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INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE 2012 
AAAAAHHHHHGGHH!!!! 

 
Cada semana, às vezes até mesmo várias vezes por semana, as pessoas nos grupos 
aqui vem e falam sobre o LIXO sobre 2012. O próprio Satan me disse que certamente 
não será o fim do mundo, apenas um outro YK 2000. Além disso, “Maya” em sânscrito 
significa “ilusão”. O sânscrito é a mais antiga das línguas conhecidas e é muito espiritual. 
Isso se traduz em “o fim da ilusão”, ou seja, o fim da mentira. 
 
Um dos mais hilários foi o pregador/pastor cristão que apenas sabia que o fim do mundo 
ocorreria em algum determinado momento. Este foi um 10-20 anos e no noticiário. Claro, 
ele também sabia que ele iria ser um dos escolhidos entre os 144 mil (roubado e 
corrompido dos 144 mil nadis da alma humana) que seriam salvos! Ele sabia a data 
exata muito este arrebatamento iria ocorrer. Ele revelou o segredo mais guardado para a 
sua congregação. Todos eles deixaram seus empregos, venderam suas casas e cada 
pedaço de propriedade que possuíam e, claro, todos os seus bens materiais, e ficaram 
apenas com as roupas do corpo. Todos eles subiram até o topo desta grande colina 
onde o Nazareno e sua laia eram para descer e salvá-los! Bem, eles esperaram e 
esperaram e esperaram... 
 
Depois de vários dias de espera, alguns perderam a fé e foram embora. O pregador em 
seguida, a ficar um pouco nervoso, disse que restavam duas semanas. Duas semanas 
mais tarde, alguns dos mais vulneráveis novamente apareceram e esperaram e 
esperaram e esperaram... 
 
Agora, eu postei isto antes e estou a reenviar novamente. Para aqueles de vós que são 
impressionáveis sobre as previsões de que o mundo acabará, por favor, leia o seguinte 
artigo, a histeria sobre o suposto “fim do mundo” não é novidade: 
 
A Brief History of the Apocalypse 
www.abhota.info/index.htm 
 

 
Toda Yoga é de Satan 

 
Pergunta: 
A questão era o que é yoga, e é isso que alguns guerreiros de oração católicos disseram 
em um fórum católico: “Não faça isso. Não é seguro para os cristãos fazerem. É 
perigoso. Se tu queres algo para alongar, tente pilates, mas não faça yoga.” 
 
Resposta: 
Muitas outras seitas cristãs dizem a mesma coisa. Eles sabem que toda de Yoga é de 
Satan. Tudo na yoga trabalha para o mesmo objetivo final de elevar a SERPENTE (de 
Satan) kundalini. Quando tu lês mais profundamente as doutrinas da yoga avançada, 
mesmo que estas tenham sido corrompidas, há uma abundância de anagramas de 
“Satan”, como “Satnam”. Outra razão é porque quase tudo na vil bíblia de mentiras deles 
foi roubado e corrompido do Extremo Oriente. Este conhecimento estava silenciado 
como uma armadilha anos atrás, mas agora está a ir abertamente. 
 

http://www.abhota.info/index.htm
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“Milagres” Cristãos 
 
Pergunta: 
Pergunta difícil: Se milagres cristãos, como quando Maria entrou na igreja um tempo 
atrás, e outros milagres do cristianismo acontecem, então por que as pessoas estão me 
dizendo que não há céu ou deus cristão, pois tem que haver alguma explicação para 
esses milagres?! 
 
Resposta: 
Algumas pessoas estão confusas sobre os chamados “milagres” que devem ter ouvido 
falar ou, em casos raros, ter visto; do inimigo. Eu explico isso abaixo. Não há nada de 
espiritual sobre o inimigo ou suas obras. Tudo do inimigo é falso, que é uma 
espiritualidade artificial.  
 
*** 
Esta não é uma “pergunta difícil” para mim. Eu posso ver através da besteira do inimigo. 
O “deus” inimigo é um termo colectivo para os alienígenas odiadores e exploradores de 
humanos. Afinal, o que há de tão espiritual sobre aquela vadia alienígena fedorenta suja 
“andar na igreja”? Como isso ajuda a humanidade a avançar? Qual é o significado 
espiritual desta porcaria? Quem se importa? 
 
O meu ponto aqui é SIM, eu estou bem ciente de que o programa do cristianismo teve 
seus chamados “milagres” e algumas orações respondidas, MAS há uma enorme 
diferença entre o espectáculo 100% MATERIAL E ESPIRITUALMENTE 
INSIGNIFICANTE DO INIMIGO e a consciência ESPIRITUAL VERDADEIRA, CURA 
INTERIOR, COMPREENSÃO E CONTROLE DE NOSSOS PRÓPRIOS DESTINOS 
QUE NÓS CONSEGUIMOS ATRAVÉS DE SATAN. 
 
O inimigo concede um milagre ou responde a uma oração de vez em quando para 
espectáculo. O ignorante, em seguida, vai a louvar e exaltar esse colectivo nefasto de 
alienígenas com fé equivocada etc. O inimigo pode ser visto claramente em suas obras 
do qual que não têm NADA DE ESPIRITUAL OU SIGNIFICATIVO para avançar uma 
alma. São dados favores materiais que são temporários (só nesta vida) e continua a ser 
um escravo ignorante. 
 
Em contraste, Satan é muito espiritual e se preocupa com o nosso bem-estar espiritual. 
Através de Satan, nós nos curamos de dentro para fora. Através de Satan, nossos olhos 
espirituais são abertos e podemos detectar possíveis erros graves em nossas vidas 
antes que eles ocorram. Nós também podemos ver os nossos próprios erros e como 
eles influenciam nossas vidas e as vidas dos outros e por isso, somos sarados. Drogas, 
álcool e os todos os tipos de vícios mocionais são curados na alma através de Satan. 
Através de meditações satânica de poder, os vícios, eventualmente, vão embora e 
somos livres. 
 
Enquanto o inimigo pode tirar (de muitos poucos e distantes, só para se mostrar) a 
dependência de drogas de alguém, a pessoa continua a ser uma escrava, atinge um 
beco sem saída onde não ocorre mais nenhum avanço espiritual, e continua sem saber, 
sem o conhecimento de como isto foi conseguido. 
Satan nos dá o conhecimento que precisamos para nos fortalecer, curar e avançar 
espiritualmente. Nós sabemos e entendemos COMO esses feitos são realizados. 



alegriadesatan.weebly.com 

5 

Estamos então motivados ainda mais a fazer avançar nossas almas de muitas mais 
maneiras do que apenas uma. Através de fortalecer nossas almas a forma como o 
nosso verdadeiro Criador Deus Satan planeou para nós a fazermos, podemos entender 
e realizar os nossos próprios milagres sem ser um escravo perpétuo cristão para um 
idiota alienígena com uma agenda feia. Satan dá esse conhecimento a todos aqueles 
que lhe são dedicados. Em contraste, o inimigo escolhe somente uns poucos selectos e, 
em seguida, há um beco sem saída cujos poucos vão zelosamente ao proselitismo e 
promoção da agenda inimiga para o público. 
 
Satan nos mostra o caminho para a nossa própria liberdade espiritual, a nossa libertação 
e o nosso poder. Satan é espiritual e trabalha com a alma, enquanto o inimigo trabalha 
para enganar e escravizar. Com o inimigo, os poucos que são curados apenas para 
mostrar, nunca passam a entender ou saber como curar a si mesmos. NENHUMA DAS 
OBRAS DO INIMIGO FAZEM QUALQUER COISA ESPIRITUALMENTE PARA A 
VÍTIMA. 
 

 

Satan Já Deixou Seus Discípulos? 

 
Satan nunca deixa discípulos? Às vezes eu sinto que ele me deixou... 
 
Resposta: 
Seja forte e mantenha-se em tuas meditações e tente fazer kundalini e hatha yoga todos 
os dias. Satan e seus Demônios são e têm sido extremamente ocupados. Há momentos 
em que eu não os ouvi por dias ou mais. Eu entendo o porquê e eu sei que eles estão 
ocupados. Há muita coisa em jogo aqui e o que está acontecendo no mundo agora. 
 
A véspera de Beltane mais do que provavelmente será excepcionalmente ocupante para 
os Poderes do Inferno neste ano. Tente trabalhar em te fortaleceres e unires na luta para 
destruir nossos inimigos. O cristianismo está a cair rapidamente. Precisamos de mais e 
mais pessoas para trabalhar incansavelmente para destruir completamente este monstro 
horrível e odioso. 
 
Houve muitas vezes em que eu não ouvi Satan ou qualquer dos Demônios por dias, mas 
eles são responsáveis e sempre cientes das coisas. Houve uma situação extremamente 
grave e potencialmente desastrosa que teria sido catastrófica para um ente querido. 
Convoquei Satan urgentemente e mais uma vez, tive mais um de seus milagres. Nada 
aconteceu para minha surpresa e espanto. Meu nete querido também ficou chocado e 
sempre se lembrará disso e saberá que Satan é real. Isso foi muito pessoal, mas eu não 
posso dizer o suficiente sobre como eu fiquei grata a Satan (novamente e centenas de 
vezes mais), e como Satan trataou desta situação que não foi nada menos que um total 
milagre. Eu experimentei muitos de seus milagres. 
 
Satan não nos deixa. 
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Extraterrestes 
 
Em resposta: 
Quais são os nomes dos grimórios que estás a se referir? Os grimórios escritos por 
judeus estão repletos de imagens ofensivas e representações de Satan e seus 
Demônios (a Goétia, quando investigada até suas origens, é sinónimo de “Goy”). 
Quaisquer grimórios que são mais velhos do que os corrompidos pelos judeus são 
instruções para abrir e fortalecer a alma, como o “Necronómicon”. Os equivocados e 
ignorantes acreditam tolamente que os textos originais sejam para a convocação, fazer 
contato ou mesmo comandar os Demônios/Deuses. Eles não são para isso. 
 
O número “72” da Goétia tem a ver com a metade feminina dos 144 mil nadis da alma 
humana, e NÃO a “recordação” de algum feiticeiro como tu indicastes abaixo: O fato de 
que eles são retratados como “72 Goéticos” são simplesmente as recordações e 
experiências ordenadas que um feiticeiros do que é apenas a ponta do iceberg sobre 
conhecer os Deuses. Quanto à E.T.s, o próprio Satan me disse. Isso não vem de teoria, 
mas das minhas próprias experiências pessoais e também das experiências pessoais de 
terceiros. 
Quanto à sua afirmação: 
Agora, obviamente, o último delírio são ETs... Mas isso é apenas uma tática do inimigo 
para distanciar a todos da verdade, pois os ETs são os Deuses em uma forma ainda 
mais moderna. ETs não estão muito longe no espaço, mas perto de casa do que se 
pensa. 
 
Tática do inimigo? Isto é o mesmo que “satanismo seguro”, onde Satan e seus 
Demônios são definidos como fantasmas e espíritos, e não seres REAIS. Além disso, é 
um fato científico comprovado que existem mais de 100 BILHÕES DE GALÁXIAS LÁ 
FORA, NÃO-SISTEMAS SOLARES, MAS GALÁXIAS. Agora, qualquer pessoa pensante 
deveria saber que a Terra não é o único planeta com “vida inteligente”. Há tanto um 
microcosmo e macrocosmo = infinito. Só porque a humanidade tem sentidos limitados 
(os sentidos espirituais foram cortados e fortemente reprimidos), isso não significa que 
não existam dimensões e experiências que transcendem o que a maioria pode entender 
e acessar. A humanidade, devido a séculos de ser cortada e privada da espiritualidade, 
tem uma compreensão muito limitada das dimensões superiores. Tu não podes basear 
tudo no vasto universo sobre seu próprio conhecimento e experiência limitada, tu tens 
que pensar fora disso. “Não há lugar no universo que não conheça a minha presença” - 
Satan, do Al Jilwah 
 
“Por exemplo, em 1999, o Telescópio Espacial Hubble estimou que havia 125 bilhões de 
galáxias no universo, e recentemente, com a nova câmera HST, observou 3 mil galáxias 
visíveis, o que é o dobro do que eles observaram antes com a antiga câmera. Estamos a 
enfatizar “visível” porque as observações com telescópios de rádio, câmeras 
infravermelhas, câmeras de raios-x etc., detectariam outras galáxias que não são 
detectadas pelo Hubble. Como observações mantêm em curso e astrônomos exploram 
mais o nosso universo, o número de galáxias detectadas aumentará.” Da NASA 
“Pergunte a um astrofísico: 
imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html 
 
A Terra não é plana e os planetas giram em torno do Sol, e não a Terra. A Terra não é o 
único planeta que tem o que conhecemos como “vida inteligente”. 

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html


alegriadesatan.weebly.com 

7 

Destino e Alma 

 
Conhecimento sobre a alma foi veementemente reprimido por séculos. A ignorância é 
necessária a fim de fazer vítimas/escravos. O que está dentro da alma determina o 
nosso destino e SIM, grande parte da vida ESTÁ determinada. Este pode prontamente 
ser visto nos mapas astrais quando se é hábil em lê-los. Quase todos os evento que 
ocorrem dentro de nossa vida está destinado. Isso está dentro de nossas almas. Assim 
como quase tudo começa primeiramente com uma ideia: sua casa, seu computador, seu 
carro, edifícios etc, a alma é o que determina a qualidade de vida da pessoa e os 
eventos que ocorrem nela. 
 
Antes de qualquer ocorrência, como uma doença que se aproxima, esta mostra-se na 
aura. Por exemplo, alguém prestes a ficar doente, vai ter uma coloração acinzentada em 
seu/sua aura em qualquer lugar de 1-4 dias, dependendo da gravidade. O mesmo vale 
para acidentes e outros eventos infelizes, eles podem ser vistos na aura vários dias 
antes que ocorram. Isto não se aplica apenas a aspectos negativos, mas também com 
coisas boas que aparecem na aura antes que aconteçam. 
 
Muitos médiuns afirmam que não há “tempo” no astral. Isso não é verdade. Eles estão 
vendo o passado, o presente e o futuro com a sua própria alma e nas almas dos outros. 
Tudo isso tem a ver com vidas passadas. 
 
