foi roubado de Astaroth
• O judeu João Baptista foi roubado de Anup, que batizou Hórus. Ambos
perderam as cabeças. (34)
• O judeu Judas foi roubado de Set. (35)
• O judeu Mateus foi roubado de Thoth (36)
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• O judeu Tomás foi roubado de Tammuz (37)
“Como Jesus, o deus grego Hermes também foi envolvido em roupas de panos e
colocado numa manjedoura, assim como foi também Dionísio.” (38)
Os Deuses dos gentios foram parar nos grimórios de blasfémia.
Esta citação da Enciclopédia Católica é muito reveladora:
“Da mesma forma, os gregos e os romanos podem ter adorado suas divindades,
carinhosamente acreditando que elas fossem boas. Mas a Bíblia cristã declara que
todos os Deuses dos gentios são Demónios.”
Enciclopédia Católica: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
– OS DEMÓNIOS SÃO OS DEUSES DOS GENTIOS!
“Nenhum outro povo foi tão consciente da primazia final através de uma
intervenção sobrenatural. Isso deu-lhes coesão e coragem para perseverar em face
da perseguição e dizimação. A convicção de que todos os judeus um dia partilharão
seu destino divino como membros da raça dominante do mundo fez deles
orgulhosos e lhes permitiu sobreviver não assimilados entre as nações da Terra.”
“Incluído na herança prometida estava um libertador ou messias para trazer „O
Reino‟. Esse messias seria tanto um temporal, líder humano que, com seus
exércitos iria derrubar os inimigos de Israel, ou um ser sobrenatural que faria a
mesma coisa, a estabelecer também um “eterno” reinado judeu.”
“O imperialismo judaico serviria como o libertador aguardado a destruir os
inimigos e dar o seu espólio para Israel. Quanto Larson diz: esse Messias deve
trazer julgamento sobre os gentios, e eles passam a serem os escravos de Judá….”
Os dois parágrafos acima foram trechos tirados de “The Christ Conspiracy: The
Greatest Story Ever Sold, por Acharya S. – 1999, retirados das páginas 325 e 326.
O objectivo da Bíblia sempre foi:
• Dar ao povo judeu uma história que nunca tiveram.
• Dar ao povo judeu uma posição especial como os “Escolhidos de Deus”.
• Capacitar o povo judeu a avançar em seu objectivo de dominação mundial.
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• Manter todo o poder oculto, psíquico e mental sob o controlo dos judeus e
desarmar as populações gentias psiquicamente.
• Para o cabal secreto judaico de aproveitar e direcionar tanta energia psíquica
quanto possível para a vinda de seu “messias”, que unirá os judeus e governará o
mundo (este é o Cristo fictício: os próprios judeus sabem que cristo é fictício, o
“Templo de Salomão” e várias outras faces do mesmo tema).
Os gentios foram desarmados e alimentados à força com a filosofia antivida suicida
do cristianismo.
Devido ao grande número de personagens, números e histórias terem sido roubadas
e alteradas a partir de fontes gentias, eles são fortes o suficiente na memória racial
gentia a serem usados como uma ferramenta poderosa para a manipulação psíquica.
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O Programa e o Objetivo Cristão
Citação do Talmude judaico:
Libbre David 37: “Informar alguma coisa a um Goy sobre nossas relações
religiosas seria igual à morte de todos os judeus, pois se os Goyim souberem o que
ensinamos sobre eles, certamente nos matariam abertamente”.
Com bastante pesquisa, cristianismo e companhia podem ser resumidos, revelando
seu verdadeiro propósito. Testemunhas de Jeová sabem de tudo das origens pagãs
dos feriados, tais como Natal e Páscoa. Eles estão iludidos quanto ao nazareno,
como o nazareno também é um conceito roubado, a partir de cerca de 18 ou mais
Deuses pagãos crucificados que eram pendurados em árvores, como Odin. Tudo no
programa cristão é FALSO, ROUBADO, CORROMPIDO E DISTORCIDO!
Todo o propósito do cristianismo é PREPARAR os gentios para ser servilmente
obedientes e adoradores de seus mestres judeus em uma nova ordem mundial, onde
os judeus tem controlo total e completo, a menos que as pessoas acordem e
impeçam isso.
Como pode ser visto a partir dos artigos neste sítio, o Panteão dos Deuses
gentios/pagãos (adoração subliminar) foi substituído por arquétipos judeus fictícios
com o programa do cristianismo. Com isso, os judeus alcançaram um status
especial do qual não merecem – serem os “escolhidos de Deus”. Tudo isso é
subliminar, pois cria uma mentalidade de escravo, autossacrifício, mentalidade
servil em suas vítimas, que prontamente aceitam os judeus a estar no comando. Os
arquétipos judeu fictícios, como o nazareno, criam uma poderosa associação
subconsciente com o que é conhecido coma “a parte Divina do cérebro” e agem
para transferir essa mentalidade de culto para os judeus que pretendem governando
o mundo. Não há nada de espiritual sobre o cristianismo. A Bíblia não é nada mais
do que uma história fictícia dos judeus, e intensa blasfémia contra o Deuses gentios
e nosso verdadeiro Deus Criador, Satan, que significa “inimigo” em hebraico.
Provamos tudo isso no sítio.
Além dos trabalhos subliminares, os gentios estão gravemente ameaçados se
entrarem para o “oculto”, a fim de remover todos os poderes da mente e alma e
manter esses poderes no círculo de mestres judeus governantes para o abuso e
exploração total dos gentios. Pelo fato do orgasmo sexual ser a porta de entrada
para o poder e o avanço da a alma, as doutrinas cristãs sempre trabalharam
incansavelmente para suprimi-la. O cristianismo calcifica nas mentes de suas
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vítimas que eles não são nada mais do que propriedade. Suas mentes, almas e
corpos pertencem a “Jeová”, que na realidade são os judeus dominantes no topo que
são mestres no poder oculto.
Citações do Talmude:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jeová criou o não judeu em forma humana para que o
judeu não tenha de ser servido por animais. O não judeu é, portanto, um animal em
forma humana, e está condenado a servir o judeu dia e de noite.”
Seph. Jp, 92, 1: “Deus deu aos judeus poder sobre os bens e sangue de todas as
nações”.
A degeneração das mulheres nestes programas é uma tentativa deformada,
pervertida e doente e novamente, subliminar, como a supressão da sexualidade
humana, de privar gentios do poder oculto. Isso tem suas origens no Extremo
Oriente nos ensinamentos de “Shakti”, que representa o aspecto feminino
(subconsciente e poder da kundalini) da alma humana. O aspecto masculino é o
lado esquerdo-lógico do cérebro. Ambos devem trabalhar em conjunto para
alcançar resultados materiais, que é o objetivo do yoga. Ao suprimir o lado
feminino da cérebro, os poderes da mente e da alma são completamente dormentes
e inacessíveis.
Tabuleiros Ouija, astrologia e outras formas de adivinhação também foram
estritamente suprimidas na tentativa de privar os gentios de se comunicar com
nossos verdadeiros Deuses que foram vergonhosamente e horrivelmente
blasfemados e rotulados como “maus”. Nossos Deuses foram vítimas do horror
judaico e Hollywood e outros temas degenerativos e insultantes, onde os gentios
são iludidos a zombar, xingar e temê-los, enquanto trabalham para a própria
condenação e pagam a bunda por isso, não só com a doação de trilhões e trilhões de
dólares, mas também com energia psíquica. Os judeus tiveram uma longa história
de iludir os gentios a pagar por sua própria perdição e ruína. A guerra no Iraque é
um exemplo flagrante, onde milhares de homens e mulheres jovens americanos
morreram ou estão permanentemente incapacitados – tudo por Israel.
OS GENTIOS PRECISAM ACORDAR!
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Sacrifício Humano na Bíblia
Êxodo 15:3
O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome.
A verdade aparece na “Bíblia Sagrada” onde por exemplo, os crimes contra
crianças são galopantes, a ser o mais notável o maligno “deus” Jeová a fazer um
sacrifício de sangue de seu filho, [assassinato de criança] que é todo o tema do
culto/missa cristã, um sacrifício de sangue simulado a provar quem ele realmente é.
Para obter informações mais detalhadas, consulte A Missa Cristã e Como Ela se
Conecta ao Assassinato Ritual Judaico.
Deuteronômio 2:33-34
E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o
seu povo.
E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os
seus homens, mulheres e crianças; não deixamos a ninguém.
Deuteronômio 7:23-24
E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão até que
sejam consumidas.
Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de
debaixo dos céus; nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destruas.
Êxodo 23:18
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará a gordura
da minha festa de noite até pela manhã.
UM ASSASSINO E UM MENTIROSO DESDE O PRINCÍPIO
Números 25:16-17
O Senhor disse a Moisés:
“Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos”
Números 31:17-18
Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que
conheceu algum homem, deitando-se com ele.
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Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele,
deixai-as viver para vós.
