Tu podes começar este ritual à qualquer momento, de preferência,
imediatamente. Este ritual pode ser feito quantas vezes desejares. Quanto mais,
melhor. De 13 a 14 de Novembro a Lua Cheia está em um aspecto
extremamente poderoso. Isso continuará pêlos próximos 2-3 dias.

Ritual para Incitar Acção e Consciência Branca
Escreva ou entalhe as seguintes Runas:

Óðal Sól Óss
As Runas podem ser entalhadas na madeira ou escritas em papel. Se fores
entalhar as Runas, vibre cada uma enquanto as entalha.
Para incrementar o poder das Runas, quando realizar este ritual pela primeira
vez, podes tingi-las com teu sangue. Dada a situação terrível que se encontra a
nossa raça, este ritual precisa de todo poder que possamos dá-lo. Se for tingir
com teu sangue, só deves tingir uma vez. Deves vibrar continuamente o nome
da Runa enquanto tinge-a.
Há diferentes formas de vibrar as Runas. Sintas-te livre para usar o que melhor
caber a si. As combinações de todos a realizarem o ritual unir-se-ão em poder.
Para repetir este ritual, simplesmente foque nas Runas entalhadas ou escritas e
vibre-as como se segue abaixo. Tua tábua rúnica ou papel deve ser seguramente
guardado em um lugar apropriado e somente pegos para realizar este ritual.
O RITUAL
Eleve tuas energias (vê a ligação abaixo), e recite à seguinte oração:
Em nome de Satanás, nós chamamos os Poderes do Inferno, os Deuses
Originais e Verdadeiros da Raça Branca para virem e manifestarem-se. Satanás,
Deus Verdadeiro, Todo-Poderoso e Inefável, que concebeu a Raça Branca
Ariana que reflecte Tua própria imagem e semelhança, nós te pedimos para
conceder teus poderes sobre nós.
Desperta todo o nosso povo Branco Ariano para a ameaça judaica que trabalha
para destruir-nos. Incita nosso povo Branco Ariano para a acção. Instiga nosso
orgulho Branco Ariano ancestral. Desperta nossos irmãos e irmãs Brancos
Arianos para a ameaça do cristianismo, islamismo e os programas judaicos
relacionados para que eles todos possam ser completamente e minuciosamente
destruídos para sempre.
Conceda o poder da Tua protecção para nossa Raça Branca e às Crianças
Brancas pelo mundo afora.
Louvor, Honra e Glória sejam dadas a Ti, nosso Verdadeiro Pai e nossos Deuses
Originais! Somos vossos filhos e descendentes directos!!!

A oração acima pode ser tanto falada em vós alta ou em tua mente.
Agora, vibre Óðal, Sól, Óss 88 vezes, enquanto a focar em tuas Runas. Tu vibras
juntas, e não separadas. Óðal, Sól, Óss é uma rodade, então Óðal, Sól, Óss...
Quando houver terminado, recita o seguinte com intenção 18 vezes:





Todos os Brancos são agora conscientes racialmente
Todos os Brancos são criticamente cientes do problema judaico
Todos os Brancos estão a tomar acção para assegurar a existência da
nossa Raça Branca
Todos os Brancos estão a trabalhar para assegurar o futuro de nossas
Crianças Brancas

Vibra SATANAS
Então finalize o ritual com a afirmação:
VIVA SATAN E SUA RAÇA BRANCA ETERNAMENTE!!!
Para aqueles de vocês que são experientes, podem elevar vossas energias com
o que quer que funcione para vós.
Como elevar tuas energias e como vibrar Satanás:
http://www.alegriadesatan.com/elevando-energias
Página e pdf sobre as Runas:
http://www.alegriadesatan.com/cabala-runica
Ficheiro com os mp3 das Runas:
http://www.exposingchristianity.com/Runic%20Kabalah%20Audio%20CD.zip