Os eventos são registrados dentro dos chakras e armazenados lá com o que alguns 
denominam como “sementes”. Isso é porque eles ainda não se manifestaram. Eu escrevi 
isso antes, muitas pessoas que têm problemas em suas vidas amorosas, assumiram 
compromissos em vidas passadas, como estar com a amante/parceiro no passado “para 
sempre”. Quando esse amante se foi e a pessoa entrou em uma nova vida, o 
compromisso que foi impresso na alma, ainda permanece e afeta a vida amorosa atual, 
a dificultá-la e/ou arruiná-la. Em alguns casos, os amantes vão se reunir em uma vida 
futura, mas a maioria das vezes, isso resulta em má sorte para os afectos. As pessoas 
que têm estas, muitas vezes nascem com Saturno em Libra, e/ou têm outros males 
astrológicos que trabalham para causar estragos na vida amorosa. 
 
Outro tema é punir a si mesmo e auto-ódio, que é totalmente explorado pelo programa 
cristão que trabalha incansavelmente para manter todos condenados. Os resultados 
disso são os acidentes e outros eventos ruins. Ao viver, as nossas almas conectam-se 
com outras almas que estão perto de nós. Por exemplo, compartilhar as mesmas 
crenças como outro e estar em contato próximo estabelecerá uma conexão com chakras 
da garganta de ambos. A não ser que o contato (visto astralmente como um cordão) for 
quebrado e se certificar de que não vai mais ligar, este é muitas vezes arrastado para 
uma vida futura, em que ambas as partes se encontram novamente. Fortes emoções 
também levam em consideração para melhor ou para pior. Quando as emoções fortes 
são liberadas, isso em muitos casos também estabelece uma ligação. 
 
Estas sementes são latentes e podem levar mais do que uma vida inteira antes de 
florescer em eventos reais. Há coisas que uma pessoa comum não está ciente de fato 
ou por que eles fazem certas coisas. Isso está dentro da alma. Quando as condições 
forem adequadas, a sementes aflora e em seguida, ocorrem eventos predestinados. 
Essa é também em parte como aqueles à beira da morte tiveram experiências de suas 
vidas inteiras que passam diante deles.  
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A vida inteira é gravada na mente subconsciente e na alma. Um dos principais objetivos 
da meditação de poder (kundalini yoga e meditação) é o de queimar estas sementes 
antes que eles tenham a chance de se manifestar, para destruí-las e assim ser 
finalmente livre. Isto também pode ser observado no mapa astral. Isso é gradual e falo 
por experiência aqui, mas quando tu sabes ler seu próprio mapa e é muito competente 
em fazer previsões, o que inclui a leitura de retornos solares e lunares e o que tu sabes 
e vê no gráfico não ocorrer, este é um sinal de que tu está a queimar as sementes do 
chamado “karma”. 
 
Por exemplo, eu tinha um mês horrível em um gráfico de retorno lunar. Pode-se prever 
um mês horrível quando Saturno faz um aspecto difícil (o mais próximo e mais apertado 
o aspecto, o pior ele é) o governante do gráfico de retorno lunar. O meu foi exato. Bem, 
com a meditação diária e exercícios de hatha e kundalini yoga, nada de ruim aconteceu 
e o mês foi bastante agradável. Fiquei chocada, mas agora eu entendo. Tenho visto 
mais disso. 
 
Quando as nossas energias vitais são maiores, as coisas em nossas vidas vão muito 
melhor. Meditação Kundalini amplifica as energias, e deve ser feita de forma consistente 
para corrigi-las em um nível superior. Quando alguém está com energias baixas, este é 
o momento em que se manifestam problemas na vida, em qualquer forma, de uma 
doença catastrófica a má sorte em alguns casos. 
 
Hatha e Kundalini yoga, juntamente com exercícios de respiração (exercícios 
respiratórios atiçam as chamas da serpente) mantêm a sua alma forte e protegida. 
Como já referi várias vezes, quando as energias são amplificadas, deve-se ter 
pensamentos positivos e insistir em coisas positivas, pois pensamentos tendem a se 
tornar em realidade muito mais rapidamente nesta vida. Aqueles com almas mais 
fracas/medianas, alguns pensamentos negativos, especialmente aquelas repetidamente 
permanecem na alma através de vidas e então, se manifestar em realidade. 
 
Satan nos mostra como podemos nos tornarmos livres. Sim, é um trabalho árduo, mas 
vale a pena por sua liberdade e ser capaz de ser seu próprio Deus e controlar e dirigir 
seu próprio destino. 
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Deuses e Formas de Animais 
 
As formas animais são símbolos que representam o poder dos Deuses. O pavão é 
sagrado para Satan e representa o estágio multi-colorido da Magnum Opus depois do 
Nigredo. O pavão também simboliza as cores do arco-íris do terceiro olho quando esta 
estensão do sexto chakra está totalmente fortalecida e ativada. 
 
Anubis é simbolizado pelo chacal, mas isso não quer dizer que Anúbis seja um chacal. 
Eu o conheci e trabalhei com ele. Ele é bem humanóide. 
 
O ponto é que, se alguém tem fortes expectativas de como os Deuses ou um certo Deus 
deva manifestar astralmente, isso vai influenciar a forma como ele ou ela parece para a 
pessoa num grau maior ou menor, não diferentemente de comunicações astrais. Se 
alguém forte e inconscientemente associa um certo Deus com o seu/sua forma animal, 
eles podem muito bem virem como tal, mas esta não é a aparência exata dos Deuses. 
Quanto a mim, quando eu era nova, pensei que Satan se manifestaria como um ser com 
olhos vermelhos e chifres e daria-me um arrepio na espinha, mas eu estava aberta e 
realmente não sabia. Fiquei muito surpresa ao ver que ele era alto, de ombros largos, 
loiro e a usar uma longa túnica branca. 
 
Quanto aos grimórios judaicos inventados e profanadores, as imagens ofensivas dos 
nossos Deuses são para incutir uma imagem muito feia e ofensiva nas mentes das 
pessoas que leem este lixo, na tentativa de mais uma vez de usar o medo para impedir 
de estabelecer uma relação com os Deuses. Sugestões são muito poderosas, 
especialmente quando se é jovem. 
 
Imagens horríveis e insultosas são do inimigo. Os símbolos animais para os Deuses 
egípcios não são. 
 

 

Goétia e a Alma 

 
Toda a verdade espiritual tem muitas faces, como os planetas físicos lá fora, cada um 
tem uma influência astral em nossas vidas atrevéz de nossos chakras, o mapa astral é 
um mapa da alma. 
Satan e seus Demônios também são seres físicos, mas cada um, além disso, tem 
influências astrais, símbolos e mensagens. Já escrevi sobre isso antes, Satan (além dele 
ser um homem de verdade) representa o que é conhecido como o “Shakti”, em 
sânscrito, também “Devi”, que é onde o termo “Diabo” vem. Este é o aspecto feminino da 
alma. Este é o lado que foi cortado nos seres humanos e que o inimigo trabalha 
incansavelmente para suprimir e destruir. 
 
O lado “angelical” disso, como as tábuas enoquianas para abrir as “torres”, foram 
corrompidas. O termo “anjo” é uma alegoria, mas é preciso ter cuidado aqui, pois são 
seres abomináveis e verdadeiramente malignos que odeiam a humanidade. Há um 
poderoso enigma para a Goétia, de que é a “Chave Menor de Salomão”, que como a 
maioria das pessoas aqui está ciente, foi corrompida e infundido com informações falsas 
para que seu verdadeiro significado fosse obliterado com sujeira judaica. 
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O “Templo de Salomão” REAL não é aquela sujeira judica bíblica inventada. “666” é o 
quadrado cabalístico do Sol. O verdadeiro significado do “Templo de Solomon” é 
TEMPLO DO SOL. “Sol” “Om” e “On” são todas as palavras para o sol. “Sol” é uma 
palavra próxima da palavra inglesa “Soul” (alma). “Om” é um nome dado pelos hindus ao 
Sol Espiritual e “On” é uma palavra egípcia para sol. O simbolismo do Templo de Salomão 
foi roubado pelos judeus e transformado em um personagem fictício, como acontece com 
o fictício nazareno e quase tudo na Bíblia judaico-cristã. O verdadeiro significado do 
“Templo do Sol” é espiritual. Ele simboliza a alma aperfeiçoada, onde os raios do chakra 
solar (666), que é o centro da alma e circula a energia espiritual, irradia em oito raios 
separados. A alma a brilhar é simbolizada pelo Sol. Oito é o número de Astaroth. Esta é 
também é “A Nova Jerusalém”. O nome de “Jerusalém”, também foi roubado e corrompido 
em uma cidade em Israel. “Jerusalém” é um CONCEITO! A alma aperfeiçoada a brilhar 
também é simbólico como “A Luz”. 
 
A palavra “Solomon” também representa os sete principais chakras. As sete letras com 
os três „O‟ que simbolizam os chakras femininos. „O‟ são femininos, enquanto os „I‟ são 
masculinos nos sigilos. As chamadas meio “travas”, junto com a tradicional associação 
do satanismo com “escuridão” também representa o aspecto feminino da alma, o yin no 
yang. Claro, tudo isso tem sido horrivelmente distorcido e corrompido pelo inimigo. 
 
Tudo isso, incluindo as tábuas enoquianas, tem a ver com a compleção da Magnum 
Opus para a perfeição e a imortalidade espiritual e física. De minha própria pesquisa, 
imundície angelical não tem lugar aqui. O próprio Satan contou-me como tudo isso está 
corrompido de forma que nem ao menos faz algum bem em tentar decifrá-la a partir dos 
recursos disponíveis. Estes são todos os códigos. Quanto ao enoquiano, as letras foram 
corrompidas dos originais e a sujeira angelical foi inserida na chave de Salomão. 
 
A verdadeira chave de Salomão devia ser, como eram quase todos os grimórios 
originais, códigos para abrir e fortalecer a alma. Como podemos ver, os judeus 
confiscaram os originais, removeram as verdades espirituais e substituíram-nas com sua 
porcaria inútil e sem sentido, assim como a sua porcaria de obra-prima, a Bíblia. 
 
Ainda tenho muita pesquisa a fazer. O problema tem sido o pouco tempo para mim. Eu 
não tem todas as respostas até o momento, obviamente, mas com o tempo... 
 

 

Cinzentos e o Cristianismo 
 
Tenho feito pesquisas ao longo dos anos e muitos artistas da Idade 
Média pintaram códigos e mensagens ocultas em suas obras. Além 
disso, existem algumas mensagens ocultas na Bíblia que foram 
encaixadas para as futuras gerações que continuam apontando que 
a bíblia é uma mentira e o trabalho do verdadeiro mal. 
 
O livro “Os Deuses do Éden”, de William Bramley, de acordo com 
sua teoria, reptilianos e alienígenas inimigos estavam fisicamente 
presentes aqui durante a Idade Média. Isso também é confirmado 
em diversas pinturas da época. A teoria de Bramley ligou a primeira 
onda de peste bubônica em 1348 a esses alienígenas inimigos, que 
acabou com 3/4 de toda a Europa. 
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Satan revelou-me que a Igreja Católica (a Igreja Cristã original) fez um acordo com os 
cinzentos: riqueza e poder em troca de almas, das quais eles usam a energia para seus 
próprios propósitos. A Igreja Católica então começou a Inquisição. 

 
Se olhares para a posição da mão da mulher na pintura, a mão 
direita está em um mudra, isso não é cristão, é de yoga e toda 
yoga é de Satan: www.joyofsatan.org/Chakra_Alignment.html  
 
Acessee o link abaixo para ver uma interessante coleção de arte 
antiga que retrata alienígenas: www.alien-ufo-
pictures.com/ancient_aliens5.html  
 
Há também um daqueles grimórios antigos que tem desenhos 
muito flagrantes de cinzentos no interior. Eu acredito que isso 
pode ser encontrado no site da Twilit Grotto. 
www.esotericarchives.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Demônios Guardiões 
 
Em resposta: 
Tudo depende de quem é o seu Guardião Demônio. Eu tenho mais de um. Satan, ele 
próprio também tem sido um guardião para mim. Durante anos, ele trabalhou comigo 
intimamente. Agora, ele está e tem sido incrivelmente ocupado. Lilith veio a mim mais de 
um ano atrás e disse-me o porquê de Satan estar tão ocupado (muitas pessoas 
extremamente importantes e influentes chamam-no por orientação), ela estará a 
trabalhar comigo como tem feito. 
 
Também houve momentos em que tive problemas sérios e chamei por Satan. Ele 
sempre voltou a mim dentro em cerca de 24 horas. Também é verdade que, quando 
nossos Demônios estão ocupados, Demônios menores podem assumir às vezes. Isso 
não significa que esses seres superiores, não possam estar em dois lugares ou mais de 
uma vez no astral. O que isto significa é que, felizmente, o satanismo está crescendo de 
forma que muitos estão apelando aos Poderes do Inferno de forma que tenham que ir 
além de dois ou três de uma vez. 
 
Eu sempre tento lidar com tudo que posso e só chamo os Poderes do Inferno quando é 
algo que não posso controlar. Eu trabalho para Satan. Além dele ser meu Deus, ele 
também é meu chefe. Satan e seus Demônios são muito responsáveis e no topo das 
obrigações. 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Chakra_Alignment.html
http://www.alien-ufo-pictures.com/ancient_aliens5.html
http://www.alien-ufo-pictures.com/ancient_aliens5.html
http://www.esotericarchives.com/
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“HA-Satan” 
 
Céu, Inferno e o Mundo Médio são conceitos roubados do taoísmo chinês. Céu = chakra 
da coroa. Já ouviu o termo “sétimo céu”? Inferno é o lugar ardente da serpente no 
chakra “do mundo inferior” na base é o “inferno”. 
 
Quanto ao termo “Ha Satan”, este foi roubado e corrompido, novamente, a partir da 
yoga. HAtha yoga tem a ver com os nadis ida e pingala. 
 
Agora, há um lugar onde o inimigo mantém as almas que morrem cristãs devotas, que 
são “julgadas” e não desejadas. Alguns indivíduos que têm fortes laços com o 
cristianismo têm relacionado experiências de quase morte, vendo esta feiúra. Este não é 
de Satan. Colocando isso em termos leigos, “Deus” e o “Diabo” estão invertidos. 
Observo as pessoas que lidam com anjos e até mesmo algumas que se envolvem com 
cinzentos, foram mostrados a este lugar feio. Trata-se do inimigo e é usado para 
assustar as pessoas a aceitar e acreditar na imundície inimiga cristã. 
 