Salmos 137:9
Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras.
I Samuel 15:3 Vai, pois, agora e fere a Amaleque; e destrói totalmente a tudo o que
tiver, e não lhe perdoes; porém matarás desde o homem até à mulher, desde os
meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos
jumentos.
NÃO É DE SE ADMIRAR QUE AQUELES QUE SE AMARRAM A ESTA
ENERGIA ASSASSINA CRISTÃ DE ÓDIO HUMANO, COMETAM CRIMES
HEDIONDOS.
NÃO MATARÁS?
Lucas 19:27
E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles,
trazei-os aqui, e matai-os diante de mim.
– Jesus de Nazaré, a ORDENAR a outros cometerem assassinato.
HONRA A TEU PAI E TUA MÃE?
Mateus 10:34-36
Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada;
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe,
e a nora contra sua sogra;
E assim os inimigos do homem serão os seus familiares.
– Jesus de Nazaré
QUANDO FOI QUE SATAN ALGUMA VEZ ASSASSINOU?
Não há nada espiritual sobre a Bíblia ou o cristianismo. Há contradições
intermináveis e versos opostos na Bíblia. Trata-se de garantir que a Bíblia adapte-se
a todos os períodos e situações, a fim de perpetuar o programa do cristianismo.
Alguns interpolações foram secretamente escorregadas por vários escritores antigos
num pedido de socorro; não diferente dos OVNIs na arte antiga (digite isso em
algum mecanismo de busca). Para mais informações sobre mensagens escondidas,
por favor, veja o Artigo Destruindo o Nosso Passado.
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A descrição acima é apenas uma pequena amostra do assassinato sem fim, tortura,
matança de crianças e bebês e outros crimes abomináveis cometidos sob as ordens
de Jeová, e sim, Jesus de Nazaré. Isso, juntamente com conselhos suicidas
intermináveis é o tema da Bíblia. Não se deixe levar ou enganar pelas tentativas
cristãs de confundi-lo.
“Satan” significa “verdade” em sânscrito. Satan não se contradiz. Mesmo um
advogado em tribunal prova uma culpa pelas contradições do réu. UM
MENTIROSO E ENGANADOR REAL CONTRADIZ A SI MESMO!
“Destruiremos Deus” – Os Protocolos dos Sábios de Sião.
“Satan” significa “inimigo” em hebraico.
Rabino Yaacov Perrin diz: “Um milhão de árabes não valem uma unha judaica.”
[NY Daily News, 28 de fevereiro de 1994, p.6].
ASSASSINATO EM MASSA DE GENTIOS:
Êxodo 15:3
O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome.
Êxodo 17:13-16
E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada.
Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata-o aos
ouvidos de Josué; que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de
debaixo dos céus.
E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O SENHOR É MINHA BANDEIRA.
E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de
geração em geração.
JEOVÁ COMETE MAIS ASSASSINATO:
Êxodo 23:27
Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei
que todos os teus inimigos te voltem as costas.
O rabino Yitzhak Ginsburg declarou: “Temos que reconhecer que o sangue judeu e
o sangue de um goy não são a mesma coisa”. (NY Times, 06 de junho de 1989,
p.5). “Goy”, ou no plural “goyim”, são palavras judaicas depreciativas para “gentio
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(s)”. Na raiz “Goeti”, é a raiz da palavra “Diabo”. Satan é o Deus dos gentios e
nosso verdadeiro Deus Criador. “Satan” significa “inimigo”, em hebraico.
“JEOVÁ” ORDENA O ASSASSINATO DE MILHARES DE GENTIOS:
Êxodo 32:27-28
E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre
a sua coxa; e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu
irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho.
E os filhos de Levi fizeram conforme à palavra de Moisés; e caíram do povo aquele
dia uns três mil homens.
“JEOVÁ” ORDENA SEU POVO COMETER MAIS ASSASSINATO DE
GENTIOS:
Levítico 26:7-8
E perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós.
Cinco de vós perseguirão a um cento deles, e cem de vós perseguirão a dez mil; e
os vossos inimigos cairão à espada diante de vós.
Prof. da Univ. de Jerusalém, Ehud Sprinzak descreveu a filosofia de Kahane e
Goldstein: “Eles acreditam que é a vontade de Deus que eles cometam violéncia
contra os “goyim”, um Termo hebraico para os não judeus”. (NY Daily News, 26
de fevereiro de 1994, p. 5).
MAIS ASSASSINATO EM MASSA DOS GENTIOS CANANEUS:
Números 21:3
O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus; e os israelitas
destruíram totalmente, a eles e às suas cidades; e o nome daquele lugar chamou
Hormá.
AQUI HÁ CANIBALISMO – DEVORANDO GENTIOS MORTOS:
Números 23:24
Eis que o povo se levantará como leoa, e se erguerá como leão; não se deitará até
que coma a presa, e beba o sangue dos mortos.
Citação do Talmude judaico: Sanhedrin 59a: “Assassinar Goyim é como matar
animais selvagens”.
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GENOCÍDIO DOS GENTIOS MIDIANITAS:
Números 25:16-17
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Afligireis os midianitas e os ferireis
Números 31:7
E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés; e mataram a
todos os homens.
Citação do Talmude judaico:
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: “Se um goy mata um goy ou um judeu, ele é o
responsável, mas se a Judeu mata um goy, ele não é responsável”.
Números 31:8
Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: a
Evi, e a Requém, e a Zur, e a Hur, e a Reba, cinco reis dos midianitas; também a
Balaão, filho de Beor, mataram à espada.
Citações do Talmude: Yebhamoth 11b: “Relação sexual com uma menina é
permitida se ela tiver três anos de idade”.
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jeová criou o não judeu em forma humana para que o
judeu não tenha de ser servido por animais. O não judeu é, portanto, um animal em
forma humana, e está condenado a servir o judeu dia e de noite”.
FAZENDO DE ESCRAVOS MULHERES E CRIANÇAS GENTIAS:
31:9-11
Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas
crianças; também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus
bens.
E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os
seus acampamentos.
E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais.
Citação do Talmude judaico:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Toda a propriedade de outras nações
pertence a nação judaica, o que, consequentemente, tem o direito de apoderar-se
sem qualquer escrúpulos”.
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MAIS ASSASSINATO EM MASSA E GENOCÍDIO DE GENTIOS. A TOMADA
DE TODA A PROPRIEDADE GENTIA É UM EXEMPLO FLAGRANTE DO
QUE FOI FEITO NA ACTUAL PALESTINA (DESCENDENTE DOS
FILISTEUS) PELO ESTADO BANDIDO DE ISRAEL:
Deuteronômio 2:20-23
Também essa foi considerada terra de gigantes; antes nela habitavam gigantes, e os
amonitas os chamavam zamzumins;
Um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes; e o Senhor os destruiu de
diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar;
Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais
destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia;
Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em
Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles.
Citação do Talmude judaico: Hilkkoth Akum X1: “Não mostre misericórdia para
com os Goyim”.
Deuteronômio 2:30-34
Mas Siom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o
Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para to
dar na tua mão, como hoje se vê.
E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Siom, e a sua terra;
começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra.
E Siom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, em Jaza;
E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o
seu povo.
E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os
seus homens, mulheres e crianças; não deixamos a ninguém.
Citação do Talmude judaico:
Seph. Jp, 92, 1:. “Deus deu o poder judeus sobre os bens e o sangue de todos os
nações”.
Deuteronômio 2:35
Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos
tomado.
Citações do Talmude judaico:
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Sanhedrin 57a. “Quando um judeu mata um gentio (“Cuthean”), não haverá pena de
morte. O que um judeu rouba de um gentio, ele pode guardar”
Baba Kamma 37b. Gentios estão fora da proteção da lei e Deus tem “exposto seu
dinheiro a Israel”.
Deuteronômio 2:36-37
Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnom, e a cidade que está junto ao
ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse; tudo isto o
Senhor nosso Deus nos entregou.
Somente à terra dos filhos de Amom não chegastes; nem a toda a margem do
ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos
proibira o Senhor nosso Deus.
OS HITITAS, OS GIRGASEUS, OS AMORREUS, OS CANANEUS, OS
PERIZEUS, OS HEVEUS E OS JESUBITAS SÃO TODAS NAÇÕES GENTIAS.
Deuteronômio 7:1-4
Quando o SENHOR teu Deus te houver introduzido na terra, à qual vais para a
possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgaseus,
e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, sete nações
mais numerosas e mais poderosas do que tu;
E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as
destruirás; não farás com elas aliança, nem terás piedade delas;
Nem te aparentarás com elas; não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas
filhas para teus filhos;
Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses; e a ira
do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria.
AQUI É ONDE OS JUDEUS SÃO DESCARADOS SOBRE DESTRUIR O
DEUSES GENTIOS;
Deuteronômio 7:5-6
Porém assim lhes fareis: Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas; e
cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura.
