Površnost u Satanizmu

Svrha moga pisanja ove propovijedi je zato što osjećam da je ova tema važna i da ljudi moraju toga
biti svjesni. Ne vjerujem u to da govorim drugima kako da razmišljaju i u što da vjeruju, to ovisi o
individui, ali jedne stvari bi svi trebali biti svjesni- Satanizam se vrlo razlikuje od ostalih religija.
Satanizam je drugačiji po tome jer nema miješanja.

Miješanje Satanizma sa Kršćanstvom je kao miješanje vode i elektriciteta. Vidjela sam i pročitala
zapise određenih ljudi koji su imali zanimanje za Satanizam, dok su još uvijek imali simpatije za
Kršćanstvo. Još uvijek postoje jake podsvjesne veze za Kršćansku religiju, najviše zbog intenzivne
indoktrinacije. Većina nas dolazi iz Kršćanske pozadine i većina ima problema sa oklijevanjem ili
povlačenjem. Kršćansko programiranje je vrlo intenzivno i zbog dobitka ekstremno velike količine
psihičke energije koja je ulazila unutra kroz stoljetne Kršćanske molitve i vjere, tu ima velike moći
koju pojedinac mora nadići da bi bio potpuno slobodan.

Ljudi koji su nesigurni u svojim vjerovanjima i koji još uvijek imaju snažne veze sa Kršćanstvom ili
drugim povezanim religijama, ili svjesno, ili u većini slučajeva nesvjesno, postavljaju sebe za neka jako
strašna i negativna psihička iskustva.

Pozivanje Demona i odlazak duboko u okultno može donijeti neke jako neočekivane negativne
okršaje za površne. To je rad neprijateljskih vanzemaljskih entiteta koji koriste strah da drže
čovječanstvo podalje od Satane. U većini slučajeva to radi, kako se ubacuje teror kod površnih i
on/ona obično pobjegne nazad nazarećaninu i krivi Satanu. Snažno predlažem da oni koji žele ići
toliko duboko, prvo postanu snažni u Satani.

Malo, jako malo, ako itko, napreduje u moći ako nema moćnog zaštitnika. Kada pojedinac koji je
ozbiljan u razvijanju moći uma napreduje na bilo koji znatan nivo, ili ima bilo koju ozbiljnu
sposobnost, on/ona će biti posjećena od moćnih entiteta pitajući ga/ju da izabere stranu u
spiritualnom ratu. Pravi talenti koji hodaju sami obično ne žive dugo na zemlji bez zaštite više moći.

Osjećam da je važno upozoriti one neposvećene ili ravnodušne da se drže dalje od prizivanja Demona
ili prizivanja spiritualnih entiteta dok nisu spiritualno spremni. Svatko je dobrodošao ovdje, od
posvećenika do znatiželjnih.

Znanje bi trebalo biti otvoreno i slobodno za sve. Ima nekih stvari, jer su napredne pojedinac bi
trebao čekati prije neko krene sa tom praksom. U jednu ruku, jako važan korak u Satanizmu jest da se
prekinu sve veze sa bilo kojom drugom religijom. Izbjeći to jest pozvati uništenje. To se mora učiniti u
duši u kojoj ne smije biti neodlučnosti ili pomiješanih osjećaja. Ako ima pomiješanih osjećaja,
pojedinac bi trebao sačekati, jer to je trajan korak.

Za vas koji ste već izveli ritual posvete, vi ste uredu. Vi možete krenuti u napredniju praksu, ali je još
uvijek važno da se deprogramirate od bilo kojeg Kršćanskog učenja.
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