Mais uma vez, quando a energia serpentina é ativada forte o suficiente, pode-se ver isso 
e como tudo o que está ligado com a bíblia suja e relacionados é realmente maligno. 
Quando se atinge um certo ponto, o inimigo torna-se impotente para enganar. Ignorância 
e falta de conhecimento são essenciais para os programas inimigos terem sucesso, 
também para qualquer ser humano para capacitar-se e revidarem. É por isso que todo o 
conhecimento espiritual foi sistematicamente removido da população. 
 
Outra coisa que eu esqueci de acrescentar é que através da experiência, quem usa os 
poderes de sua mente e alma (feitiçaria) sabe que as energias usadas para fazer este 
trabalho tem que serem compatíveis, por assim dizer, com o trabalho que se está sendo 
feito. Os cinzentos inimigos que usam “o Único” sabem disso e os cristãos cujas almas 
acabam por ir para lá, têm conformidade total. Esta energia é maleável e em 
conformidade com o que eles querem usá-la, com exceção da energia de guerra, que é 
violenta e utilizada para fins de “Magia Negra”. Esta é outra razão pela qual o 
cristianismo, islamismo e os judeus estarem por trás de praticamente toda guerra. 
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Marcas na Alma, Mantras e o Assim Chamado “Karma” 
 
Todo o chamado “karma” é devido à ignorância. Essas pessoas da Nova Era, 
juntamente com seus companheiros, não são nada mais do que cegos guiando outros 
cegos. Eles estão muito SEM NOÇÃO no que se diz respeito à sua compreensão do 
chamado “karma”, que se aplicam a atuais problemas da vida que não correspondam a 
quaisquer coisas ou outra besteira nas vidas passadas, o que está totalmente errado. 
 
Toda causa e efeito tem a ver com a falta de conhecimento. Conhecimento e a aplicação 
desse conhecimento destrói o “karma”. Por exemplo, alguns desses chamados “gurus” e 
“mestres” que usam o conhecimento espiritual apenas para ganho pessoal e para 
encher seus bolsos afirmam ter esses segredos bem guardados e que não os 
divulgarão, blá blá blá... 
 
Eu li sobre certos mantras de Magia Negra ultra-poderosos e eu os conheço e sei como 
funcionam. Satan me deu esse conhecimento do qual farei público, quando ele disser 
que for bom. Isso chegará. 
 
O ponto é que o que esses chamados “mestres” afirmam como “perigo mortal” ao usar 
esses mantras e palavras de poder são aqueles que os utilizam, mas é claro, ninguém 
explicará o porquê. Tudo se resume em ter o conhecimento e nada mais. Quando estás 
a vibrando algo como isso, estás saturando a sua alma com a energia que é como um 
veneno (especialmente com esses mantras, dado o seu poder). Agora, as runas 
trabalham um pouco diferente e uma limpeza da aura depois funcionará, mas com os 
mantras que eu estou escrevendo no exemplo acima, a limpeza da aura não terá 
nenhum efeito. A energia ficará na alma a causará estragos. 
 
Quanto a estes “mestres” e “gurus”, nenhum parece ter todas as soluções, só um bando 
de falastrões, não diferente de um pregador cristão. Isso é onde o conhecimento vem na 
utilização de um mantra de magia negra de forma eficaz, é preciso ter um antídoto que 
seja tão quanto ou mais poderoso para neutralizar e anular os efeitos do mantra de 
magia negra sobre si mesmo e também saber como usá-lo. Como eu disse, eu farei tudo 
isso público, assim que Satan me der o aval. 
 
Agora, com a acima, podemos ver como alguns charlatões usam essa porcaria de 
afirmar aquela mentira da “lei tríplice” e todos os tipos de outras mentiras para afirmar 
que não se deve recorrer à revidação com magia negra, a mesma porcaria de “dar a 
outra face”, “andar a milha extra”, deixemos injustiça sair pela mão, passar a bola... tudo 
da mesma velha imundície cristã em diferentes formas. Na verdade, tudo se resume em 
conhecimento, que não satisfaça a esta ou aquela ordem do dia. 
 
Agora, Satan esteve e está me mostrando maneiras de cancelar energia ruim sobre a 
alma. Eu estava trabalhando em uma seção sobre isso no site do Joy of Satan. Mais 
uma vez, o mais poderoso é vibração. Cada um dos planetas em nossos mapas astrais 
corresponde a um determinado chakra. O mapa mostra-nos se nossos chakras 
estiverem danificados, debilitados ou fracos. Cada um dos chakras rege certas áreas da 
nossa vida e quando eles não estão funcionando corretamente, as áreas de nossas 
vidas não estão funcionando corretamente. Através da vibração, podemos fortalecer os 
chakras debilitados e mudar isso. Eu sei que isso está começando a ficar demais aqui, 
mas isso é o que tenho vindo a trabalhar. 
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Infelizmente, por causa da destruição massiva de conhecimento espiritual, a verdadeira 
maneira de usá-los foi destruída e corrompida. Diante de várias fontes diferentes, cada 
um apresentou uma explicação impotente destes quadrados poderosos, sobre como 
usá-los corretamente. O ocultismo ocidental, corrompido pela sujeira judaica, instrui 
tomar os números e convertê-los (de acordo com a versão em hebraica da numerologia) 
em suas versões de “sigilos”. 
 
Outras fontes de livros sobre mantras (de autores do Extremo Oriente) instruem a 
“desenhar o quadrado planetário em um pedaço de papel e levá-lo contigo”. Outras 
fontes praticamente ecoam estes dois exemplos. É muito óbvio que não é a maneira 
correta de usá-los. 
Em 28 de novembro de 2010, Demônios me deram a fórmula real para usar esses fortes 
quadrados. Primeiro, eles são chamados de “quadrados cabalísticos”. Agora, a maioria 
de vós conhecem a verdadeira Cabala é para fazer uso do canto de som e vibração para 
invocar certas energias e/ou a produzir certos resultados desejados no mundo material. 
Assim, ambas as fontes populares acima são obviamente débeis explicações na 
tentativa de substituir o verdadeiro conhecimento espiritual perdido. 
 
Ao estudar a partir de fontes orientais, eu descobri que esses quadrados estão incluídos 
nos livros que têm mantras, mas não há instruções reais sobre como usá-los de forma 
eficaz. É um dado adquirido que certos mantras (palavras de poder) devem ser recitados 
um certo número de vezes durante um certo número de dias e assim por diante. Esse é 
o ponto que o quadrado mágico/cabalístico revela. O quadrado mágico/cabalístico revela 
uma certa sequência para a recitação de um mantra específico. 
 
*Embora existam alguns textos e doutrinas que afirmam que o terceiro chakra seja 
regido pelo planeta Marte, discordamos. A razão é que o mantra/vibração raiz (Bija) para 
o terceiro chakra sempre foi “RAUM”, que é uma variação de “RA”, como em AMON RA, 
o Deus egípcio do Sol. A palavra “Deus” também é um termo para os chakras. 
 

 

A Colheita de Almas de Jeová 
 
A partir de anos de estudo, o que posso ver são vários fatores envolvidos. Por um lado, 
antigamente, esta mente coletiva de cinzentos (conhecidos colectivamente como 
“Jeová”) trabalhavam para os Deuses, não apenas os nórdicos, mas outras raças como 
os reptilianos. Eles foram criados para serem servos, como robôs em um nível superior 
que têm auto-consciência. Os cinzentos usaram a engenharia genética até onde eles 
não podem mais se reproduzir naturalmente (através de relações sexuais) e eles 
também têm alterado a parte de emoção de seus cérebros de forma que eles não têm 
mais emoções, mas ainda tem algumas, como ódio, inveja e ressentimento. Eles 
também sentem uma ligação muito forte entre si. Com a criação dos seres humanos 
através da engenharia genética, os cinzentos tornaram-se ressentidos com a 
humanidade, que formou um vínculo com algum dos Deuses. 
 
A terra está localizada em um canto da Via Láctea e está fora do caminho, em contraste 
com a maioria dos outros planetas habitados por seres inteligentes. Os cinzentos e 
outros ETs são muito hábeis no que chamamos de “feitiços de bruxaria” e trabalhos da 
mente. Suas bocas se atrofiaram porque não as usam, eles se comunicam 
telepaticamente. 
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A humanidade foi desarmada deste poder e impedida de alcançar a Divindade, que é 
patrimônio de todos. Assim, podemos ter nossa energia explorada. Isso não é diferente 
de como o gado é usado em um matadouro. Porque não podemos “ver”, não sabemos. 
Não podemos lutar espiritualmente como um todo. Cristianismo, islamismo e sua raiz, o 
judaísmo, têm sido as ferramentas para destruir a humanidade e manter a Terra como 
um açolgue. 
 
Guerras são incitadas (quase todos elas, quer sejam através do cristianismo/Islamismo 
diretamente ou através do comunismo, que é a mesma coisa, com os judeus por trás 
delas). A energia violenta feia da guerra é usada pelo inimigo e direcionada para lutar 
suas batalhas lá fora. Energia também é armazenada no que eles chamam de “O 
Único”. 
 
Quando alguém morre, este desconecta sua energia. Esta energia é então levado e 
usada pelo inimigo. A Terra esteve sob ataque por séculos e não é nada mais do que 
uma hospedeira para esta escória parasita. O Vaticano fez um acordo consigo há 
séculos, riqueza e poder em troca de almas. O conhecimento espiritual foi destruído e 
corrompido, removido à força da população. Pessoas que tinham kundalini ativa, energia 
psíquica etc., foram brutalmente torturadas e assassinadas em massa pela Inquisição.  
 
Isso também se estendeu pelas gerações, já que esta energia serpentina é passada dos 
pais para os filhos. As crianças que tinham avós que eram “hereges” foram 
assassinadas para garantir que muito pouco ou nenhum poder espiritual permanecesse. 
Aldeias inteiras foram dizimadas. A humanidade não tinha nenhuma maneira de lutar ou 
defender-se contra esta escória parasita alienígena. 
 
É minha convicção de que o cristianismo veio com a Inquisição (sobretudo na Europa) e 
não tem cerca de 2.000 anos de idade. A história foi reescrita com mentiras. Eu também 
acredito que houve interferência alienígena direta aqui nesta terra, durante a Idade 
Média, de onde a coisa toda começou, pois lidam com o que hoje chamamos o Vaticano, 
era mais do que provavelmente contato físico. 
 
Eu também li em “Extraterrestrials Among Us”, por Ted Andrews, que os cinzentos 
fizeram contato físico com alguns líderes do governo ao longo da história. Sentaram-se e 
comunicaram-se telepaticamente. Os líderes viram em sua primeira mão o poder e 
sabiam que não havia nada que pudessem fazer contra os cinzentos. Era assustador. 
 
Somente através da meditação poder, ascendendo a serpente, a consciência, o 
conhecimento e acima de tudo, ATRAVÉS DE SATAN, eles podem ser derrotados. 
Quando não sabemos de nada, como uma criança pequena, somos impotentes e 
podemos ser manipulados, que é o objetivo do inimigo e o que eles têm feito para nós 
por séculos. Eles olham em nós para baixo, como se fossemos mais baixos do que gado 
e usam-nos de acordo com seus próprios fins, como os seres humanos usam animais. 
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Imundice Judaica 

 
Isto foi tirado de uma resposta que fiz sobre a blasfêmia judaica contra os nossos 
Deuses. Quanto à menção do site, não é para fazer propaganda desta IMUNDICE 
doentia e pervertida contra os nossos Deuses pagãos. 
 
Eu aprovei esta mensagem para educar as pessoas no que diz respeito ao que os 
imundos judeus tem feito para a nossa religião ao longo dos anos. Normalmente, eu 
excluo esse tipo de lixo doente, pois tudo que isso faz é propaganda. 
 
Aquele site é um exemplo flagrante de sujeira judaica. Basta dar uma olhada em todas 
as referências hebraicas lá. Isso foi muito típico do que era predominante na internet em 
relação ao satanismo por volta de 2000-2002. É por isso que eu fiz o website do Joy of 
Satan. 
 
Os judeus tiveram quase tudo sob seu controle no que diz respeito aos meios de 
comunicação tradicionais, livrarias, escolas, principais editoras, televisão e tudo mais. 
 
Quando eu era nova no satanismo, depois de ler os escritos de Anton LaVey, havia um 
beco sem saída. Não havia nada adicional que fosse de alguma forma positiva sobre 
satanismo em qualquer livraria ou em qualquer outro lugar que eu procurei, com 
exceção de algumas informações na internet, do qual eu imprimi e li na íntegra. 
 
Os livros, em referência ao satanismo que estavam disponíveis, eram horríveis para 
dizer o mínimo. Minhas experiências iniciais com o satanismo e Demônios foram 
totalmente o oposto de toda a sujeira doente e mentiras pressionadas sobre o público. 
Satanismo, desde o início, foi muito positivo em minha vida. Demônios estavam comigo 
diariamente. Eu não vi Satan face a face por pelo menos um ano depois. 
 
Lembro-me de obter ajuda em uma base regular, sem ao menos pedir. Uma vez, eu 
nunca me esquecerei, eu estava com fome e sem dinheiro e sai andando. Eu passei por 
um restaurante e havia um maço de dinheiro na calçada. Isso foi o suficiente para eu 
conseguir uma boa refeição. Satan me abençoou com isso e muito mais. Constatei 
também que após a realização de rituais satânicos, tive belos sentimentos. 
 
Precisamos lutar contra esse tipo de coisa. Isso é, os judeus. Eu já vi isso uma e outra 
vez e as livrarias tradicionais estão cheias deste lixo pervertido doente, assim como os 
meios de comunicação controlados por judeus. Cada website doentio blasfemando 
Satan e seus Demônios e cheios de sujeira doente sempre contém um monte de 
referências judaicas, símbolos judaicos e blasfêmia inventada contra nossos Deuses 
amados. Os judeus são naturalmente atraídos para esse tipo de coisa, pois está em seu 
sangue e memória racial. Esta é uma educação para os novatos e aqueles que 
questionam a postura Joy of Satan sobre os judeus. 
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Sintomas da Kundalini 
 
Existem vários sintomas da kundalini ativada. Muito disso é individual e depende 
também da fase que se está e quão perto se está de ascender totalmente sua kundalini. 
 