Porque povo santo és ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, para que
lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra.
Deuteronômio 7:21-24
Não te espantes diante deles; porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus
grande e terrível.
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E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti; não
poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se
multipliquem contra ti.
E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão até que
sejam consumidas.
Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de
debaixo dos céus; nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destruas.
OS GENTIOS FORAM DOUTRINADOS COM A MENTIRA JUDAICA. NÓS
FOMOS DESCONECTADO DE NOSSOS DEUSES E DA NOSSA CULTURA.
ESTES FORAM SUBSTITUÍDOS POR PERSONAGENS JUDEUS FICTÍCIOS
PARA OS GENTIOS PARA ADORAREM SERVILMENTE, QUE CRIA UMA
CONEXÃO SUBLIMINAR PODEROSA. ESSE TIPO DE COISA É
RESPONSÁVEL PELA FORMA COMO GENTIOS ESTÃO SEMPRE A
TRAVAR GUERRAS PARA OS JUDEUS E NEM MESMO PENSAM NO QUE
ELES ESTÃO REALMENTE A FAZER. O QUE ESTÁ A ACONTECER NO
IRAQUE É UM EXEMPLO PERFEITO.
Deuteronômio 7:25-26
As imagens esculpidas de seus Deuses queimarás a fogo; não cobiçarás a prata ou
ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces therin,
pois é um abominação ao Senhor teu Deus.
Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como
ela; de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é.
Deuteronômio 12:27-30
E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu
Deus; e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus;
porém a carne comerás.
Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a
teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos
do Senhor teu Deus.
Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a
possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, que não te enlaces
seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti; e que não perguntes acerca
dos seus deuses, dizendo: Assim como serviram estas nações os seus deuses, do
mesmo modo também farei eu.
Como se energia humana não fosse o suficiente, tinha que haver sacrifícios de
sangue de animais, como de costume:
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Êxodo 20:24
Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas
ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, e as tuas vacas; em todo o lugar, onde eu fizer
celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei.
Êxodo 24:4-8
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de
madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, segundo as
doze tribos de Israel;
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e
sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros.
E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias; e a outra metade do sangue
espargiu sobre o altar.
E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que
o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos.
Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o
sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras.
Mais instruções de Jeová para sacrifício de sangue:
Êxodo 23:18
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará a gordura
da minha festa de noite até pela manhã.
Êxodo 29:10-31
E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão
as suas mãos sobre a cabeça do novilho;
E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação.
Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do
altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar.
Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o
fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar;
Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do
arraial; é sacrifício pelo pecado.
Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a
cabeça do carneiro,
E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor;
E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e
as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça.
Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto para o Senhor,
cheiro suave; uma oferta queimada ao Senhor.
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Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a
sua cabeça;
E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha
direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também
sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos
seus pés direitos; e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor;
Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o
espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes
de seus filhos com ele; para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus
filhos, e as vestes de seus filhos com ele.
Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as
entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles,
e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações;
E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que
estão diante do Senhor.
E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos; e com movimento
oferecerás perante o Senhor.
Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por
cheiro suave perante o Senhor; é oferta queimada ao Senhor.
E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento
oferecerás perante o Senhor; e isto será a tua porção.
E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi
movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos.
E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque
é oferta alçada; e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios
pacíficos; a sua oferta alçada será para o Senhor.
E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem
ungidos com elas para serem consagrados com elas.
Sete dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando
entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário.
E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo;
Levítico, todo o capítulo 1
E chamou o SENHOR a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao
Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha.
Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito; à porta da
tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor.
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E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele,
para a sua expiação.
Depois degolará o bezerro perante o Senhor; e os filhos de Arão, os sacerdotes,
oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da
porta da tenda da congregação.
Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços.
E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha
sobre o fogo.
Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o
redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar;
Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo isso
queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor.
E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto,
oferecerá macho sem defeito.
E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor; e os filhos de
Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar.
Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho; e o
sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar;
Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo oferecerá, e o
queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor.
E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas
ou de pombinhos;
E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o
altar; e o seu sangue será espremido na parede do altar;
E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do
oriente, no lugar da cinza;
E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá; e o sacerdote a queimará em
cima do altar sobre a lenha que está no fogo; holocausto é, oferta queimada de
cheiro suave ao Senhor.
Levítico 7:1-5
E esta é a lei da expiação da culpa; coisa santíssima é.
No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o
seu sangue se espargirá sobre o altar em redor.
E dela se oferecerá toda a sua gordura; a cauda, e a gordura que cobre a fressura.
Também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o
redenho sobre o fígado, com os rins se tirará;
E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor; expiação da
culpa é.
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Levítico 7:14
E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do
sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica.
O “SENHOR” PRECISA DE CADA GOTA DESSE SACRIFÍCIO DE SANGUE:
Levítico 7:27
Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo.
Aqui, mais sacrifício de sangue é necessário para remover a maldição da lepra que
Jeová infligiu:
Levítico 14:34
Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, e eu
enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão,
Levítico 14:49-57
Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e hissopo;
E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes;
Então tomará pau de cedro, e o hissopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no
sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa sete vezes;
Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a
ave viva, e com o pau de cedro, e com o hissopo, e com o carmesim.
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim fará
expiação pela casa, e será limpa.
Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha,
E da lepra das roupas, e das casas,
E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas;
Para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da
lepra.
Mais exemplos de sacrifícios de sangue para Jeová:
Levítico 8:14-32
Levítico 9:1-24
Levítico 14:1-5
Levítico 14:12-28
Levítico 23:12-21
Números 19:1-7
Josué Capítulo 10 – Nada além de assassinato em massa
Juízes 1:1-18 Mais banhos de sangue e assassinato em massa
Juízes 3:27-31
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Satan
Por muito tempo, muita mentira e desinformação foram espalhadas sobre Satan.
Muitos de nós já o viram, já conversaram com ele e até mesmo já foram astralmente
tocados por ele. Quase todos nós que o conhecem concordam a respeito de sua
aparência. Religiões do “caminho da mão direita” têm por muito tempo escrito
sobre como eles acreditam que ele se pareça, como eles acreditam que os Demónios
se pareçam, e estes não são nada além de mentiras blasfemas. Ele não é vermelho
com chifres e cauda, nem se parece com um monstro do Dia das Bruxas. Ele não
tem olhos flamejantes vermelhos ou asas de morcego. Estas representações são
destinados à insultar, denegrir e blasfemar contra ele (há algumas ordens inferiores
de Demónios. Eles são protetores e mensageiros que servem aos Demónios de
ranque superior). Aqui estão as imagens de como Satan aparece para aqueles de nós
que o viram. Ao contrário do satanismo ser rotulado como “escuridão”, Satan
aparece vestindo uma longa túnica branca idêntico ao que ele é mostrado usando
nas imagens abaixo (Lúcifer, um de seus nomes, significa “portador de luz”).
Muitos de nós o viram muitas vezes e tem uma relação muito próxima com ele. Ele
é lindo. Sua aparência é quase exatamente como nas imagens abaixo, fora que ele
raramente aparece com asas.

www.alegriadesatan.com
28

Ele é o Deus sumério EA, também conhecido como ENKI, que significa “Senhor
da Terra”. Ele também é conhecido como Melek Ta’us.
 Seu dia é a segunda feira.
 Suas cores são azul real, vermelho e preto
 Os animais que são sagrados para ele são o pavão, a serpente, o bode, o
dragão e o corvo.
 Seus números são 13, 666 e 4.
 Seus signos são Aquário, o portador de água, e Capricórnio, o bode.
 Seus planetas são Urano e Vénus (a Estrela da Manhã).
 Suas direções são ambos Sul e Leste.
 Seu dia do ano mais importante é 23 de dezembro, quando o Sol entra em um
grau do signo de Capricórnio. Capricórnio é o décimo signo do zodíaco e com
o primeiro grau deste signo, somam-se onze. O dia seguinte ao início do
Solstício de Inverno é seu dia pessoal, que deve ser observado por todo
satanista dedicado (isso foi dito por ele, pessoalmente).
666 é um símbolo da Era de Aquário, quando ele governará novamente e é o
quadrado cabalístico do Sol. O verdadeiro significado do “Templo de Salomão” é
TEMPLO DO SOL. O “Templo do Sol, na verdade, é o corpo humano e o Sol é a
luz que brilha da alma transformada e poder.” “Sol”, “Om” e “On” são todas
palavras para o sol. A palavra “Sol”, que tem sua origem no latin, é próxima da
palavra inglesa “soul” (alma). “Om” é um nome dado pelos hindus para o Sol
Espiritual e “On” é uma palavra egípcia para o Sol. O simbolismo do Templo de
Salomão foi roubado pelos judeus e transformado em um personagem falso, como
com o fictício nazareno e quase tudo na Bíblia judaico-cristã.
