Ritual para proteger a Alegria de Satan
Saudações a todas as nossas gentes e camaradas satânicos.
Este é para ser feito qualquer dia, fora os Rituais de Torá reversa, porque é muito
importante salvaguardar a própria casa antes de ir à guerra... Tu podes pular um
dia um ritual de Torá reversa e fazer isso ao invés e mantenha os outros, ou se
desejares, foque neste ritual também por um dia. Também vamos repostar este
(fora os outros) para reforçar este quando necessário, para maximizar sua
eficiência.
Essa é a hora da revanche para todos os idiotas e cobardes que pensam que o
Templo de Satan pode ser chacoalhado pelas tentativas frágeis e tímidas deles.
E também os tolos e ingénuos que colocam uma pequena sacola de shekels
acima de sua sanidade, existência e final iminente. Satan destruiu muitos dos
nossos inimigos mendigos de shekels, e isso só vai continuar.
O inimigo, por um longo tempo, tentou oportunidades fracassadas de assédio,
destruição, aniquilação e infiltração de TODAS as ordens espirituais gentias.
Enquanto elas resistem, eles tentam sua destruição. Somente através de Satan
que podem essas instituições sobreviverem, e este é o destino deste lugar
aqui.
A Alegria de Satan existe de forma que as pessoas que foram transformadas em
“escravos goyim” (termo judaico para gentios não-espirituais) possam
novamente se tornarem Deuses e pessoas decentes como sempre foram. A
Alegria de Satan existe para vós, e somente vós. Nós não ganhamos nada,
senão a satisfação e os presentes espirituais ao trabalharmos por Satan.
Aqueles que trabalham para Satan sabem. A Alegria de Satan existe como uma
ordem espiritual para gentios apenas.
Este sítio é o Palácio de Satan para transformação, recreação, avanço e onde
possamos ser livres.
Ao proteger a Alegria de Satan, proteges a si mesmo por ser um membro dela.
Proteges o teu próprio futuro, mas também o Templo de Satan (tu estás incluído
no ritual sob a parte benéfica da afirmação).
******
O ritual é demasiado simples:
Vibrações rúnicasAs runas devem ser vibradas uma de cada vez nesta ordem.
Algiz x18, Sowilo x18, Tyr x18 – cada uma 18 vezes (ou múltiplos de 18, como
36, 72 etc., no entanto tanto quanto fores capaz de fazer).

“AAAAAA-LLLLL-GGGGG-IIII-ZZZZ” x18
“SSSSSSSS-OOOOOOVVVVVV-IIIII-LLLLL-OOOOO” x18
ou
“SSS-AAA-UUU-IIIIIII-LLLL-OOOO” x18
“TTTTT-YYY-RRRR” x18
Depois de ter elevado energia pelas runas, foque nisso e VIBRA SATANAS
então afirma:
“Os Ministérios da Alegria de Satan estão sempre protegidos e completamente
seguros de todo jeito e de toda forma de dano e negatividade.
Todos aqueles que amaldiçoam a Alegria de Satan são amaldiçoados, todos
aqueles que abençoam a Alegria de Satan são abençoados.”
VIBRA SATANAS
Todo o conjunto acima deve ser feito 10 vezes: Satanás + Afirmação + Satanás
é UMA rodada, faça 10.

Imenso agradecimento para todas as nossas gentes e camaradas satânicos.
Com todos nós e o exército Demoníaco do nosso lado, vamos despejar justiça
na abominação inimiga!
–Sumo Sacerdote Hooded Cobra

Ritual de Halloween para o Satanismo Espiritual
Para este Dia das Bruxas (hoje 31/10), estaremos a fazer dois rituais que devem
ser priorizados. Um ritual é o do post acima e o outro dado abaixo.
O ritual será bem simples.
Não deixe o número alto de runas preocupar-te. Isso não é diferente de
quaisquer outros rituais.
Tu podes abrir com um ritual comum ou simplesmente ir directo às runas e
afirmações. Dependerá de ti e quanto podes fazer.
Uma vez que é Dia das Bruxas, para aqueles que tem tempo, é bom passar
tempo com os Poderes do Inferno. Escreva algumas palavras para Satan, entra
no clima, fale com eles, peça-os para abençoarem-te e darem-te coisas para
fazer para eles, ou para te evoluir.
No ápice do ritual, podemos fazer isso para mostrar a Satan que SIM, seus
guerreiros espirituais litam por ELE e não há nada que não faríamos por ELE.
Se não tiveres espaço, sintas-te livre para fazer de qualquer outra forma.
–Sumo Sacerdote Hooded Cobra

RITUAL PARA PROMOÇÃO DO SATANISMO ESPIRITUAL
Vibração rúnica por 13 vezes cada, na mesma sequência daqui. Se não tiveres
tempo para 13, então faça 8 cada runa, e também as afirmações. Podes também
fazer MAIS se quiseres, que será sempre bom. 18, 36 etc. são todos números
positivos.
Como vibrar as runas: http://www.alegriadesatan.com/cabala-runica
Fehu: FFFFEEEEE-HHHHHUUUUUUU x13
Uruz: UUUUUUU-RRRRRRRRR x13 (Ur é uma versão de Uruz)
Kaun: KKKKKK-AAAAAAAA-UUUUUU-NNNNN x13
Sauilo: SSSSSS-IIIIIII-EEEEEE-GGGGGG x13 (Siegel é uma versão de Sauilo)
Wun/Ven: VVVVV-EEEEE-NNNN x13
Dagaz: DDDDD-AAAAA-GGGGG-AAAA-ZZZZZ x13

Depois de haver vibrado as runas, foque na energia que foi elevada e faça as
afirmações abaixo 13 vezes:
VIBRE SATANAS
(SATANAS vibrado em UMA respiração, não letra por letra como SATANAS
convencional – se te sentires desconfortável ou sobrecarregado, vibre SATANAS
UMA vez, então pule para as afirmações 13 vezes e então vibre SATANAS
novamente para fechar o circuito.)
Então afirme:
“SATAN e o Satanismo Espiritual estão a aumentar em fama incessantemente e
estão a ser continuamente promovidos na luz mais positiva.
Os Ministérios da Alegria de Satan que pertencem a SATAN estão positivamente
a receberem agora extrema popularidade, fama e aclamação pública em todo
lugar.
Grande e massiva quantidade de pessoas estão constantemente a despertarem
para a verdade e a se tornarem satanistas espirituais todo dia.”
VIBRE SATANAS
Vibrar Satanas-> Afirmação -> Vibrar Satanas é UMA RODADA. Este ciclo deve
ser feito ou 13 ou 8 vezes.
Depois de haver terminado com as afirmações, feche o ritual com um grande e
orgulhoso “VIVA SATAN ETERNAMENTE!!”