A Kundalini é quente. Se estás perto de elevá-la totalmente, sintomas podem incluir: 
 

 Sentir como se a tua aura está em chamas 

 Acordar sentindo desta forma à noite durante o sono, os pés parecem estar pegando 
fogo e sensação de calor ao todo 

 Zumbido de energia depois de fazer yoga ou sentir isso quando sentar-se quieto pode 
ser sentido quando estás ativo, para cima e ao redor. Agora é uma constante ou tu 
sentes na maior parte do tempo, estando ativo ou não. 

 Insônia. Uma vez que kundalini ascendeu totalmente, em casos extremos, pode-se 
ficar sem dormir por meses. 

 Crises de energia extrema  

 Sentir nervoso às vezes  

 Sensação de câimbra na coluna ou no chacra base  

 Sensação de calor e/ou latejar no chacra base  

 A coluna fica muito quente  

 Sensação saber de coisas antes que elas aconteçam  

 Intuição e outras habilidades psíquicas são amplificadas 

 Formigamento na aura/pele, sensação de queimação  

 Vibrando interiormente pela energia  

 Extrema sensibilidade física a sons e outras coisas no ambiente  

 Sentimentos intensos de felicidade e êxtase. 
 
Sintomas que a kundalini foi ativada: 
 

 Sensações de formigamento, como insetos rastejantes 

 Vontade de fazer posições invertidas de yoga, como headstand  

 Coceira 

 Distanciamento (agora, isso não é a indiferença como muitos livros lá fora tentarão 
dizer-lhe, mas é uma sensação de calma e paz interior, onde as coisas perturbadoras no 
ambiente não causam reações físicas, como nós nervosos no estômago etc.) 

 Desejos sexuais intensificado ou diminuídos (estes sintomas não costumam durar) 

 Problemas de concentração (para as pessoas que normalmente podem) 

 Ficar desatento, sentimento exêntrico (este não dura) 
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Mais Sobre Alegorias Espirituais 

 
Já escrevi várias vezes nos grupos online, muitas dessas histórias são alegorias 
espirituais que têm a ver com a Magnum Opus. 
 
É meu entendimento que as famílias ET que eram avançadas muito além das 
capacidades humanas vieram a este planeta há milhares de anos. A humanidade foi 
criada e por meio da engenharia e modificação genética, avançou e eventualmente teve 
relações sexuais com alguns dos Deuses. Isto resultou em uma guerra, aqueles que 
estão do lado da humanidade e aqueles que desejam utilizar-nos para a alimentação 
psíquica e/ou nos destruir. 
 
Quando eu era nova, sim, eu li todos os livros de Sitchin, pois estes me deram uma 
educação dos Deuses antigos, um pouco da história antiga relevante e outras coisas 
relacionadas que tem a ver com a história do satanismo. Grande parte deste material é 
falho, mas há certas coisas que são de valor. 
 
Tudo na bíblia judaico/cristã foi roubado e corrompido de religiões pagãs que a 
precederam em centenas a milhares de anos, principalmente a partir do Extremo 
Oriente. Este personagem Judeová não é diferente. Embora esse personagem 
represente um conglomerado de alienígenas inimigos, aquele idiota que paira sobre uma 
nuvem é uma alegoria, não uma entidade real e certamente não é uma entidade 
“suprema” que muitos tolos com QI de dois dígitos acreditam. 
 
A história bíblica também é uma farsa total inventada para a humanidade. Quanto ao 
“Único” este é uma massa das almas que os cinzentos usam para seus próprios 
propósitos, uma fonte de energia enorme. Eles se alimentam disso como qualquer 
parasita se alimenta a partir de um hospedeiro. Isso é seu poder. 
 
Além disso, pelo que eu sei, existe um enorme fluxo de energia que eleva a serpente 
kundalini, que é um trabalho que relata à Magnum Opus. O dilúvio que escrevem (que 
foi corrompido) é uma alegoria espiritual. Eu também estou bem ciente de que não 
houve nenhum tipo de inundação no Oriente Médio há milhares de anos, mas a 
informação relativa a este é conflitante e insignificante e não suporta qualquer um dos 
relatos corrompidos e fabricados da “história” bíblica (que estão escritas lá como todo o 
resto para se adaptar a qualquer época, como os judeus que inventaram essa merda 
têm plena consciência da história se repetir). 
 
Eu li milhares de livros de capa a capa e uma coisa é peneirar o que é valioso e ignorar 
o inútil. Deve-se ler nas entrelinhas. Não se pode pegar qualquer livro e acreditar em 
tudo, ou com alguma coisa que nele está escrita. 
 
Quanto ao Livro Perdido de Enki, este foi decifrado à partir de tabiletas antigas e sim, o 
trabalho baseia-se em fatos. Aquele conhecido como “Satan” é o nosso verdadeiro Deus 
criador. Quanto ao conhecimento do que é fato e o que é ficção, quando trabalhas em 
meditação e começar a ativar e elevar a Serpente de Satan, vai ver e compreender por 
si mesmo. 
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Quase todas as lendas dos Deuses são alegorias espirituais. Há significados ocultos que 
somente aqueles que ativaram suas serpentes podem ver. Acadêmicos e outros leem 
estes como literal e estão longe. Eu mencionei isso antes, o egípcio Akhenaton é 
obviamente um hermafrodita (masculino e feminino). Há todos os tipos de esculturas e 
imagens nos templos e em outros lugares desta entidade. A verdadeira mensagem aqui 
é a fusão da alma: os aspectos masculino e feminino do cérebro em um, ou seja, ambos 
os hemisférios direito e esquerdo trabalham juntos de forma igual e estão habilitados. 
Isto é o que acontece quando a serpente ascende, une ambos os hemisférios esquerdo 
e direito do cérebro. Além disso, as imagens das serpentes são vistos em todos os 
lugares no Egito, outra alegoria. 
 
Como para a maioria da humanidade, os dois hemisférios não funcionam em uníssono e 
muitas áreas do cérebro estão dormentes. A energia serpentina, quando ascende para o 
chakra da coroa no cérebro, muda isso. Eu li vários livros onde estudiosos escrevem 
várias páginas sobre Akhenaton, tentando explicar sua doença “genética” da glândula 
pituitária no cérebro que faz sua “deformidade” ter caraterísticas de ambos os sexos. 
 
Agora, o mesmo se passa com os escritos do Yezidis. Em primeiro lugar, se a pessoa 
tem educação suficiente, saberá que essas pessoas foram muito perseguidas por suas 
crenças, quase ao ponto da extinção. Então é óbvio que eles vão tentar modificar suas 
doutrinas um pouco, para ocultar o conhecimento real. Outra coisa são aqueles que 
atingem um nível mais elevado de compreensão espiritual sabem: conhecimento oculto 
se abre a uma nova compreensão quando se atinge este nível. Deve-se ter um nível 
mais elevado de espiritualidade para entender o conhecimento e símbolos ocultos. O 
que quero dizer com o acima exposto é para não ler qualquer coisa espiritual pelo seu 
valor literal. Deve-se ler nas entrelinhas e também ter as experiências espirituais para 
saber o que significa. 
 
A verdadeira espiritualidade tem sido tão violentamente atacada que muitos temem por 
suas vidas por revelar a verdade. Quando falo de “experiências espirituais”, quero dizer 
dentro de si mesmo e NÃO comunicações astrais. Por exemplo, a energia serpentina 
afeta etapas e fases que se deve passar a ativar para sua ascensão. Isto é o que a 
maioria dos escritos são. Além disso, quando os chamados “siddhis”se manifestam. 
Siddhis são as habilidades psíquicas, tais como ser capaz de curar a si mesmo e aos 
outros, telepatia, telecinesia, premonição etc. Esses poderes são muito temidos pelo 
inimigo e foram veementemente reprimidos por séculos. Na maioria dos livros sobre 
yoga, há uma infinidade de desinformação e mentiras deslavadas, mas até que se tenha 
realmente ido a caminho e já ter a experiência especialmente na ativação da serpente 
que é o objetivo, não se pode mais acreditar neles. Estes são impedimentos que, ao 
tomar esta informação incorreta como algo de valor, consegue distanciar a maioria das 
pessoas. 
 
Quanto à bíblia judaico/cristã, quando se derrubou bloqueios suficientes na mente, pode-
se ver quantas mensagens ocultas tem em todo o maldito livro avisam repetidamente ao 
leitor (que deve estar em um nível espiritual mais elevado, a serpente ativada) de que a 
Bíblia é uma obra do mal e é um livro de mentiras e que Satan é Deus. Com suficiente 
autonomia e conhecimento, isso pode ser facilmente visto. 
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Elevar a Serpente de Satan 
 
Abrir os chakras é diferente de elevar a serpente kundalini. A abertura dos chakras é 
uma preparação e ajuda a limpar, ativar e abri-los para a ascensão segura da Serpente 
de Satan. 
 
Através de yoga e meditação consistente, a kundalini sobe pouco a pouco e em seguida 
retorna para o chakra base. Isto é antes da serpente ascender completamente para o 
chakra da coroa, que é uma grande evento e muda sua vida para sempre de uma forma 
positiva. 
 
O ponto deste sermão é sobre tabus pessoais que interferem e bloqueiam a ascensão 
segura da serpente. Infelizmente, o sexo é um dos grandes tabus para a maioria da 
população. Os programas cristãos e islãmicos, que trabalham incansavelmente e com 
muita força para remover espiritualidade e todo o conhecimento espiritual, sabem que o 
sexo é um fator importante na ascenção da serpente. 
 
Quando se tem qualquer vergonha, medo, repressão, culpa ou outras atitudes negativas 
em relação ao sexo, o segundo chakra, que é governado por sexo, fica bloqueado e a 
serpente não pode ascender. Recentemente eu estava lendo sobre alguns indivíduos 
dependentes de gurus que caíram na sujeira cristianizada que tem infestado muito dos 
ensinamentos orientais, tiveram algumas experiências horríveis quando a energia da 
serpente se manifestou em seu segundo chakra. Estes indivíduos foram muito 
sexualmente reprimidos e tinham uma infinidade de tabus. 
 
O tema subjacente em todo o verdadeiro Satanismo é LIBERDADE. Liberte sua mente, 
aceite a si mesmo por quem tu és, SEJAS TU MESMO! Estar sempre arrependido, 
envergonhado e outras tretas relacionadas não são parte do satanismo! 
 
No sentido de facilitar a ascenção da serpente, quando menos tabus houver, melhor. 
Tabus são armazenados nos chakras e agem como grandes obstáculos e bloqueios 
para a energia da serpente. As Igrejas cristãs e o islamismo sabem muito bem e 
trabalham para criar tantos tabus e problemas psicológicos, auto-aversão, baixa auto-
estima, a repressão da sexualidade e emoções e todas as outras feiúras anti-vida e anti-
espirituais que podem para evitar a humanidade de evoluir espiritualmente para um nível 
mais alto e ver a verdade. 
 
Quando os problemas começam e são reprimidos, os chakras e a alma como um todo 
tornam-se doentes. Isso também se manifesta no corpo e em experiências da vida. As 
coisas saem de controle e fica tudo pior. Esta é outra razão pela qual cristãos depredam 
nossa juventude. Eles trabalham para arruiná-la quando se é jovem e vulnerácel, 
quando suas mentes são frágeis e receptivas a sugestões, pensamentos implantados 
são facilmente programados. 
 
Os ensinamentos do Extremo Oriente, onde o verdadeiro satanismo se originou, foram 
severamente corrompidos. Não há leis dietéticas nem restrições sexuais, nem certas 
maneiras que se deva viver ou quaisquer certas coisas que supostamente deva-se 
observar. Trabalho consistente, hatha e kundalini yoga e outras formas de meditação 
(colocar e dedicar o seu tempo e trabalho consistentemente em sua alma é o verdadeiro 
significado de “sacrifício”) irão funcionar de dentro para fora.  
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A meditação e yoga produzem mudanças por conta própria. Viva a tua vida como 
quiseres. Coma como quiseres, tenha relações sexuais como quiseres e acima de tudo, 
lembre-se: abstinência sexual NÃO é saudável! 
Se tu estás sozinho ou com um parceiro/s, isso deve ser aliviado. Se alguém aqui tem 
dúvidas sobre isso, olhe para o padre católico comum para um excelente exemplo dos 
resultados do celibato. 
 
Estou a postar este artigo novamente. Só se pode ser livre quando a mente está livre: 
 
PENSAMENTO LIVRE 
 
Todo mundo sabe que pensamento livre é a capacidade de pensar por si mesmo, mas 
quantas pessoas realmente aplicam isso? Só quando tu podes liberar completamente a 
mente que serás capaz de entrar em si próprio e conhecer a si mesmo. Como pensar, o 
que pensar, em que acreditar, quais os nossos gostos, desgostos, conceitos de certo e 
errado, bem e mal são, estão constantemente a serem programados pela mídia, 
impressos e aqueles no poder. Quem está no poder, pode-se se referir ao governo, os 
pais, família, instituições de ensino e livros didáticos, sistema, a Associação Médica e 
assim por diante. Muitos vivem suas vidas pelos valores dos outros e como resultado, 
nunca vem a saber por si mesmo. As pessoas são DITAS no que pensar e acreditar. 
 
A televisão é um bom exemplo. Riso programado implica que algo é supostamente 
engraçado e está na hora de rir. A música de fundo permite que o espectador saiba 
quando ele/ela deve ficar com medo ou antecipa alguma coisa. Cenas emocionais levam 
algumas pessoas às lágrimas. A vida é muito parecida com isso. O indivíduo deve obter 
algum tipo de aprovação para todo e qualquer pensamento e/ou ação. 
 
Dê uma olhada na igreja cristã. Todos são repetidamente informados que este inimigo 
nefasto da humanidade é algo “bom”. Apesar dos contínuos e evidentes sinais do 
contrário, a maioria das pessoas realmente acredita que isso seja verdade. A bíblia 
cristã é chamada de “o bom livro”. 
 
Este “bom livro” está cheio de assassinato em massa, tortura, estupro, prostituição, 
canibalismo, infanticídio, mutilação, sacrifício de sangue, maldições,fezes, ódio e cada 
coisa feia conhecida pela humanidade. Ele incitou guerras, escravidão, derramamento 
de sangue e destruiu a vida e a saúde mental de bilhões. 
 