Muitos perguntaram como o Sigilo de Satan se parecia:
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Satanismo Espiritual
Satanismo Espiritual, assim como “satanismo tradicional”, difere do satanismo
filosófico. Nós estamos cientes da existência de Satan/Lúcifer como um ser
propriamente dito. Nós não somos ateus! Apesar das grandes discrepâncias, a Igreja
de Satan, fundada 1966, por Anton Szandor LaVey, atualmente tem uma posição
ateísta, e vê Satan como apenas um “arquétipo”.
À luz do novo conhecimento baseado em centenas de horas de pesquisa profunda e
intensiva, descobrimos o seguinte:
1. Satan é o nosso Verdadeiro Deus Criador.
“YHVH” também conhecido como “Jeová” pelos ignorantes, é uma entidade falsa.
“YHVH” representa os quatro elementos e os quatro cantos, nos sistemas de magia
populares disponiveis ao publico.
2. A personagem “jesus cristo” é fictícia e foi roubada de mais de 18 lendas Pagãs
de um Deus pendurado numa árvore, como Odin, tendo então ressuscitado, e é
também uma outra descrição da operação alquímica de transformar a alma – morte
e então a ressurreição.
O nazareno é, e nunca foi nada mais do que uma ferramenta para remover todo o
conhecimento espiritual e retirar à população os seus poderes espirituais. A
humanidade já pagou com triliões de triliões de dólares, com doenças, miséria e
sofrimento devido à remoção deste conhecimento. O conhecimento espiritual foi
sistematicamente destruído, distorcido, e corrompido para NOS ESCRAVIZAR A
TODOS, ESPIRITUALMENTE E FINANCEIRAMENTE. Por forçarem a
população a acreditar que o nazareno é uma entidade real, os que estão no topo,
mantiveram o controlo e colheram riqueza e poder incalculáveis.
3. O Verdadeiro Satanismo precedeu o cristianismo por milhares de anos e baseiase na total transformação da alma. Os cristãos são iludidos para “aceitar jesus
cristo” e “serem salvos”. Tudo na religião cristã é falso e nós provamos isso, sem
qualquer dúvida. A “salvação” cristã é baseada em conhecimentos roubados e
corrompidos, conhecimentos de alquimia onde a pessoa realmente se esforça e luta
para atingir a transformação espiritual da alma em divindade.
Muitos Satanistas Tradicionais veneram Satan/Lúcifer. Alguns reconhecem-no
como um amigo e não o veneram. Nós respeitamos a individualidade e escolhas
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pessoais. A relação de alguém, com Satan diz respeito apenas a essa pessoa, uma
vez que o Satanismo valoriza o pensamento livre e individualidade.
Satan é quem nos traz o conhecimento. O objectivo do Satanismo Espiritual é
aplicar este conhecimento e transformar as nossas almas em divindade como foi
originalmente pretendido pelo nosso Deus Criador Satan.
Ao contrário da maior parte das religiões, o Satanismo Espiritual encoraja todos a
que questionem tudo! Ser o melhor e superar os limites são a essência do Satanismo
Espiritual e isto começa pelo uso do cérebro ao seu máximo potencial. Satanismo
Espiritual não vai contra a ciencia de maneira nenhuma. Nós encorajamos
fortemente e apoiamos todo o conhecimento cientifico e investigação.
Estamos bem cientes que a humanidade está perigosamente atrasada no que diz
respeito ao conhecimento cientifico e à compreensão, devido aos séculos de
opressão pelo cristianismo. Acreditamos que todos os fenómenos espirituais e
paranormais podem ser explicados cientificamente duma forma lógica e racional,
mas o conhecimento cientifico ainda não evoluiu o suficiente para compreender ou
explicar o tão chamado “sobrenatural”.
Não existem mediadores no satanismo Espiritual. Nós incentivamos os nossos
povos a interagir cara a cara com Satan. Eu estou aqui para orientação apenas. A
relação de alguém com Satan é entre esse indivíduo e Satan. Nós tomamos a
posição de “responsabilidade para o responsável.” Não pomos limitações no
conhecimento ou poder pessoal e fazemos tudo o que podemos para fazer com que
todo o conhecimento esteja disponível para TODOS – não penas alguns escolhidos
nomeados “elites” como acontece em outras “religiões”. Satan incentiva autonomia,
estudar sozinho, aprendizagem, experiência direta.
A maior parte dos Satanistas Espirituais faz um comprimisso com Satan. Este
compromisso é muito importante porque Satan protege-nos enquanto trabalhamos
para evoluir os nossos poderes. Aqueles que o fazem sozinhos ou sem qualquer
protecção espiritual normalmente encontram o desastre. Uma vez que alguem faz
um compromisso, os Deuses guiam nos regularmente e trabalham conosco para nos
ajudar a progredir. Contrariamente às religiões do caminho da mão direita,
Satanismo Espiritual encoraja a acção. Satan deseja que o seu povo viva a vida ao
máximo e evolua.
Satan está sempre pronto para nos ajudar, mas à medida que progredimos, ele
espera que sejamos capazes de resolver os nossos problemas, usando os nossos
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poderes. O cristianismo espalha o mito de que o nazareno curou pessoas. Estas
pessoas mantém-se escravas porque acabam por nunca ser ensinadas, aliás, nem é
permitido curarem-se eles próprios ou outros. O arquétipo nazareno representa
escravidão, servidão e duradouro abuso sem fim, com o intuito de programar a
humanidade para serem os escrcravos perfeitos numa nova ordem mundial. O
nazareno coloca enfase total na “vida após a morte”, a fim de criar a mentalidade de
que a vida que estamos a viver agora não importa. Este estado de espírito é
essencial para suportar todos os tipos de abuso, para o benefício de poucos.
“Tem nos servido bem, este mito de cristo” – Papa Leo X (1475-1521)
Quanto aos “milagres” relacionados com o cristianismo, quaisquer curas foram
muito poucas, e muito pouco esclarecidas. Isto é também baseado em alegorias
relacionadas com a transformação da própria ama. Qualquer ser humano com
conhcimento espiritual e poder, pode alcançar todas os talentos atribuidos ao
nazareno, e muitos mais. A maioria dos cristãos não sabe que estão a lidar com
aliens nefastos (nórdicos inimigos também conhecidos como “Anjos” e Cinzentos),
que dão um espetáculo de vez em quando para dar credibilidade à mentira. Com os
praticantes da Nova Era, muitos invocam anjos para assistência e nada aprendem. O
mesmo tema de ignorancia e impotencia humana prevalece. Satan é o Verdadeiro
Deus Cridor e o grande liberador da humanidade ele não tem medo que os humanos
tenham poder espiritual e conhecimento, porque ele é verdadeiro e nao tem nada a
esconder.
Satan dá-nos o conhecimento para nos tornarmos independentes e livres. Ele
direciona-nos para que sejamos mestres das nossas vidas e destinos. Satan e os seus
Deuses estáo sempre prontos para nos ajudar quando há coisas que não
conseguimos controlar. Satan mantem as suas promessas; ele é consistente e ama os
seus. Satan representa liberdade, força, poder e justiça. Satan mostra-nos que não é
correcto abusarmos do poder. Ele mostra-nos que somos merecedorers de prazer,
felicidade e uma vida melhor. Ele criou-nos através de engenharia genética, a
mesma que os cientistas estão agora a criar clones e a trabalhar com genética, mas
num nivel muito mais avançado.
Muitas pessoas, desprezam o chamado poder “oculto”, elas nao levam isso a serio,
o poder oculto tem estado nas mãos de apenas alguns, durante séculos. O
cristianismo tem sido a sua ferramenta para remover este conhecimento espiritual
da população. Na sequencia da remoção de conhecimento, um passado ficticio foi
inventado para prevenir que as pessoas aprendessem a verdade. Pessoas que não
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compreendem ou que não estáo familiarizadas com estas habilidades estáo estão à
mercê daqueles que as têm e sao peritos em usa-las. À milhares de anos atrás no
Egito Antigo este poder era bem conhecido e a maior parte da população sabia
como o usar. Com a chegada do cristianismo, judaismo e islão o conhecimento foi
sistematicamente destruido em qualquer lado que fosse encontrado. Cidades,
bibliotecas e outras fontes de conhecimento foram destruídas com o intuito de
aniquilar todo o conhecimento dos Deuses Originais (que são extraterrestres) e dos
poderes da alma humana. Os Deuses que interagiram, casaram ou fizeram amizades
com humanos foram amaldiçoados e banidos.
A Humanidade foi afastada do nosso Verdadeiro Deus Criador Satan e tem
regredido desde então. O abuso de crianças, animais, destruição sem preocupação e
desprezo pelo ambiente, a terra e outros seres vivos sao alguns dos efeitos de
degeneração espiritual. À milhares de anos atrás muito antes da chegada do
cristianismo e das outras religioes judaico-cristãs, os humanos viviam lado a lado
com os Deuses na era conhecida como “A Era Dourada”
Satan é o Deus Sumério conhecido como Ea ou Enki. Ele é um DEUS, não um
anjo! Ele foi denegrido e difamado durante o decorrer dos séculos, com falsidades e
mentiras. A maioria das pessoas não conhece Satan. Eles acreditam em tudo o que é
dito sobre ele, sem questionarem.
