Ritual para Incitar Acção e Consciência Negra
Este ritual deve ser feito por satanistas negros.

Foque na imagem acima do Udjat. Este é o olho que tudo vê de Hórus. Este
olho é simbólico de ver e saber a verdade.
O RITUAL
Eleve tuas energias (vê a ligação abaixo), e recite à seguinte oração:
Em nome de Satanás, nós chamamos os Poderes do Inferno, nossos Deuses
Egípcios Originais e Verdadeiros da Raça Negra para virem e manifestarem-se.
Satanás, Deus Verdadeiro, Todo-Poderoso e Inefável, nós te pedimos para
conceder teus poderes sobre nós.
Desperta todo o nosso povo Negro para a ameaça judaica que trabalha para
escravizar-nos e destruir-nos. Incita nosso povo Negro para a acção contra
eles. Instiga nosso orgulho Negro Africano ancestral. Desperta nossos irmãos e
irmãs Negros para a ameaça do cristianismo, islamismo e os programas
judaicos relacionados para que eles todos possam ser completamente e
minuciosamente destruídos para sempre.
Abra os olhos de todos os Negros pelo mundo afora para que eles então
possam reconhecer, identificar e saber a verdade sobre a ameaça judaica que
trabalha para escravizar o mundo inteiro.
Louvor, Honra e Glória sejam dadas a Ti, nosso Verdadeiro Pai e nossos
Deuses Egípcios Originais!!!
A oração acima pode ser tanto falada em vós alta ou em tua mente.
Agora vibre YEMÂN RÁ uma vez.
Então vibre UDJAT, MA, REKH 99 vezes, enquanto a focar na imagem acima
do olho que tudo vê e tudo sabe. Tu vibras juntas, e não separadas. UDJAT,
MA, REKH é uma rodade, então UDJAT, MA, REKH...
Depois de vibrar 99 vezes, vibra YEMÂN RÁ mais uma vez.
Quando houver terminado, recita o seguinte com intenção 18 vezes:

Todos os Negros são plenamente cientes da ameaça judaico pelo mundo.
Todos os Negros estão a rejeitarem activamente e agressivamente todos os
programas judaicos.
Todos os Negros estão plenamente cientes que ambos cristianismo e
islamismo são programas falsos criados para escravizar a todos tanto
espiritualmente quanto materialmente.
Todos os Negros estão a abandonar o cristianismo e o islamismo e estão a
retornar para os Deuses Originais do Antigo Egipto.
Vibra YEMÂN RÁ mais uma vez.
Vibra SATANAS.
Então finalize o ritual com um VIVA SATAN!!!

“YEMÂN RÁ” é o “AUM” do Antigo Egipto.
REKH é do egípcio antigo e significa “saber”. Este é um som gutural, com o KH
vibrado na parte posterior da garganta. O “R” é vibrante como na palavra
“cobra”.
MA é do egípcio antigo e significa “ver”.

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