Quando chegamos a Satan, ele nos abre a porta de nossas cadeias espirituais e nos dá 
uma mão para sair. O resto é com a gente. Ele está sempre lá para orientação e apoiar, 
mas acima de tudo, ele quer que sejamos livres. Satan, que é o verdadeiro Deus, é o 
libertador da humanidade. 
 
Pergunte a si mesmo, o que eu penso? Como eu me sinto? NÃO como eu DEVERIA 
pensar, ou o que alguém pensa, ou o que todo mundo pensa. Somos todos indivíduos. 
Todos nós temos diferentes preferências e gostos. Só porque alguém gosta ou não 
gosta de algo, isso não significa que tu como um indivíduo deva sentir da mesma 
maneira. Quando apresentado a um dilema ou algo novo, pergunte a si mesmo as 
perguntas acima. Satanismo é livre pensamento ao extremo, no entanto, poucos são 
realmente capazes de pensar por si mesmos. 
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Agora, é claro, quem está no poder é totalmente contra o pensamento livre. Ovelhas são 
facilmente controladas. Os testes de personalidade são dados para determinar aqueles 
que são uma ameaça (que pensam por si mesmos e não se conformam). Embora 
inconscientenebte, a forma como devemos pensar é martelado em nossas cabeças a 
partir do momento em que nascemos. Poucas pessoas realmente conhecem a si 
mesmos, apesar de viver 24/7. Isso é realmente triste. 
 
Não é tão difícil assim. Apenas lembre-se sempre e muitas vezes pergunte a si mesmo 
para começar, eu acho que isso seja certo ou errado para mim? Como *EU* me sinto 
sobre isso? Qual é a *MINHA* opinião? Não existem respostas certas ou erradas aqui, 
apenas conhecer a si mesmo. Isso pode levar tempo, mas no final, tu vais experimentar 
a felicidade de ser livre. 
 
Comece a desprogramação completa de tua mente hoje. Todos nós estamos 
programados em graus maiores ou menores e nem sequer estamos conscientes disso. 
*** 
Continuação do Sermão acima, 15/3/10 
 
O verdadeiro Satanismo é todo sobre a ascenção da serpente. Demônios trabalham 
conosco um a um para alcançar este objetivo. Nos tempos antigos, durante o período 
conhecido como “A Era de Ouro”, antes da chegada do cristianismo e sua horrenda raiz 
judaica e o Islam imundo, o sacerdócio original era da serpente, aqueles que tinham 
avançado ao ponto de ter sua kundalini totalmente elevada. O objetivo do verdadeiro 
sacerdócio era ensinar e guiar os outros para alcançar esse objetivo. 
 
Há muitos livros e muita informação sobre “Ascenção da Kundalini” por aí fora. Mais uma 
vez, repito, quase todos estes têm informações incorretas e corrompido. Lilith tem 
trabalhado comigo e me guia para a verdade. Não há restrições. Autores que publicam 
esses livros estão no caminho errado. Eles defendem todos os tipos de abstinências. A 
abstinência NÃO é o caminho a percorrer. Também não há qualquer forma ou tipo de 
repressão. Aqueles que têm defendido celibato ou a contínua retensão de sêmen (para 
os homens) e alegam longevidade e/ou imortalidade por fazer isso, eu vi “nasceu-
morreu”. Muitos estão mortos e nenhum viveu por qualquer idade extraordinária. Isso é 
extremamente insalubre, tanto físico como psicologicamente. 
 
A serpente REQUER energia sexual. Esta é a razão pela qual as igrejas cristãs 
trabalham horas extras atacando o prazer sexual e para reprimir impulsos sexuais e 
relações sexuais. Quando alguém despertou a serpente, os orgasmos são 
drasticamente intensificados e há um orgasmo de corpo inteiro que se estende até a 
aura. Orgasmo abre os chakras e libera energia, facilitando a ascensão da serpente. 
 
Eu escrevi isso antes e novamente, o verdadeiro caminho e maneira segura de 
conseguir a ascensão da serpente é libertar sua mente. Ódio, raiva e outras emoções 
reprimidas só criarão problemas e bloquearão teus chakras, manterão a serpente para 
baixo ou causarão grandes problemas quando a serpente subir do chakra base. 
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Tudo nos programas inimigos do cristianismo, islamismo etc., trabalham para fazer com 
que a humanidade nunca evolua espiritualmente ou alcance a libertação espiritual, 
imortalidade física e espiritual. Suas doutrinas são estruturadas inteiramente para 
prevenir a humanidade de tornar-se livre e evoluir para um nível superior por meio da 
elevação da serpente. 
 
Arrependimento constante, sempre ter que “se arrepender” dá à vítima baixa auto-
estima, auto-aversão e pior, isso age para criar bloqueios psicológicos e tabus. Quando 
a serpente começa a subir para os chakras superiores, tentar controlar essa energia só 
vai resultar em sérios problemas, pois essa energia atua para libertar a mente e a alma e 
ao mesmo tempo, expande a consciência. O símbolo da cobra naja representa a 
consciência expandida. Quando há tabus e repressões, estes atuam como uma zona de 
combate nos chakras e são os principais bloqueios. É por isso que algumas pessoas, ou 
seja, novatos adquirem “loucura kundalini” ou outros sérios problemas psicológicos 
quando avançam para um determinado ponto. 
 
Na verdade, a maioria das doutrinas de kundalini yoga nos livros são projetadas para 
FAZER com que as pessoas de fato tenham problemas. Este é um resultado de séculos 
de informações corrompidas. 
 
Quando alcançar um certo nível e ter a experiência direta, poderás ver através de todas 
as besteiras pelo que realmente são. Se tens raiva ou ódio contra qualquer pessoa, 
certas pessoas, lugares, coisas etc., então esse é o jeito de ser. Tentar reprimir ou 
mudar quando se trabalha com a serpente, irá resultar em desastre. 
 
Eu posso dizer-lhe que os exercícios no site do Joy of Satan para subir a serpente 
kundalini e hatha yoga, estes trabalham para curar os problemas de dentro para fora, 
como obsessões, vícios e outras coisas.  
 
Se tu odeias alguém ou alguma coisa, reconheça isso e que assim seja. Há uma razão 
para o ódio. O ódio é uma emoção normal e saudável! ACEITE ISSO! A mensagem 
subjacente em todo o satanismo é ser livre. Quando a energia serpentina começa a fluir 
através dos chakras superiores, é preciso deixar. Não tente controlá-la. Basta aceitar 
quem tu és e como te sentes.  
 
A serpente também pode ativar e ampliar certos pensamentos indesejados. Mais uma 
vez, deixe. Concentre-se em outra coisa. Não tentes reprimir ou controlar. Não se sinta 
culpado por nada. 
 
Kundalini e hatha yoga, quando feitas de forma consistente e por qualquer período de 
tempo, irão resultar em desprendimento. O que quero dizer com isto é que suas 
emoções, sejam elas quais forem, deixarão de controlá-lo como acontece com certas 
pessoas. Haverá contentamento interior, paz e felicidade. Tu vais te sentires em 
equilíbrio, por assim dizer. Quando outros vierem desorientadps em situações 
estressantes, tu serás capaz de manter a cabeça calma e pensar com clareza. Há uma 
bem-aventurança interior pacífica que se torna constante. 
 
“Eu ensino e guio aqueles que seguem minha instrução. Aquele que a mim e meus 
mandamentos obedecer, terá prazer, deleite e conforto.” 
- Satan 
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Exercícios de Kundalini e Hatha Yoga curam de dentro para fora, especialmente muitos 
problemas psicológicos. A serpente é extremamente poderosa. A ascenção completa da 
energia serpentina é um início para os poderes superiores. Este é o lugar onde os 
chamados “siddhis” entram em jogo. Ao contrário das instruções na maioria dos livros 
sobre yoga por aí fora, deve-se esforçar para aperfeiçoar os siddhis. Por exemplo, 
quando se trabalha de forma consistente em telecinese (mover objetos usando os 
poderes da mente), com a ativação e eventual ascensão da serpente, isso se tornará 
muito mais fácil e deve ser praticado se esta for sua meta, pois isso irá fortalecer e abrir 
totalmente as áreas dormentes do cérebro que fazem essa façanha possível. 
 
Para terminar, gostaria de mencionar que a kundalini é extremamente poderosa. É a 
força vital. Isto é análogo a ligar uma lâmpada de 20 watts e em seguida, saltar 
repentinamente para 200 watts. É preciso ser capaz de lidar com isso, tanto 
psicologicamente quanto fisicamente. Se fores capaz, exercício físico é muito importante 
para que o seu corpo seja forte o suficiente. Flexibilidade é outra. A coluna tem que estar 
flexível. Esta é a base da hatha e kundalini yoga, enquanto esses exercícios trabalham 
diretamente para despertar a serpente.  
 
Algumas pessoas queixam-se de câimbras nas pernas. Isso é muito ruim e pode ser 
perigoso. Para corrigir isso, as pernas, quadris e coluna vertebral devem ser alongados 
diariamente. A palavra-chave para todos os aspectos da ascenção da serpente é 
LIBERDADE. 
 
Para pessoas que têm problemas em fazer uma rotina completa de hatha yoga, os 
exercícios de yoga da “Saudação ao Sol” são excelentes. Este pode ser também muito 
bom para qualquer programa de yoga kundalini/hatha e pode atuar como um excelente 
aquecimento depois de sair da cama. Estes são fáceis e de grande ajuda na melhoria da 
flexibilidade, que é necessária para a serpente se elevar de forma segura. Pode-se 
começar com duas rodadas e trabalhar para até 12.  
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Acerca de Magia Negra 

 
No satanismo, é importante ser capaz de ser adepto tanto de magia negra quanto 
branca. Deve-se sempre ser capaz de se defender. Convocar Demônios e pedir ajuda a 
Satan não é uma solução. Devemos usar nossas próprias energias ou as energias ao 
nosso redor para nossos próprios fins e não pedir a energia dos Poderes do Inferno. 
Satan e seus Demônios estão aqui para nos dar o conhecimento que precisamos para 
nos fortalecer. Eles são nossos professores. O propósito real da magia negra é 
prestação de justiça, punir aqueles que erraram contigo. Magia negra é muito diferente 
da magia branca. Com a magia negra, a energia negativa é gerada e direcionada para o 
odiado. Magia negra pode sair pela culatra, isso não quer dizer que ela vá, mas há 
algumas coisas a ter em conta para que isso não aconteça. Magia branca é muito mais 
fácil do que magia negra, já magia negra exige habilidade e muito mais. Magia Negra 
causa danos a um odiado, isso pode se manifestar como doença, má sorte, acidentes e 
até a morte. Para a maioria das pessoas novas e aqueles com pouca ou nenhuma 
experiência em trabalhar com os poderes da mente e da alma, deve-se ser proficiente 
na magia branca antes de tentar seriamente magia negra. Com qualquer coisa, é 
aconselhável começar aos poucos e gradualmente trabalhar em coisas maiores. 
 
Há alguns pontos a ter em conta e lembre-se sempre: se a alma/aura do teu odiado é 
muito mais forte do que a tua, a magia pode sair pela culatra. Isso é análogo ao dar um 
soco em alguém que é obviamente maior e mais forte do que tu. Cada um de nós vem a 
este mundo com diferentes forças de a alma de nossas vidas passadas. Isso não é 
diferente de como algumas pessoas são naturalmente mais fortes fisicamente do que 
outras, pois elas nascem assim. Mas quando meditamos, fazemos yoga e trabalhamos 
em nossa alma e mente, como numa academia, aquele que trabalha em si mesmo pode 
superar o que for natural, se a pessoa com as habilidades naturais nada faz com eles 
e/ou não os desenvolve ou mantém. 
 
No caso em que a justiça é extremamente necessária e a alma/aura da pessoa odiada é 
muito mais forte, pode-se programar tua aura para desviar qualquer energia negativa do 
odiado. Isso funciona bem em situações em que há abuso em curso. Isso deve ser feito 
diariamente e frequentemente com afirmações, por exemplo: visualize uma luz branca 
(brancodesvia e repele) a cobrir todo o teu ser e programá-la: “minha alma e aura estão 
constantemente e continuamente a desviar e repelir a energia de (nome do odiado) e 
enviá-la de volta para ele/ela para destruí-lo/a.” Se tu és novo ou fraco em tua alma, 
deves fazer isso com muita frequência e que pode demorar meses em alguns casos, 
dependendo de quão forte é o odiado. Nesse meio tempo, tu precisas trabalhar em tuas 
próprias forças cada dia. 
 
Há maneiras de determinar se a alma do outro é mais forte do que a tua própria. Por um 
lado, tuas tentativas de amaldiçoar-los não funcionarão. Estar ciente de certas coisas, 
como a incapacidade de concentrar energia negativa sobre eles. Somos todos 
individuos. Isso leva o conhecimento de si mesmo juntamente com experiência, mas 
pensamentos que interferem, como ver repetidamente uma sala ou o local onde teves 
experiência de infelicidade quando criança. Ao tentar se concentrar ou visualizar, isso 
vale tanto para magia branca e negra, QUALQUER magia ou a trabalho, e quando esses 
certos pensamentos ou cenas continuam surgindo, há uma forte interferência na 
manifestação do trabalho. Com magia negra, esteja ciente. Recue e imagina outra coisa 
ou trabalhar em si mesmo para fortalecer tuas próprias forças. 
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Rituais não são necessários. Se alguém quiser fazer um ritual, novamente, isso é 
individual. Quando a pessoa é espiritualmente forte e poderosa, tudo o que se precisa 
fazer é odiar o ofensor e/ou intencionalmente direcionar energia negativa a ele/ela e 
fazer as afirmações corretas que devem ser no tempo presente, formulado de forma  
curta e sujo, cinza, preto (preto absorve) ou outra energia feia deve ser centrada em 
torno do odiado. 
 
A maioria dos trabalhos não são algo de primeira, como um ritual de uma vez, mas 
devem ser repetidos várias vezes. Muitas vezes, há um intervalo de tempo envolvido. O 
intervalo de tempo é um indicativo das energias opositoras da força da alma do odiado e 
outros fatores que cercam. Isso pode ser de algumas horas a dias, ou mesmo uma 
semana ou mais. Se nada acontecer após algumas semanas, tuas próprias energias 
foram muito fracas e o trabalho deve ser repetido. 
 