O medo é uma ferramenta poderosa que tem sido usada durante séculos para manter
a humanidade longe de Satan.
Satan é o mais brilhante e mais poderoso dos Deuses. Ele é simbolizado pelo
portador de água do signo de Aquário, o 11 º signo do Zodíaco. Aquário é o signo
da humanidade, tecnologia e genialidade.
Satan estabeleceu a Ordem da Serpente no Antigo Egipto, também conhecida como
“A Irmandade da Serpente”, durante os milénios, os ensinamentos foram
corrompidos e já nao se assemelham às doutrinas originais. Esta Ordem servia para
levar à humanidade conhecimento divino e poder e para completar a Grande Obra
de transformarmos as nossas almas. Este conhecimento tem estado nas mãos de
apenas alguns que abusam disso, para o detrimento de todos nós debaixo do
comando de deuses enimigos. É dito às pessoas que se usarem esse poder irão
obrigatóriamente abusar dele. Isto é outra mentira criada e espalhada por aqueles
que usam deliberadamente estes poderes para fins nefastos sob a direção de “Jeová”
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e companhia. Revelar estes segredos bem guardados, à pessoa comum, garantiria
que os que estão no controlo não teriam mais o seu poder.
Os Deuses são uma raça de seres humanoides extraterrestres. Na biblia cristã, eles
são referidos como os “Nefilins”. Estes seres são muito evoluídos altamente
avançados e imensamente inteligentes e poderosos. Eles modificaram o seu ADN
geneticamente para que não envelhecessem.
Na versão de Simon do Necronomicon (este livro baseia-se em mitologia Suméria e
Mesoptâmica, apesar de estar classificado como um livro de ficção), a frase:
“Quando o Grande Urso estiver pendurado no céu” refere-se à constelação Ursa
Maior que faz parte da Big Dipper. Quando os planetas estão alinhados de uma
certa forma, apre uma linha de passagem para viajantes espaciais. As pessoas estão
sempre a olhar para o céu para ver quando os Deuses irão voltar.
O unico objectivo da humanidade era para ser usada como trabalhadores escravos,
nas minas para os Nifilins. Nós iamos ser destruidos após as escavações de ouro
estarem completas. Satan e muitos dos Nifilins foram pais de crianças com mães
humanas, esta descendencia era conhecida como “Semideuses”.
Satan é incrivelmente forte, brilhante e poderoso. Ele recusou-se a admitir a
derrota. ELe perdeu uma batalha, mas não a guerra. SATAN/LUCIFER
REPRESENTA LIBERDADE SEM TIRANIA!
Satan existe realmente?
Sim. Ele interage com os seus Discípulos e seguidores. Muitos de nós já o vimos,
nós testemunhamos o chamado “sobrenatural”, e foram-nos dadas habilidades que
vão muito além do que aquilo que a pessoa comum é capaz. Quando nós
perguntamos nós obtemos respostas. Contráriamente às outras religiões onde os
seguidores vão à procura dos seus deuses, Satan vem até nós, Ele mostra-nos a sua
presença.
Demónios, em oposição a todas as mentiras cristãs, são amigos da humanidade.
Demónios, são os Deuses Originais, dão-nos muita atenção e protecção, uma vez
que seja estabelecida uma relação forte de confiança. Quando somos próximos ou
estamos debaixo da protecção de Satan, ele dá-nos Demónios bons para
trabalharem connosco. Os Sigils deles contém importantes desenhos de símbolos
alquímicos relacionados com a abertura da alma.
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Satan não é “mau”, nem responsável pelas múltiplas doenças, pragas ou qualquer
outra coisa que prejudique a humanidade. Estes males são devido à remoção e
destruição de conhecimento antigo que foi substituído pelos programas do
cristianismo. Satanismo representa equilíbrio entre espiritualidade e tecnologia.
Sem este equilíbrio as civilizações eventualmente colapsam.
“Inferno” não é um lago de fogo. O inferno não está dentro da Terra, como alguns
cristãos ignorantes dizem para assustar as pessoas. O conceito cristão de Inferno é
muito ridículo. Alguns de nós que são próximos de Satan viram o “inferno”. Em
média todos tiveram as mesmas experiências. Alguns sítios no Inferno são escuros
e iluminados por uma luz azul, e noutros sítios há luz do dia. Uma das cores de
Satan é o Azul e os Deuses regularmente aparecem com uma luz azul. Azul e uma
cor muito espiritual. Pessoas foram vistas no inferno, num bar a jogar às cartas,
estas pessoas estavam mortas, estavam em forma de espírito. Alguns visitam a terra
para ajudar humanos que estão no Caminho da Mão Esquerda. É aqui que Satan
mantém os seus até que possamos reencarnar e evoluir para Deuses.
“Inferno” e o “Submundo” são também alegorias para os três chakras inferiores;
“Inferno” representando o chakra da base. A razão para isto é a Serpente Kundalini
ardente que está enrolada debaixo do chakra da base e quando despertada, ela pode
ser muito quente.
Em oposição às histéricas alegações cristãs, Satanismo não é em maneira nenhuma
relacionado com sacrifícios de sangue. Todas as formas de assassínio e sacrifícios
de seres vivos podem ser encontradas por toda a parte, na biblia cristã/judaica. A
serpente/cobra, que simboliza Satan, representa a kundalini na base da coluna,
também o DNA. A serpente representa a vida. Quando esta força é activada, somos
curados e iluminados.
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Satan Criou a Humanidade
Quando olhamos para o Livro Negro de Satan, O Al-Jilwah, vemos que no Capítulo
IV, o Pai Satan diz: “Eu permiti a criação de quatro substâncias, quatro tempos, e
quatro cantos, por serem estas coisas necessárias às criaturas.”

Esta é a descrição da molécula de ADN! Qualquer um que esteja familiarizado com
a composição e estrutura do ADN sabe que a molécula é em forma de espiral e
enrolada como uma SERPENTE. O ADN também tem degraus como uma escada.
Os degraus da escada são compostos de QUATRO compostos, chamados bases. As
bases são a adenina, citosina, guanina e timina. (Abreviada A, C, G e T). Estes
quatro nucleotídeos podem combinar em pares, em sequéncias de variedade
ilimitadas e estão ligados.
O ADN É A BASE DA VIDA! Sem ADN, a vida não existiria. A serpente é o
símbolo da cura para o corpo e a alma. A serpente é também o símbolo da
medicina. O caduceu médico tem duas serpentes entrelaçadas em torno de uma
vara. Isto pode ser visto no escritório de quase todos os do médico e simboliza a
kundalini, que é de Satan. A serpente é também um símbolo da sabedoria e do
conhecimento. A SERPENTE foi sempre o símbolo de Satan e representa
sabedoria, conhecimento, cura e vida.
Pai Satan também afirma no Livro Negro: “Ninguém viverá neste mundo mais do
que o tempo por mim decidido.” Satan nos criou e determinou a nossa vida, como
seres humanos. Quando ele tentou fazer-nos como os Deuses e dar-nos a
imortalidade, os outros Deuses detiveram-no.
Os ensinamentos do falso “deus” alienígena deforma, perverte e corrompe tudo que
seja bom para nós. O cristãos tentaram transformar a serpente num símbolo de
horror. Se não fosse pelo cristianismo, a ciência médica já teria a cura para quase
todas as doenças ou condições médicas existentes, incluindo o envelhecimento.
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A Humanidade foi criada por extra-terrestres através de engenharia genética, eles
usaram um óvulo de um Cro-Magnum e usaram inseminação artificial com o
esperma de um Nefilim, foi assim que fomos criados.
Aquele que agora é conhecido como Satan, criou-nos e moldou-nos. Ele queria darnos o conhecimento e fazer de nós Deuses, mas ele foi impedido de o fazer e foi
amaldiçoado pelos outros Deuses. Nós não evoluímos naturalmente, contrariamente
aos animais, que têm uma saúde e imunidade melhores . Satan desejava dar-nos a
perfeição, mas alguns dos outros Deuses, queriam que fossemos destruídos após a
nossa missão estar completa, e quando nos começamos a tornar num problema eles
quiseram nos deixar afogar na inundação.
Durante o desenvolvimento inicial de um embrião, ele entra numa fase, esta fase
pode ser observada atraves de um microscópio e parece-se com uma maçã. Esta
fase é conhecida como a “Fase Torus”, a forma é chamada de “Morula”. Toda e
qualquer forma de vida passa por esta fase. Foi sobre esta maçã que foi escrito, no
Jardim de Eden. Foi aqui que Satan foi contra os outros Deuses e nos deu uma
genética mais avançada. Os Chakras são os centros de energia psíquica que são
ativados pelas diferentes formas de respiração que permitem a ascensão da
Kundalini, quando a serpente ascende é alcançada a iluminação/deidade.
A Árvore da Vida tem as suas origens no Egipto
antigo, era na verdade um padrão para a genética da
vida. Tudo se liga à Flor da Vida que foi inscrita em
várias paredes em templos Egípcios e também nas
pirâmides. A Flor da Vida é o modelo para todos os
seres vivos.
Os ignorantes dizem que Satan é uma invenção cristã.
Todos os Deuses antigos foram transformados em diabos e demónios, para destruir
as suas relações com os Humanos.
Estes são os Deuses que têm estado presentes durante a vida da raça humana e que
nos tentaram dar conhecido e nos ajudar nas alturas em que mais precisamos.
Cidades foram destruídas, bibliotecas e outros sítios onde livros era guardados,
foram queimados e destruídos. Todas as culturas, como os Filisteus, que adoravam
outros Deuses foram alvos de guerra e o genocídio veio seguir. Os Filisteus
www.alegriadesatan.com
37

adoravam Beelzebub. Ele era o Deus da cidade Filistéia de Ecrom e Zebulon. (Baal
[Deus] Zebulon). Há poucos ou nenhuns vestígios da verdade sobre estes Deuses.
Os Deuses antigos mantiveram-se como Diabos e Demónios apenas para
sobreviver. O “deus” judaico-cristão deseja a destruição da humanidade. Isto pode
ser observado na inquisição, ensinamentos contra a vida, especialmente a
abstinência de relações sexuais para nos impedir de procriar. Moisés fez uma guerra
e matou imensos quando desceu do monte, pelas ordens de jehova.
Com a abertura das torres de vigia houve um pequeno incremento, a humanidade
tem sido inundada com conhecimento durante os últimos 100 anos incomparável
com nenhuma outra altura em toda a história. Nós não tivemos tempo para nos
adaptar.
Os Deuses (Demónios) são muito amigáveis e compreensíveis, se forem tratados
com respeito. Eu nunca conheci nenhum que fosse arrogante.
A maior parte das pessoas ou estudam ciência fisica ou conhecimento oculto. Quase
ninguém estuda os dois. Era aqui que as pessoas iam beneficiar, ao estudar os dois,
pois no fim, tudo se encaixa.
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Demónios, Os Deuses dos Gentios
Muito tem sido distorcido, deformado e
pervertido pelas religiões inimigas. Aqui está
o significado original de Daemon/Demónio:
Daemon: “No mito grego, um espírito
intermediário entre os homens e Deuses.
Daemons, como aquele que guiou Sócrates,
actuam como conselheiros e guardiões aos
seres humanos.”
Outra definição da Encyclopædia Britannica,
edição de 1973: “um termo grego geral para
um poder sobrenatural. Dês de Hesíodo, os
mortos da Era de Ouro tornaram-se daemons,
e da especulação filosófica posterior previaos como inferiores aos Deuses, mas
superiores a humanidade. O cristão assim
atribuiu as acções dos Deuses pagãos aos
daemons, identificados como anjos caídos.”
Com o advento do cristianismo, os Deuses pagãos originais foram blasfemados
como monstros. A citação acima da Encyclopædia Britannica afirma que Daemons
são inferiores aos Deuses. Isso é parcialmente verdadeiro, em que alguns são
híbridos de humanos (semi-Deuses) que se tornaram espiritualmente e fisicamente
imortais e tem o que é chamado de “poderes sobrenaturais”. Todos os Demónios da
Goetia são os Deuses pagãos originais. Alguns, como Asmodeus, são semi-Deuses.
Esta citação da Enciclopédia Católica é muito reveladora:
“Da mesma forma, os gregos e os romanos podem ter adorado suas divindades,
carinhosamente acreditando que elas fossem boas. Mas a Bíblia cristã declara que
todos os Deuses dos gentios são Demónios.”
Enciclopédia Católica: Devil Worship
www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
– OS DEMÓNIOS SÃO OS DEUSES DOS GENTIOS!
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OS DEMÓNIOS NÃO SÃO MAUS! Por causa das perversões de bem e mal, as
religiões tradicionais e a sociedade em geral, muitas pessoas estão confusas (leia o
meu sermão sobre “pensamento livre”).
Não há nenhuma razão de alguém temer os Demónios de Satan. Quando tratados
com respeito e com intenções honestas, eles são verdadeiramente maravilhosos.
Seu objectivo maior é ensinar a humanidade. Para fins de vingança e punição dos
inimigos, esta é uma parte da aprendizagem, pois justiça é essencial. Dar a outra
face cria uma verdadeira anarquia, o caos e o colapso da sociedade civilizada.
Vingança e justiça são necessárias, porque sem correcção; delinquentes continuam
em seu comportamento abusivo e livremente abusam outros.
Quando fazemos amizade com os Demónios, eles costumam visitar vingança contra
aqueles cuja intenção é a de nos prejudicar, e eles também nos protejem. Eu vi os
meus inimigos e os inimigos de meus entes queridos serem punidos antes mesmo
de eu pedir.
Muitos dos Demónios especializam-se no ensino de Ética. Isso aqui atesta a
realidade de que os Demónios não são maus. Responsabilidade para o responsável.
Honra e verdade são muito importantes para Satan. Satan olha com ódio sobre
aqueles que são covardes e são demasiadamente fracos para assumir a
responsabilidade por suas acções. Satan representa o forte e o justo.
Os Demónios são os Nephilim (os Deuses originais), os antigos extraterrestres que
vieram à Terra para minerar ouro há milhares de anos atrás. Eles são muito
intelectualmente, fisicamente e espiritualmente avançados. Muitos tomaram
esposas/maridos humanos e foram amaldiçoados por isso pelos outros Deuses que
se opunham a qualquer coisa que pudesse educar ou elevar os seres humanos acima
de um animal. Nós seres humanos fomos feitos para sermos escravos e, quando o
projecto de mineração acabasse, nós deveriam ter sido destruídos. Os Demónios
fizeram amizade com os seres humanos e desejaram para nós a tornarmos-nos como
os Deuses, pois o Pai Satan tentou trazer os seres humanos o conhecimento e poder
divinos. Por causa disso, eles foram amaldiçoados e punidos.
Os Demónios são muito amigáveis aos humanos. Eu tive o privilégio de trabalhar
com eles e aprendio deles. Eu estabeleci amizades verdadeiras com vários
Demónios que me ajudaram de muitas maneiras. Eu aprendi muito com meus
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professores Demónio. Dada a destruição de antigas bibliotecas e centros de
aprendizagem por cristãos, muito conhecimento foi perdido para sempre.
Às vezes os Demónios podem ser rigorosos no sentido de incentivar-nos a melhorar
a nós mesmos, mas isso é para o nosso próprio o bem-estar e evolução. Satan
afirma no Al-Jilwah: “Eu guio pelo caminho reto sem um livro revelado.”
Os grimórios populares e livros ocultos disponíveis nas livrarias tradicionais são
uma grande fonte de problemas. Os grimórios foram escritos por rabinos e cristão.
Os Demónios NÃO são “cascas vazias”, como afirmam os cabalistas. Eles não são
o “Qlippoth”. Os Demónios com quem trabalhei tem uma energia muito poderosa,
positiva e são muito vivos. Desde que realizamos um trabalho de energia, eles
aumentaram drasticamente seu poder. Muitos deles agora têm auras muito
brilhantes.
Quanto ao vampirismo e a “Qlippoth”, o “Deus” cristão exemplifica ambos, pois a
maioria cristã estão espiritualmente esgotados. Olhe para o papa católico, ele é uma
casca vazia. As doutrinas das religiões do caminho da mão direita a defenderem o
ascetismo, abnegação e outras práticas antivida prejudiciais para os seres humanos
são representativos da “Qlippoth”. Os ensinamentos sobre a Qlippoth são uma outra
maneira do inimigo denegrir e difamar os nossos Deuses.
Há uma ordem inferior de Demónios. Eles têm olhos vermelhos de fogo e as asas
elásticas. Eles servem a vários propósitos, tais como protecção ou perseguição de
espíritos inimigos e são assistentes para Demónios de alto ranque.
Quando convocamos os Demónios, eles às vezes se manifestam através de projeção
astral. Normalmente eles se comunicam conosco telepaticamente.
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Al Jilwah, O Livro Negro de Satan
Capítulo 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 protecção 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.
Capítulo II
Eu recompenso os descendentes de Adam, 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 Adam. Ninguém viverá neste mundo mais do que o
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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.
Capítulo III
Eu guio pelo caminho certo sem um livro revelado; eu conduzo correctamente meus
protegidos e meus escolhidos por meios desconhecidos. Todos os meus
ensinamentos são facilmente aplicáveis a todos os casos e condições. Os filhos de
Adam 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 Adam 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.
Capítulo 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 unam- se, 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.