Magia negra também é, em muitos casos, atendida pelas energias planetárias. Lua 
minguante, singnos da Lua, alguns planetas dominantes, a hora ou dia e assim por 
diante. Quando a alma do odiado é muito mais forte, existem algumas maneiras de 
contornar isto. Rígidos trânsitos de Saturno facilitam magia negra. Mesmo a mais forte 
das almas vai enfraquecer sob um trânsito de Saturno ruim para os planetas pessoais, 
primeira casa e outros pontos-chave. 
 
Para finalizar, lembre-se sempre, quanto mais forte a tua alma, as mais eficazes seus 
trabalhos, branco e preto. Deve-se trabalhar na alma todos os dias. Meditação, yoga da 
serpente e treinamento em visualização, concentração e trabalho com as energias. Mais 
uma vez, a limpeza completa da tua aura depois de qualquer trabalho sério é importante. 
Palavras satânicas de poder, mantras e runas podem ser vibradas, que também 
ajudarão na limpeza e livrarão de quaisquer energias negativas. 
 
Como Belzebu afirmou, satanistas não devem amaldiçoar outros satanistas. Junto com a 
manutenção da unidade satânica, que é o que Satan quer, alguns irmãos e irmãs estão 
diretamente sob a proteção dos Poderes do Inferno. Quando tu tens proteção direta dos 
Poderes do Inferno, nada pode te tocar. Maldições vai certamente se voltarão para cima 
de quem está a jogá-las e pior. Qualquer um com problemas sérios com outro satanista, 
o melhor é ir diretamente a Satan. 
 

 

Acerca da Ciência 

 
Com o estudo mais intensivo, é flagrantemente evidente a razão pela qual cristianismo 
ter atacado e reprimido tão veementemente a ciência física, é porque a ciência física 
avançada leva a verdades espirituais. Em um ponto avançado, ambos se encontram. 
Como eu já escrevi no site da Joy of Satan e em numerosos sermões, tudo no ocultismo 
(espiritual) pode ser explicado cientificamente. Tanto a ciência física e espiritualidade se 
complementam e são gêmeos. Se avançar suficiente em ambos, um eventualmente 
explica o outro. Eles estão em acordo. Infelizmente, o cristianismo e sua laia têm 
mantido a humanidade para trás em ambos seria e perigosamente. 
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Ver Entidades Alienígenas Negativas 
 
Pergunta: 
Por alguma razão, recentemente, após iniciar minha meditação de poder, tenho visto 
imagens estranhas quando eu fecho meus olhos e é muito difícil meditar, é muito 
assustador. Eu tento muito dificilmente ignorá-las ouvindo música suave/calma, mas 
depois de um tempo elas voltam e eu sinto que estou ficando louco. Por favor, me ajude! 
 
Resposta: 
Muitos de nós já experimentaram o mesmo. Assim como seus zumbis idiotas cristãos 
que incansavelmente empurram suas porcarias e não aceitam um não como resposta, 
inimigos ET fazem o mesmo. Quando esta escória invadiu minhas meditações, eu só os 
dessintonizei. Eu dessintonizo e eles vão embora. O inimigo vive da atenção. Não lhes 
dê nada e, acima de tudo, não pare de meditar ou afrouxe tuas meditações. Se fizeres 
isso, eles estarão cumprindo seu objetivo. Também estou ciente de que eles tentam nos 
impedir ou dificultar-nos de meditar regularmente. Saiba disso e fortaleça tua 
determinação. Lembre-se, quando tu dás algo como a tua atenção, ou pior, uma 
resposta emocional, isso lhes dá poder. Eles prosperam com este tipo de coisa. 
 

 

Quanto a Sacrifícios de Sangue 

 
Pergunta: 
Eu busco sua orientação e ajuda. Estou pronto para assumir um compromisso. Estou 
farto das mentiras e da sociedade o medo está tentando infligir-me. Tudo que eu peço é 
a verdade. Eu não acredito que o Senhor Satan ou seus Demônios são maus, mas eu 
tenho que perguntar isso: é verdade que vós fazeis rituais de sangue em recém-
nascidos? Ou será que nada, mas fica bem? 
 
Resposta: 
NÃO!!! Isso é abominável! Ambos os animais e as crianças são sagrados no satanismo. 
Verdadeiro satanismo é sobre elevar a serpente kundalini e usar TUA PRÓPRIA energia 
para rituais, e NÃO parasitismo mágico! Os judeus e a Igreja Cristã são responsáveis 
por crimes ocultos através de suas mentiras ultrajantes, como o que o Satanismo seja, 
em suas tentativas implacáveis de destruir o conhecimento espiritual. O Nazareno é um 
sacrifício de sangue real. Satan não promove ou entra nesses tipos de coisas. Tudo isso 
é sujeira judaico/cristã. Nós usamos nossos próprios poderes e, por vezes, os poderes 
da terra abaixo de nós, não de seres vivos. 

 
2000 anos de Assassinato Ritual Judaico. Não é diferente do Antigo Testamento 
da Bíblia “Sagrada”: 
 
Os judeus trabalharam muito duro para impedir os satanistas/pagãos de serem ouvidos 
quando se fala dos crimes judaicos contra a humanidade. O máximo que tu encontrarás 
geralmente a respeito da verdade sobre os assassinatos rituais judaicos são de cristãos. 
No Talmude e nos Protocolos dos Sábios de Sião, os judeus substituíram o termo gentio 
(pagão/satanista, cujo Deus é Satan) com “cristão” e “Cristo”.  
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Como a Suma Sacerdotisa Maxine escreveu em um sermão sobre como os judeus 
enganam, “cristão” é uma palavra chave para pagão/satanista. Com isso, os judeus não 
estão blasfemando seu amado messias Jesus de Nazaré (Ben Yahashua), mas Satan, 
que é o verdadeiro Deus dos gentios. Há milhões de outros casos de assassinato ritual 
judaico, mas aqui está uma lista abrangente que engloba desde os anos antes da era 
comum até 1932. Satan exige que os gentios vejam os judeus como os pedófilos 
assassinos doentios, bastardos mentirosos que eles realmente são. Aqueles que leem 
isso e ainda não tem problema algum com a raça judia, tem um desejo de morte. 
 
“Os sacrifícios humanos são ainda hoje praticados pelos judeus da Europa Oriental... 
Como está estabelecido no comprimento pelo falecido Sir Richard Burton no Oriente 
Médio, que os judeus ricos da Inglaterra já cercaram o céu e a terra para suprimir, e 
evidenciado pelos Pogroms sempre recorrentes, a qual tão sem sentido e proclamado é 
feito por aqueles que vivem entre os degenerados judeus, que são nada menos que 
canibais”. 
- Aleister Crowley 
 
O mais antigo dos historiadores, Heródoto, nos informa sobre o culto hebraico de 
sacrifício humano. Ele escreve: “Os hebreus sacrificam seres humanos ao seu Deus 
Moloch”. (Herodotus, vol. II, pg. 45) 
 
Os assassinatos rituais que foram passados através de escritos desde antes da era 
atual até os dias de hoje são: 
 
169 AC - “Rei Antíoco Epifânio da Síria, durante a pilhagem do Templo de Jerusalém, 
encontrou um grego deitado em uma cama em uma câmara secreta. Ele pediu ao rei 
para salvá-lo quando ele começou a implorar, os atendentes lhe disseram que uma lei 
secreta ordenou que os judeus sacrificassem seres humanos em um determinado 
momento anualmente. Eles, portanto, procuraram um estranho que eles poderiam entrar 
ter em seu poder. Eles o engordaram, levaram-no para dentro da floresta, sacrificaram-
no, comeram um pouco de sua carne, beberam um pouco de seu sangue, e jogaram os 
restos mortais de seu corpo em uma vala”. (Flávio Josefo, historiador judeu, Contra 
Apionem) 
 
418 DC - Baronius relata a crucificação de um menino pelos judeus no Imm, entre Alepo 
e Antioquia. 
 
419 DC - No distrito sírio de Imnestar, entre Chalcis e Antioquia, os judeus amarraram 
um menino a uma cruz em um feriado e o açoitaram até a morte. (Sócrates) 
425 DC - Baronius relata a crucificação de um menino. 
 
614 DC - Após a conquista de Jerusalém, os judeus compraram, por uma pequena 
quantia de dinheiro, 90 mil prisioneiros do rei persa Chosros II e assassinaram todos 
eles nas formas mais repugnantes. (Cluverius, Epítome Hist. pg. 386) 
 
1071 DC - Vários judeus de Blois crucificaram uma criança durante a celebração da 
Páscoa, colocaram seu corpo em um saco e jogaram-no no Loire. Conde Theobald 
queimou os culpados vivos. (Script VI 520 Robert de Mons, Mon. Germ. Hist.) 
 



alegriadesatan.weebly.com 

29 

1144 DC - Em Norwich, durante a Páscoa, o menino de 12 anos St. William foi amarrado 
pelos judeus locais, pendurado em uma cruz e seu sangue drenado de uma ferida em 
seu lado. Os judeus esconderam o cadáver na floresta próxima. Eles foram 
surpreendidos por um cidadão local, Eilverdus, que foi subornado com dinheiro para ficar 
quieto. Apesar disso, o crime ainda se tornou notório. (Ata sancta, III março, vol., P. 590) 
 
1160 DC - Os judeus de Gloucester crucificado uma criança. (Mons Germ hist Script 
520) 
 
1179 DC - Em Pontoise, em 25 de março, antes da Páscoa, os judeus massacraram e 
drenaram o sangue do corpo de St. Richard. Devido a isto, os judeus foram expulsos da 
França. (Rob. do turno., Rig.u.Guillel. Amor). 
 
1181 DC - Em Londres, por volta da Páscoa, perto da igreja de St. Edmund, os judeus 
assassinaram uma criança com o nome de Roertus. (Ata Sanct, III Vol março, 591) 
 
1181 DC - Em Saragoça, os judeus assassinaram uma criança chamada Dominico. 
(Blanca Hispania Illustrata, tom. III, p. 657) 
 
1191 DC - Os judeus de Braisme crucificaram um gentio que lhes havia acusado de 
roubo e assassinato, depois de o terem anteriormente arrastado pela cidade. Devido a 
isto, o Rei Filipe Augusto, que tinha vindo pessoalmente para Braisme, queimou oitenta 
deles. (Rigordus, Hist. Gall.) 
 
1220 DC - Em Weissenburg, na Alsácia, no dia 29 de junho, os judeus assassinaram um 
menino, St. Heinrich. (Murer, Helvetia sancta). 
 
1225 - Em Munique uma mulher, atraída pelo ouro judeu, roubou uma criança pequena 
de seu vizinho. Os judeus drenaram o sangue da criança. Pego em sua segunda 
tentativa, o criminoso foi entregue aos tribunais. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94) 
1235 DC - os judeus cometeram o mesmo crime em 01 de dezembro de Erfut. (Henri 
Desportes, Le Mystère du sang, 66) 
 
1236 DC - Em Hagenau na Alsácia, três garotos da região de Fulda foram atacados 
pelos judeus em uma fábrica durante a noite e os mataram a fim de obter seu sangue. 
(Trithemius; Chronicle of Albert de Strassburg) 
 
1239 DC - Uma insurreição geral em Londres por causa de um assassinato cometido 
secretamente pelos judeus. (Mateus v Paris, Grande Chron.) 
 
1240 DC - Em Norwich, os judeus circuncidaram uma criança gentia e a mantiveram 
escondido no gueto, a fim de crucificá-la mais tarde. Depois de uma longa procura, o pai 
encontrou o filho e informou ao Bispo Wilhelm de Rete. (Mateus v Paris, op. Cit. V. 39) 
 
1244 DC - Na igreja de São Bento, em Londres, o corpo de um rapaz foi encontrado com 
cortes e arranhões e, em vários lugares, com carateres hebraicos. Ele havia sido 
torturado e morto, e seu sangue tinha sido drenado. Judeus batizados, forçados a 
interpretar os sinais hebraicos, encontraram o nome dos pais da criança e leram que a 
criança tinha sido vendida aos judeus quando era muito jovem. Judeus notáveis 
deixaram a cidade em segredo. 
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1250 DC - Os judeus de Saragoça adotaram o dogma horrível que todos os que 
doassem um filho para o sacrifício seria libertado de todos os impostos e dívidas. Em 
junho de 1250, Moisés Albay-Huzet (também chamado Albajucetto) entregou um garoto 
de 7 anos de idade, Dominico del Val aos judeus para crucificação. (Johan. a Quaresma, 
Schedias, hist. De pseudomes, Judaeorum, p. 33) 
 
1255 DC - A Lincoln, na Inglaterra, nos Dias de Pedro e de Paulo, o garoto de 8 anos, 
St. Hugh, foi sequestrado pelos judeus locais, escondidos, e mais tarde crucificado. Os 
judeus espancaram-no com varas por tanto tempo que ele quase perdeu todo o seu 
sangue. (Ata de santa 06 de julho 494) 
 
1257 DC - para que pudessem cumprir o seu sacrifício anual, os judeus de Londres 
massacrado uma criança. (Cluvirius, Historiarum epítome, p. 541. Col I) 
 
1260 DC - Os judeus de Weissenburg mataram uma criança (Annal. Colmariens)  
 
1261 DC - Em Pforzheim uma menina de 7 anos de idade, que havia sido entregue aos 
judeus, foi colocada sobre um pano de linho e esfaqueada em seus membros, a fim de 
encharcar o pano com sangue. Em seguida, o corpo foi jogado no rio. (Thomas, 
Cantipratanus, de ratione Vitæ.) 
 
1279 DC - Os judeus mais respeitáveis de Londres crucificaram uma criança no dia 2 de 
abril. (Florent de Worcester, Chron. 222) 
 
1279 DC - A crucificação de uma criança em Northampton depois de indescritíveis 
torturas. (Henri Desportes Le Mystère du sang, pg. 67) 
 
1282 DC - Em Munique, os judeus pegaram um menino pequeno e esfaquearam-no por 
todo o corpo. (Rader., Bavar. Sancta I. Bd. pg. 315) 
 
1283 DC - Uma criança foi vendida por sua enfermeira para os judeus de Mainz, que o 
mataram. (Baroerus DC ano No. 61. Annalen von Colmar) 
 
1286 DC - Em Munique, os judeus martirizaram dois meninos. A sinagoga de madeira foi 
incendiada e 180 judeus foram queimados até a morte. (Murer, Helvetia sancta). 
 