Capítulo 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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Por que há sofrimento? Satan dá a resposta
Ao contrário daqueles chamados “deuses” que são falsos e adorados pelos
seguidores dos programas inimigos, Satan nos dá sabedoria, conhecimento e
respostas sensatas. Cristãos e muçulmanos, sendo tão enganados como eles são,
estão perdidos para explicar.
A maioria das pessoas se pergunta por que há tanto sofrimento, miséria e feiura
neste mundo. Milhares de anos atrás, houve uma época chamada “Era de Ouro”.
Foi uma época de paz, prosperidade e felicidade. Os seres humanos naqueles dias
viviam centenas de anos. Nossos Deuses estavam conosco também. Desde o
advento do cristianismo e do islamismo, tudo de belo e positivo se virou em feiura e
destruição.
Eu escrevi sobre esta parte antes, mas basta olhar ao teu redor, tudo que tu vês, a
tela do computador, tua cadeira, tua cama, teus móveis, os carros de fora, edifícios,
janelas… Tudo o que tu vês já foi ideia de alguém antes que se materializasse em
forma física na realidade. Agora, eu também quero acrescentar, em alguns casos,
como com a ciência, por exemplo, tempestades manifestam-se por conta própria; ar
quente e úmido colidindo com ar frio e seco, por exemplo, mas a maioria de tudo
aqui foi uma vez a ideia de alguém. Isso aqui revela a importância do teu
pensamento e da mente. Aqueles de vós que estiveram a meditar por qualquer
período de tempo sabe o quanto é importante tentar se concentrar em coisas
positivas, porque com uma mente e alma fortes, focar em pensamentos destrutivos,
preocupações desnecessárias e negatividade, atrai-se estes.
A pessoa mediana que não medita e que tem uma mente muito mais fraca, onde a
maioria dos pensamentos tende a se dissipar, por si só não tem muito poder, mas
quando combinado com a mente em massa de milhões de outras pessoas que estão a
se concentrarem no mesmo sentido, então os pensamentos têm muito mais poder.
Me deparei com um livro de cerca de 20 anos atrás (não me lembro o nome do livro
ou do autor), mas eu o li e a autora tinha uma técnica onde ela poderia colocar as
mãos em cima de um livro e subliminarmente absorver toda a informações nesse
livro. Eu também ouvi que o mesmo pode ser feito na aprendizagem de uma língua
estrangeira. A maioria de vós está familiarizada com a nota de 20 dólares
americanos e o incidente do 11 de setembro. Eu também escrevi sobre isso e como
a “Bíblia Sagrada” actuou sobre isso, pois mais prevalente do que as notas 20
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dólares, há uma bíblia em quase todas as casas, hospitais, quartos de hotel e em
muitos outros lugares.
Psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que trabalham com a mente humana
dão determinados testes, como o teste de Rorschach para sondar as mentes dos
pacientes a fim de verificar o que habita sobre suas mentes e para determinar a sua
composição psicológica. A maioria das pessoas vai ver as coisas nestes borrões de
tinta de acordo com o que suas próprias experiências de vida foram e como elas
pensam, e o com o que elas lidam.
Agora, novamente, a maioria de vós aqui está ainda pouco ciente da extensão da
extrema negatividade (e isso é um eufemismo) contida tanto na Bíblia como no
Alcorão. Na leitura através de escrituras para rituais de reverter Torá, as maldições
contra a humanidade são prolíficas de forma que não se pode sequer começar a
contá-las todas. Maldição após maldição de maldição, condenação e a maior
depravação degradante imaginável. Não é necessário ler a Bíblia ou o Corão de
capa a capa para ser influenciado por estes ou para se atar nas energias mais
hediondas neles contidos. Apenas focar nestes é o suficiente, e concentrar-se, eu
quero dizer frequentar a igreja e, claro, os muçulmanos “rezando” 5 vezes por dia,
voltados para o leste na direção de que, com a força gravitacional da Terra,
amplifica as energias.
Então quanta energia tem sido posta e ainda está a ser posta em tal destruição
extrema e negatividade? Isso tem influenciado este mundo e tudo o que nele há.
Grande parte da população está mergulhada na mesma coisa por vidas. Um
indivíduo sozinho não tem muito poder, mas que tal dezenas de milhões? A maioria
das pessoas nem sequer está conscientes do subliminar. Eu gosto de fazer palavras
cruzadas e em quase todos os livros, eles têm porcaria bíblica. Em outras palavras,
isso supostamente deve ser de conhecimento comum.
Pergunto por que há tantos conflitos e rupturas familiares?
Lucas 12:53
O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai; a mãe contra a filha, e a
filha contra a mãe; a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra.
Mateus 10:21
E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho; e os filhos se levantarão contra
os pais, e os matarão.
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(Este aqui é dado inclinado ao comunismo judaico, onde muitas crianças foram
doutrinadas para se virarem a seus pais para o assim chamado “Estado” para serem
condenados à morte)
Mateus 10:35
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe,
e a nora contra sua sogra.
A descrição acima é apenas uma parcela muito pequena de onde o foco e energias
humanos estiveram centrados ao longo dos séculos. Não importa se um seguidor
tenha lido a Bíblia capa a capa ou é ainda se apenas está familiarizado com seu
conteúdo (como a maioria das pessoas que segue essa depravação o são), ele ou ela
se conectam com a energia, e com mais informações disponíveis sobre a mente
humana, pode-se ver isso como um facto. O que se pensa, acredita e as energias que
se conectam e com a qual se identificam, determinam o que seja e onde se vai na
vida. Além disso, mesmo aqueles que rejeitam os programas cristãos e islâmicos ou
que são não-crentes estão afectados, porque a mente de massa é poderosa o
suficiente para influenciar o mundo. A mente de massa é mais poderosa.
Com ambos cristianismo e islamismo, o foco está em sofrimento e morte.
Seguidores vivem em razão de sua própria morte. O nazareno inútil parasita
imundo é adorado – rasgado, açoitado, espancado e ensanguentado… Mais morto
do que uma maçaneta. MORTE. Cada culto/missa da Igreja centra-se na morte
daquele nazareno. Então, é claro, o canibalismo em “coma-me, beba-me”, pois isso
cria os laços necessários para o Assassinato Ritual Judaico ter sucesso, onde eles
sequestram uma criança gentia, levando-a a uma sala secreta da sinagoga e
prosseguem para massacrá-la depois de amarrá-la em uma cruz na simulação do
nazareno, e bebem seu sangue. A base para isso está em Deuteronômio, o livro de
instruções sobre como realizar sacrifícios de sangue. Os judeus afirmam isso até
mesmo abertamente, tal como sua Torá.
Eu também escrevi sobre a pobreza. A pobreza é um problema sério em todo o
mundo que resultou na morte de milhões de pessoas ao longo dos séculos e tem
arruinado muitas vidas.
Mateus 6:24
24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
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(MAMON: hebraico mishnaico e aramaico para “riquezas”. A palavra em si é dada
no Sermão da Montanha)
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamon-mammon
Observe também a escritura acima, o número 6 é enfatizado novamente. 6 e o
2+4=6. Os judeus sempre usam o número 6. Através deste, eles dirigem as energias
para o trabalho escravo para os gentios e, claro, a sua própria riqueza e
prosperidade. A Bíblia engana os gentios em aceitarem a pobreza e viverem para a
sua morte, enquanto os judeus que criaram esta obra de degenerescência e
imundície sabem melhor. A riqueza e o poder estão concentrado nas mãos deles.
Mateus 19: 21-24
Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos
pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me.
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas
propriedades.
Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um
rico no reino dos céus.
E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino de Deus.
Marcos 4:19
Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras
coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera.
Provérbios 23:4-5
Não te fatigues para enriqueceres; e não apliques nisso a tua sabedoria.
Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? porque certamente criará
asas e voará ao céu como a águia.
Eclesiastes 5:10
Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará; e quem amar a abundância nunca se
fartará da renda; também isto é vaidade.
Provérbios 11: 4
De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.
2 Coríntios 9:7
Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por
necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
Mateus 6:19-20
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os
ladrões minam e roubam;
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Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde
os ladrões não minam nem roubam.
A descrição acima é apenas uma pequena amostra de doutrinação para uma vida de
pobreza. Isso, em muitos casos, persiste em muitas vidas, uma vez que se apega à
alma.
No verso abaixo, o sofrimento de crianças inocentes é incentivado:
Mateus 19:14
Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim; porque dos
tais é o reino dos céus.
Havia um homem que tanto incentivou quanto participou dos assassinatos de
“bruxas”. Relata-se que esse homem tenha lido o “Bíblia Sagrada” cerca de 53
vezes. Não é à toa que ele mostrou uma tendência assassina. Quando alguém adora
assassinato, torna-se um assassino.
Abaixo está uma amostra dos assassinatos intermináveis cometidos por Yavé/Jeová
na Bíblia. Este é elogiado e enaltecido pelos cristãos incessantemente.
Número estimado de eventos de matança na Bíblia:
 O dilúvio de Noé: Genesis 7:23, uma estimativa de 20.000.000 assassinados;
 Guerra de Abraão para resgatar Ló: Gênesis 14: 17-19, uma estimativa de
1.000 assassinados;
 Sodoma e Gomorra: Gênesis 19:24, uma estimativa de 2.000 assassinados;
 Enquanto eles estavam aflitos, irmãos de Diná mataram todos os homens:
Gênesis 34:1-31, Judite 9:2-32, , uma estimativa de 1.000 assassinados;
 A fome de sete anos no mundo inteiro: Gênesis 41: 25-54, uma estimativa de
70.000 assassinados;
 Haverá sangue: A primeira praga do Egito Êxodo 7: 15-27, , uma estimativa
de 10.000 assassinados;
 A sétima praga: granizo Êxodo 09:25, um estimado de 300.000 assassinados;
 Crianças egípcias mortas: Êxodo 12: 29-30, um estimado de 500.000
assassinados;
 O Senhor tirou as rodas dos carros: Êxodo 14: 8-26, , uma estimativa de 6005000 assassinados;
 Amalequitas: Êxodo 17:13, cerca de 1.000 assassinado
 Quem está do lado do Senhor?: Forçando amigos e familiares para matar uns
aos outros: Êxodo 32: 27-28, uma estimativa de 3.000 assassinados,
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 Quando as pessoas se queixaram, Deus os queimou até a morte: Num 11:1, ,
uma estimativa de 100 assassinados;
 Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, o Senhor os feriu, será uma
praga muito grande, Num 11:33, cerca de 10.000 assassinados;
 Dez escuteiros são mortos por sua boa reputação: Num 14:35-45, 10
assassinados;
 Um homem pega lenha no dia de sábado é apedrejado até a morte: Num
15:32-35;
 Corá, seus companheiros e suas famílias são enterrados vivos: Num 16:27, 9
assassinados;
 Deus queima 250 pessoas à morte por queimar incenso: Num 16:35, 250
assassinados;
 Deus mata 14.700 por reclamarem sobre assassinatos de Deus: Num 16:49
14.700 assassinados;
 O massacre de Jericó: Josué 6:21, 1000 assassinados;
 O massacre de Ai: Josué 8:1-25, 12.000 assassinados;
 Deus “para” o sol, então Josué pode começar seu assassinato à luz do dia:
Josué 10:10-11, 5.000 assassinados;
 Josué destrói tudo o que respirava, como o Senhor ordenou: Josué 10:28-42,
7.000 assassinados;
 O genocídio de vinte cidades: Não houve qualquer um restante: Josué 11:812, 20.000 assassinados;
 O Senhor entregou os cananeus e perizeus: Juízes 1:4, 10.000 assassinados;
 A história de Gideão: O Senhor colocou a espada de um contra o outro: Juízes
7:22, 120.000 assassinados;
 A cidade é massacrada e 1000 queimos à morte por causa do espírito maligno
de Deus: Juízes 9:23-27, 1.001-2.000 assassinados;
 Massacre dos amonitas: Juízes 11:32-33, 20.000 assassinados;
 Deus força os filisteus a matarem uns aos outros: 1 Samuel 14:20, 1.000
assassinados;
 Davi passa o dia matando amalequitas: 1 Samuel 30:17, 1.000 assassinado
 Deus matou 100.000 sírios por chamarem-no de “deus dos montes”: 1 Reis
20:28-29;
 Deus matou 27.000 sírios fazendo uma queda de parede sobre eles: 1 Reis
20:30.
A interminável lista continua. Repleto de assassinato hediondos sanguinário. A
mensagem subliminar aqui é assassinato. O acima foi tirado de:
dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-in-bible.html
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O website citado tem muitos mais exemplos. A lista incluída acima é muito
pequena.
Não é preciso elaborar sobre guerra aqui. Essa bíblia imunda é cheia de guerras,
injustiças, fome, crueldade selvagem sem fim e ódio pela humanidade. Estes são
comemorados com festas pagãs roubadas, cantando para a perdição da humanidade,
adorando, concentrando e dando grandes quantidades de energia para promover
sofrimento, perda, morte, miséria e dor. Isso é muito óbvio. Como eu já mencionei,
quando fiz alguma pesquisa para os rituais de reverter a Torá, a quantidade de
maldições diretas destinadas a humanidade é tão extensa que eu nem sabia por onde
começar e com direção de Lilith, escolhi as mais flagrantes, e há também muitas
daquelas.
Nós somos o que pensamos e aquilo que lidamos. Isso aqui é onde a mente de
massa esteve por mais de dois mil anos. Não é à toa que há tanta dor e sofrimento.
Aqui está a sua resposta.
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich
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Liberta-te do Cristianismo!
Medo, vergonha, controlo e “pecado” foram usado como ferramentas para te
manipular? És forte o suficiente para reconhecer que tens mentido?
Estás disposto a admitir para ti mesmo que tens sido vítima e que precisas de ajuda?
Estágios de controlo do cristianismo na vida de alguém:
• A tornar-se cada vez mais preocupada com a igreja/estudo bíblico
• Frequência à igreja ou a leitura da Bíblia excessivas
• Uso da igreja/Bíblia / oração para evitar a vida e/ou problemas
• Pensando ou citação compulsivas das escrituras
A descrição acima é a fase da perda de controlo.
• Compulsiva frequência à igreja ou citação das escrituras
• Obsessivas orações, proselitismo, testemunho, atendimento reavivamentos e
cruzadas em uma base frequente
• Contribuições financeiras excessivas
• O aumento da dependência do “Senhor”
• Sentimentos de culpa se perderes uma função na igreja
• Recusa de pensar, duvidar ou questionar os ensinamentos ou autoridade cristãs
• Incapacidade de discutir questões religiosas de forma sensata
• Frequência à Igreja, oração e actividades religiosas começam a interferir com o
trabalho ou escola
• Sentimentos de impotência
• A pregar que sexo e nudez são malignos, sujos
• Sentimentos de vergonha sobre a nudez, o seu corpo ou os corpos dos outros
• Sentimentos de ódio ou ressentimento em relação aos outros que têm crenças
diferentes
• Cruzadas, trabalho missionário e comunas demoradas
• Máscara sorridente é um estágio avançado do cristianismo onde os sentimentos
são negados e um pastoso sorriso artificial é usado em todos os momentos. Esta é
uma evidência gritante de extrema negação
• Pensamento simplista preto e branco
• Fortes sentimentos de baixa autoestima, vergonha, auto-ódio, culpa.
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• Jejum excessivo ou o uso de alimentos para “alimentar” outras áreas de sua
vida que estão seriamente carentes
• O proselitismo no trabalho = perda de emprego
• Isolamento progressivo, ruptura de relações
• A assistir apenas programas religiosos na TV; excluindo todos os programas
não-religiosos
• A evitar actividades seculares (entretenimento, educação)
• Incapacidade de tomar qualquer crédito pessoal para realizações, sempre a dar o
crédito para o “Senhor”
• Não tomar qualquer responsabilidade pessoal, contar com o “Senhor” para
controlar toda a sua vida
• Gritos de socorro; mental, emocional, colapso físico = hospitalização
Um ou mais dos sintomas acima indicam que existe um problema sério. A fim de
descobrir se algo é bom ou mal, devemos dar-lhe o poder. Isto é o que acontece
com o cristianismo progressista. No final, não mais existe uma identidade pessoal.
A vítima torna-se uma concha e uma outra coisa assume. Se tiveres chegado até
aqui, não é tarde demais para sair e ficar de fora.
TODAS fraudes, mentiras e embustes têm um grande tema em comum, que é a
FALTA DE CONHECIMENTO. Uma vez que se sabe, não se pode mais ser
iludido e enganado. Bilhões de dólares, assassinatos em massa e acima de tudo,
mentiras e medo foram usados para separar-nos de nosso verdadeiro Criador.
Aqueles no controlo têm lucrado com os frutos de suas mentiras ao longo dos
séculos e mantêm seu poder à custa da ignorância e miséria humana. O nosso
verdadeiro Criador, Satan, nos dá conhecimento para que possamos nos elevar
acima do nível de um animal. O falso deus e seus comparsas alienígenas olham
para baixo em cima de nós e querem nos escravizar. Satan se preocupa com sua
criação humana e quer nos ajudar. O maior passo é superar o seu medo e estudar e
aprender. Uma vez que tu sabes, o cristianismo e seus falsos ensinos não podem
mais ser uma ameaça.

Recurso: WWW.ALEGRIADESATAN.COM
No sítio acima há tudo o que precisas saber sobre como formar uma relação
especial com o pai Satan e os Demónios – nossos Deuses, como combater a
opressão do cristianismo, mais informações sobre as origens satânicas da
humanidade, meditação de poder e muito mais!
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