1286 DC - Em abril, a Oberwesel no Reno, o menino de 14 anos, St. Werner foi 
lentamente torturado até a morte pelos judeus ao longo de um período de 3 dias. (At. 
sct. II. Bd. B. Abril pg. 697 bis 740.) 
1287 DC - Os judeus em Berna sequestraram St. Rudolf na Páscoa, torturaram a criança 
terrivelmente e, finalmente, cortaram sua garganta. (Hein, Murer, Helvetia sancta). 
 
1292 DC - Em Colmar, os judeus mataram um menino. (Ann. Colm., II, 30) 
 
1293 DC - Em Krems, os judeus sacrificaram uma criança. Dois dos assassinos foram 
punidos, os outros salvaram-se através do poder do ouro. (Monum. XI, 658) 
 
1294 DC - Em Berna, os judeus assassinaram uma criança novamente. (Ann Colm, II, 
32;.. Henri Desportes, Le Mystère du sang, p 70) 
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1302 DC - Em Reneken o mesmo crime. (Ann. Colm. II, 32) 
 
1303 DC - No Weissensee em Thuringen o jovem estudante Conrad, o filho de um 
soldado, foi morto na Páscoa. Seus músculos foram cortados em pedaços e suas veias 
foram abertos, a fim de drenar todo o seu sangue. 
 
1305 DC - Em Praga, por volta da Páscoa, um gentio, que foi forçado pela pobreza a 
trabalhar para os judeus, foi pregado a uma cruz, enquanto nu, ele foi espancado com 
varas e cuspido no rosto. (Tentzel) 
 
1320 DC - Em Puy, um menino do coro da igreja local foi sacrificado. 
 
1321 DC - Em Annecy, um jovem sacerdote foi morto. Os judeus foram expulsos da 
cidade por um decreto do rei Felipe V. (Denis de Saint-Mart.) 
 
1331 DC - No Überlingen na atual Baden, judeus jogaram o filho de um cidadão 
chamado Frey em um poço. As incisões foram encontrados mais tarde demonstrado 
anterior a isso, o sangue de seu corpo o foi drenado. (Joh. Vitoduran, Chronik). 
 
1338 DC - Os judeus massacraram um nobre de Franconia, em Munique. Seu irmão 
preparou um verdadeiro banho de sangue contra os judeus. (Henri Desport) 
 
1345 DC - Em Munique, judeus abriram as veias do menino Heinrich, e o esfaquearam 
mais de 60 vezes. A Igreja canonizou Heinrich. (Rad. Bav. Sct. II p. 333) 
 
1347 DC - Em Messina, uma criança foi crucificada na sexta-feira. (Henri Desport) 
 
1350 DC - O menino Johannes, um estudante da escola monástica de St. Sigbert em 
Colônia, deu seu último suspiro antes de ser esfaqueado por judeus locais. (Ata sancta., 
Aus den Kirchenakten v Koln). 
 
1380 DC - No Hagenbach na Suábia vários judeus foram surpreendidos enquanto 
massacravam uma criança. (Martin Crusius, Anuário da Suábia, Parte III, Livro V) 
 
1401 DC - No Diessenhofen na Suíça (perto de Schaffhausen), o menino de 4 anos, 
Conrad Lory, foi assassinado. Foi dito que seu sangue tenha sido vendido pelo noivo 
Johann Zahn por 3 florins para o judeu Michael Vitelman. (Ata sancta). 
 
1407 DC - Os judeus foram expulsos da Suíça por causa de um crime semelhante na 
mesma região. (Ibid.) 
 
1410 DC - Na Turíngia, os judeus foram expulsos por causa de um assassinato ritual 
que foi descoberto. (Boll. II, em abril de 838. Baronius 31) 
 
1429 DC - No Ravensburg em Wurttemberg, Ludwig van Bruck, um rapaz da Suíça que 
estava estudando na cidade e vivia entre os judeus, foi martirizado por três judeus em 
meio a inúmeras torturas e violações sexuais. Isso aconteceu durante um festival judaico 
grande (Pêssach) entre a Páscoa e Pentecostes. (Baron. 31, Ata sancta. III. Bd. Des 
abril pg. 978) 
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1440 DC - Um médico judeu em Pavia, Simon de Ancona, decapitou uma criança de 4 
quatro anos de idade, que foi sequestrada e levada a ele por um gentio degenerado. O 
crime tornou-se notório quando um cão pulou de uma janela para a rua com a cabeça da 
criança. O assassino fugiu. (Alphonsus Spina, de bello Judaeorum lib. III. Confid. 7.) 
 
1452 DC - Em Savona, vários judeus mataram uma criança de 2 anos de idade. Eles 
furaram todo o seu corpo e recolheram o sangue no vaso que eles usaram para a 
circuncisão dos seus filhos. Os judeus pingava pequenos pedaços de frutas fatiadas no 
sangue e fizeram uma refeição. (Alphonsus Spina, de bello Judaeorum lib. III, confid. 7.) 
 
1453 DC - Em Breslau, os judeus sequestraram uma criança, engordaram-na e 
colocaram-na em um barril forrado com pregos, que rolou para trás e para a frente, a fim 
de extrair o sangue da criança. (Henri Desportes, Le Mystère du sang, 75) 
1454 DC - Nas propriedades de Louis de Almanza em Castela, dois judeus mataram um 
menino. Eles arrancaram o coração e o queimaram; jogaram as cinzas no vinho que 
beberam com seus correligionários. Ao gastar somas consideráveis, eles conseguiram 
atrasar o julgamento, uma vez que dois dos três advogados eram de ascendência 
judaica. Posteriormente, os judeus foram expulsos da Espanha. (Alphonsus Spina, de 
bello Judaeorum) 
 
1462 DC - Em uma bétula em Rinn perto de Innsbruck, o menino Andreas Oxner foi 
vendido para os judeus e sacrificado. A Igreja o canonizou. A capela chamada “Zum 
Judenstein” (“Para a Rocha dos Judeus) foi construída. (Ata sancta., III. Julho Vol I. 
472) 
 
1468 DC - No Sepulveda, na Castile Velha, os judeus crucificaram uma mulher na 
sexta-feira sobre a ordem do rabino Solomon Pecho. (Did. de Colm. Gesch. Seg v.) 
 
1470 - Em Baden, judeus foram condenados pelo assassinato de uma criança. (Tho. 
Patr. Barbar). 
 
1475 DC - Em Trent em 23 de março (Quinta-feira Santa) antes da Páscoa, os judeus 
sacrificaram um bebê de 29 meses de idade, St. Simon. 
 
1476 DC - Os judeus em Regensburg assassinaram seis crianças. O juiz, no cofre 
subterrâneo de um judeu chamado Josfol, encontrou os restos mortais das vítimas 
assassinadas, bem como uma tigela de pedra manchada de sangue em uma espécie 
de altar. (Raderus Baviera sancta Banda III, 174) 
1480 DC - Em Treviso, um crime semelhante ao de Trento foi cometido: o assassinato 
do canonizado Sebastiano, de Porto-Buffole de Bergamo. Os judeus drenaram seu 
sangue. (H. Desportes, Le Mystère du sang 80) 
 
1480 DC - No Motta em Veneza os judeus mataram uma criança na Páscoa. (Ata 
sancta I. Bd d. 3 de abril) 
 
1485 DC - Em Vecenza, os judeus massacraram St. Laurentius. (Papa Bento XIV 
Touro. Beatus Andreas) 
 
1490 DC - A Guardia, perto de Toledo, os judeus crucificado uma criança. (Ata sancta I. 
Bd. D. 3 de abril) 
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1494 DC - No Tyrnau na Hungria, 12 judeus apreenderam um menino, abriram suas 
veias, e cuidadosamente drenaram seu sangue. Eles beberam um pouco dele e 
preservaram o resto para seus correligionários. (Banfin Fasti, ungar. Br. III. 5 de 
dezembro) 
 
1503 DC - Em Langendenzlingen, um pai entregou o filho de 4 anos de idade, mais de 
dois judeus de Waldkirchen em Baden por 10 florins sob a condição de que ele seria 
devolvido vivo depois de uma pequena quantidade de sangue tivesse sido drenada.  
No entanto, eles drenaram tanto sangue da criança que ela morreu. (Ata sancta II Bd 
des abril p 839: Dr. João Eck, Judebbuchlien) 
 
1505 DC - Um crime, similar ao de Langendenzlingen em 1503, foi tentado em Budweis 
na Boêmia. (Henri Desportes, Le Mystère du sang. 81) 
 
1509 DC - Vários judeus... Assassinaram várias crianças. (Cluverius, epítome hist. Etc 
p. 579) 
 
1509 DC - Os judeus em Bosingen, Hungria, sequestraram o filho de um fabricante de 
rodas, arrastaram-no para a adega, torturaram-no horrivelmente, abriram todas as suas 
veias e sugaram o sangue com penas. Depois jogaram seu corpo em uma cerca viva, 
que os judeus admitiram após repetidas negações. (Ziegler Schonplatz p. 588, col. 1,2) 
 
1510 DC - Em Berlim, os judeus Salomon, Jacob, Aaron, Levi Isaac, o rabino Mosch e o 
açougueiro Jacob foram acusados da compra de um menino de três ou quatro anos de 
idade, por 10 florins de um estranho, colocando-o em uma mesa em um porão, e 
perfurando-o com agulhas nas grandes veias ricas em sangue, até que foi finalmente 
abatido pelo açougueiro Jacob. Uma enorme julgamento começou, e, eventualmente, 
uma centena de judeus foram trancados na prisão de Berlim. Eles parcialmente 
admitiram ter comprado filhos de estranhos, apunhalado-os, sugado e bebido o sangue 
em caso de doença ou preservá-lo com tomates, gengibre e mel. Não menos de 41 dos 
judeus acusados foram condenados à morte por cremação após a sua confissão. Todos 
os outros judeus foram banidos do Mark of Brandenburg. (Richard Mun: “Os judeus em 
Berlim) 
 
1520 DC - Os judeus na Hungria repetiram o crime de 1494 pelo assassinato de uma 
criança em Tyrnau e Biring, e drenaram seu sangue. (Ata sancta II. Bd. D. Abril p. 839) 
 
1525 DC - Um assassinato ritual em Budapeste provocou um movimento anti-semita 
generalizado entre a população. Neste ano, os judeus foram expulsos da Hungria 
(Henry Desportes, Le Mystère du sang 81) 
 
1540 DC - No Sappenfeld na Baviera, o garoto de 4 anos de idade, Michael Pisenharter 
foi sequestrado de seu pai antes da Páscoa e levado para Titting (norte de Ingolstadt), 
onde sofreu as mais horríveis torturas por três dias, suas veias foram abertas e seu 
sangue drenado. O cadáver apresentava sinais de uma crucificação. O sangue foi 
encontrado em Posingen. (Raderus, Baviera sancta. III. Bd. 176F) 
 
1547 DC - Em Rava na Polônia 2 judeus sequestraram um menino de um alfaiate 
chamado Michael e o crucificaram. (Ata sancta II. Bd. Abril p. 839) 
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1569 DC - Em Vitov, Polônia, Johann, dois anos de idade, filho da viúva Kozmianina, foi 
barbaramente assassinado por Jacob, um judeu de Leipzig. (Ata sancta ebenda). 
 
1571 DC - MA Bradaginus foi massacrado pelos judeus. (Seb. Munster, Cosmographia) 
 
1571 DC - Joachim II, eleitor de Brandemburgo, foi envenenado por um judeu, com 
quem teve uma relação de confiança. (Scheidanus X. Buch. Seiner Hist. Pag. 60) 
 
1573 DC - Em Berlim, uma criança que tinha sido vendida por um mendigo foi torturada 
até a morte por um judeu. (P Sartorious 53.) 
 
1574 DC - Em Punia na Letónia, o judeu Joachim Smierlowitz matou uma farota de 7 
anos chamada Elizabeth pouco antes da Páscoa... Nessa época um menino em 
Zglobice foi roubado e levado para Tarnow, onde outro menino foi encontrado nas mãos 
dos judeus em circunstâncias suspeitas: os dois foram libertados a tempo. (At. sancta II. 
Bd. D. Abril p. 839) 
 
1575 DC - Os judeus mataram uma criança, Michael de Jacobi. (Desportes) 1586 DC - 
Em uma série de casos, as crianças foram sequestradas de seus pais e assassinadas; 
por investigar esses crimes, Rupert chegou aos judeus. (Brouver Trier”schen Ann. V J. 
1856) 
 
1592 DC - No Wilna, um menino de 7 anos de idade, Simon, foi terrivelmente torturado 
até a morte pelos judeus. Mais de 170 feridas, feitos por facas e tesouras, foram 
encontrados em seu corpo, além dos inúmeros cortes em seus dedo e unhas. (Ata 
sancta III. Bd. Des Juli) 
 
1595 DC - No Costyn em Posen uma criança foi torturada até a morte pelos judeus. 
(Ata sancta 389) 
 
1597 DC - Em Szydlov o sangue de uma criança foi usado na consagração de uma 
nova sinagoga. As pálpebras, pescoço, veias, membros, e até mesmo os órgãos 
sexuais da criança tinham inúmeras perfurações. (Ata sancta, II Bd. Des de abril) 
 
1598 DC - Na aldeia de Wodznick, na província polonesa de Podolia, o garoto de 4 
anos de idade... Filho de um agricultor foi sequestrado por dois jovens judeus e 
massacrado quatro dias antes da Páscoa judaica pelas torturas mais horrível em que os 
judeus mais respeitados da comunidade participaram. (Ata sancta, II Banda des abril 
835) 
 
1650 DC - No Kaaden na Estíria, o garoto de 5 anos e meio de idade, Mathias Tillich foi 
massacrado por um judeu em 11 de março. (Tentzel) 
 
1655 DC - No Tunguch na Baixa Alemanha os judeus assassinaram uma criança para a 
celebração da Páscoa. (Tentzel, monatl. Unterred. V Juli 1693 p. 553) 
 
1665 DC - Em Viena, os judeus massacraram uma mulher no dia 12 de maio, na forma 
mais terrível. O cadáver foi encontrado em uma lagoa em um saco pesado com pedras. 
Foi completamente coberto de feridas, decapitada e as pernas foram cortadas abaixo 
dos joelhos. (Von H. A. Ziegler, Tagl. Schaupl. P. 553) 
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1669 DC - No caminho de Metz a Boulay, perto da aldeia de Glatigny, no dia 22 de 
setembro, uma criança de 3 anos de idade foi sequestrada de sua mãe pelo judeu 
Raphael Levy. Ele foi terrivelmente massacrado. Seu corpo foi encontrado brutalmente 
mutilado. O assassino foi queimado vivo em 17 de janeiro de 1670. (Abrégé proces du 
fait aux Juifs de Metz, EBD. 1.670) 
 
1675 DC - Em Miess em Bohemia uma criança de 4 anos de idade, foi assassinada 
pelos judeus no dia 12 de março. (Ata sancta II. Bd. Des de abril) 
 
1684 DC - Na aldeia de Grodno, o governo de Minsk, na Rússia, o judeu Schulka 
sequestrou a o garoto de 6 anos, Gabriel, e levou-o para Bialystock onde, na presença 
de vários judeus, foi torturado até a morte e seu sangue drenado . (Registros do 
magistrado em Zabludvo) 
 
1753 DC - Na sexta-feira, dia 20 de abril, em uma aldeia perto de Kiev (Rússia), o 
garoto de 3 anos e meio de idade, filho do nobre Studzinski foi sequestrado pelos 
judeus, escondido em uma taverna até o fim do sábado, e, em seguida, 
monstruosamente sacrificado com a ajuda do rabino Schmaja. O sangue foi vertido em 
várias garrafas. (Registro Criminal do Tribunal de Kiev City) 
 
1764 DC – O filho de 10 anos de Johann Balla, que havia desaparecido no dia 19 de 
junho a partir Orkul, Hungria, foi encontrado em um bosque vizinho, coberto com muitas 
feridas. (Tisza-Eslar, von einem ungarischen Ubgeordneten 108) 
 
1791 DC - No dia 21 de fevereiro, o corpo do garoto de 13 anos de idade, Andreas 
Takals, que vivia com um judeu chamado Abraham, foi encontrado fora de uma aldeia 
perto de Tasnad (Siebenburgen). O sangue tinha sido drenado, cortando-se a veia 
jugular. (Ger.-Akt i.d. Archiv. Zilah v.) 
 
1791 DC - Ao mesmo tempo, dois assassinatos sangrentos foram relatados em 
Holleschau (Morávia) e no Woplawicz no Distrito de Duplin. (Tisza-Eslar, v.e. ungar. 
Abgeord). 
 
1791 DC - Durante o reinado do sultão Selim III, os judeus em Pera mataram um jovem 
grego, suspendendo-o de uma árvore por suas pernas. (Henri Desportes) 
 
1803 DC - No dia 10 de março, o judeu de 72 anos, Hirsch de Sugenheim, sequestrou 
uma criança de 2 anos de idade, entre Ullstadt e Lengenfeld em Buchof perto de 
Nuremberg. Vários dias depois, o judeu negou ter estado em Buchhof a todos no dia 10 
de março. O pai da criança, que queria provar o contrário com testemunhas, foi 
rejeitado no tribunal com ameaças e insultos. No 12º dia a criança foi encontrada morta, 
com a língua cortada e a boca cheia de sangue. Os judeus assediaram o governador do 
distrito de Newstadt naquele tempo até que o assunto acabou por sua satisfação. O pai 
foi forçado sob ameaças a assinar um protocolo, ao qual atestou que a criança, ainda 
quente, quando ela foi encontrada, havia congelado até a morte. (Friedr. Oertel , “Was 
glauben die Juden?” Bamberg, 1823) 
 
1804 DC - Em Grafenberg perto de Nuremberg um menino de 2 a 3 anos de idade, foi 
sequestrado por um velho judeu de Ermreuth pelo nome de Bausoh. Os soldados 
correram para evitar o crime depois de ouvir gritos da criança. (Dr. J. W. Chillany) 
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1810 DC - Entre os registros do julgamento Damasco existe uma carta de John Barker, 
ex-cônsul de Aleppo, que fala de uma pessoa pobre que, de repente desapareceu de 
Aleppo. O hebreu Raphael de Ancona foi acusado de tê-la abatido e drenando todo o 
seu sangue. (A. Laurent. Affaires de Syrie) 
 
1812 DC - Na ilha de Corfu em outubro três judeus que haviam estrangulado uma 
criança foram condenados à morte. Algum tempo depois, o filho de um grego, chamado 
de Riga, foi sequestrado e morto pelos judeus. (Achille Laurent, Affaires de Syrie) 
 
1817 DC - A acusação do assassinato cometido neste ano, contra a menina Marianna 
Adamoviez, foi anulada devido a um lapso de tempo. 
 
1823 DC - No dia 22 de abril, em Velisch no governo russo de Vitebsk, o garoto de 3 
anos e meio de idade, filho do inválido Jemelian Ivanov foi sequestrado, torturado até a 
morte, e seu sangue drenado. Apesar de uma grande quantidade de declarações de 
testemunhas cobrando os judeus, o julgamento foi subitamente interrompido. 
(Pavlikovsky, ebenda.) 
 
1824 DC - Em Beirute o intérprete Fatch-Allah-Seyegh foi assassinado pelo seu 
proprietário judeu, como o inquérito estabeleceu, para fins rituais. 
 
1826 DC - Em Varsóvia, um menino de 5 anos de idade, foi encontrado morto, cujo 
corpo tinha mais de cem feridas, mostrando que seu sangue tinha sido drenado. Toda 
Varsóvia estava em um estado de insurreição, em todos os lugares os judeus 
protestaram sua inocência, sem ter sido acusado. As deposições feitas às cortes, em 
conjunto com a evidência médica, foram removidos dos documentos. (Pavlikovski, wie 
oben p. 282) 
 
1827 DC - No Vilna, na Rússia foi encontrado o cadáver esfaqueado do filho de um 
fazendeiro, Ossib Petrovicz,. De acordo com o testemunho do garoto de 16 anos, 
pastor Zulovski, ele foi sequestrado pelos judeus. (Nach einer Mitteilung des 
gouvernement Vilna.) 
1829 DC - Em Turim, a esposa do comerciante Antoine Gervalon foi sequestrada. No 
porão, ela estava preparada para o sacrifício dela por dois rabinos. Com sua última gota 
de força que ela respondeu a seu marido, que estava passando por o bairro judeu com 
vários soldados, chamando seu nome em voz alta. Assim, ela foi libertada. No entanto, 
os judeus conseguiram abafar o incidente com o dinheiro. (Auszug aus einem Briefe 
des Barons von Kalte) 
 
1831 DC - O assassinato da filha de um cabo da Guarda em São Petersburgo. Quatro 
juízes reconheceu-o como um crime de sangue, enquanto um quinto duvidava. 
(Desportes) 
 
1834 DC - De acordo com o testemunho de Ben Nound, judia que se converteu ao 
cristianismo, um homem gentio velho em Trípoli foi amarrado por quatro ou cinco judeus 
e enforcado em uma laranjeira por seus dedos. No momento em que o velho estava 
perto da morte dos judeus cortaram sua garganta com uma faca de açougueiro e 
deixaram o corpo cair até que todo o sangue havia sido coletado em uma tigela. (Henri 
Desportes, Le Mystère du sang. 91) 
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1839 DC - Na Ilha de Rodes, o filho de 8 anos do comerciante, que estava entregando 
ovos a alguns judeus, não retornou. Poder do dinheiro judeu entrou em vigor, e os 
processos judiciais foram adiados e finalmente suprimidos. (Henri Desportes, Le 
Mystère du sang. 92) 
 
1839 DC - Em Damasco, o escritório de alfândega descobriu um judeu com uma garrafa 
de sangue. O judeu ofereceu 10 mil piastras, a fim de abafar o caso. (Cf. Prozess bei A. 
Laurent, op. Cit. S. 301) 
 
1843 DC - Assassinatos de crianças gentias pelos judeus em Rhodes, Corfu e em 
outros lugares. (Famont L”Egypte sous Mehemet Ali, Paris, 1843) 
 
1875 DC - No Zboro, no condado de Saros, na Hungria, vários judeus atacaram a serva 
de 16 anos, Anna Zampa, na casa de seu mestre, Horowitz. A faca foi levantada em 
cima dela quando um cocheiro acidentalmente interveio, salvando-a. O presidente do 
tribunal, Bartolomeu Winkler, que estava em dívida para com os judeus, estava com 
medo de levar os criminosos à justiça. 
 
1877 DC - Na aldeia de Szalaacs, no país de Bihar (Hungria), a sobrinha de 6 anos de 
idade de Josef Klee, Theresia Szaabo, e seu sobrinho de 9 anos, Peter Szaabo, foram 
assassinados por judeus. No entanto, um médico judeu realizou o inquérito, que 
declarou que as crianças não foram assassinadas, terminando assim o caso. (M. 
Onody, ebenda). 
 
1879 DC - Em Budapeste, antes da festa de Purim, uma serva jovem no Bairro Judeu 
foi colocada para dormir com bebida. 24 horas após a festa, ela acordou tão fraca que 
mal podia andar. Em seu antebraço direito, sua coxa esquerda, e seu corpo abaixo do 
umbigo, ela descobriu feridas circulares vermelhas, como manchas de sangue, com 
pequenas aberturas no centro. Seu sangue tinha sido drenado. (M. Onody, ebenda). 
 
1879 DC - No Kutais no Cáucaso, 4 vendedores de imagem judeus mataram uma 
menina de 6 anos. Os dedos foram cortados com uma faca, nas pernas, um pouco 
acima da panturrilha, incisões horizontais tinham sido feitas, e não havia uma gota de 
sangue em suas veias. Com o auxílio dos judeus poderosos da Rússia os culpados 
escaparam da punição. (Univers.) 
 
1881 DC - No Kaschau na Hungria, a filha de um certo Josef Koczis desapareceu. Duas 
semanas mais tarde, o corpo foi encontrado completamente vazio de sangue num poço. 
(M. Onody, Tisza-Eszlar) 
 
1881 DC - Em Steinamanger a neta de 8 anos de idade de um cocheiro que trabalhava 
para os judeus desapareceu. (M. Onody, evenda.) 
 
1881 DC - Em Alexandria, os judeus novamente mataram uma criança gentia chamada 
Evangelio Fornoraki. Os pais da criança estrangulada, descobriram na costa do mar, 
permitiram um exame post-mortem, que durou vários dias e foi a causa de revoltas 
contra os judeus. A família Baruch, os principais suspeitos do assassinato, foram preso, 
mas liberados mais tarde. (Civita Cattolica, von des. 1.881) 
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1881 DC - Na cidade galega de Lutscha, a serva polonesa Franziska Muich, que 
trabalhava para o judeu taberneiro Moisés Ritter, e que tinha sido estuprada por ele, foi 
assassinada por Moisés e sua esposa, Gittel Ritter, de acordo com o testemunho do 
agricultor Mariell Stochlinski. (Otto Glogau, der Kulturk. Heft. 128. 15. Fevr. 1.886) 
 
1882 DC - No Tisza-Eszlar, pouco antes da Páscoa judaica, a menina de 14 anos 
Esther Solymosi desapareceu. Desde que a menina foi vista pela última vez nas 
proximidades da sinagoga, a suspeita foi dirigida imediatamente sobre os judeus. Os 
dois filhos do servo do templo, Josef Scharf, de 5 anos de idade, Samuel e o de 14 
anos de idade Moritz, acusaram seu pai e afirmaram que Esther foi levado para o 
Templo e massacrada lá. O cadáver da menina nunca foi encontrado. 
 
1882 DC - Pouco tempo depois, um outro caso muito semelhante aconteceu em Gálata. 
Sérius, um advogado distinto da comunidade grega, enviou uma petição para os 
representantes de todas as potências européias em Constantinopla para que a justiça 
pudesse ser feita, mas os judeus subornaram a polícia turca, que permitiu que certos 
documentos no caso desaparecessem. Médicos subornados declararam que a mãe da 
criança raptada e assassinada era mentalmente perturbada. 
 
1883 DC - Uma vez mais um assassinato ritual ocorreu em Gálata. A polícia, subornada 
com dinheiro judeu, impediu uma investigação. O jornal Der Stamboul, que falou 
fortemente contra os culpados, foi suprimido. Esta supressão custou os judeus 140.000 
francos. 
 
1884 DC - No Sturz (Prússia Ocidental), o corpo desmembrado do garoto de 14 anos, 
Onophrius Cybulla, foi encontrado uma manhã de janeiro sob uma ponte. Conforme 
opinião do médico, os desmembramentos mostraram grande perícia e destreza no uso 
da faca. Embora o rapaz assassinado fosse forte e pletórico, o cadáver estava 
completamente sem sangue. Imediatamente a suspeita caiu sobre vários judeus, e 
durante a investigação alguns fatos muito preocupantes surgiram.  
Estes, no entanto, não foram consideradas suficientes e os judeus detidos foram 
liberados. (Otto Glagau, der Kulturki, Heft 119 15.. Mai 1885) 
 
1885 DC - Na Mit-Kamar no Egito, um jovem copta foi massacrada para as celebrações 
da Páscoa. 
 
1888 DC - em Breslau, em julho, um crime foi cometido por Max Bernstein, um 
candidato Rabínico de 24 anos de idade ao colégio talmúdico, contra um menino de 7 
anos de idade, Severin Hacke, que Bernstein tinha seduzido em seu quarto. Bernstein 
retirou o sangue do órgão sexual do menino. Após o veredicto do juiz Bernstein ele 
confessou: “A bíblia e o Talmude ensinam que o mais grave dos pecados só pode ser 
expiado pelo sangue inocente”. Portanto, ele tinha retirado o sangue do menino. Os 
judeus reconheceram o perigo e declarou que Bernstein era um “maníaco religioso”. 
 
1891 DC - O assassinato de um menino em Xanten, no Reno. O filho robusto de 5 anos 
do marceneiro Hegemann, foi encontrado à noite às 6 horas em 29 de junho, pela 
empregada Dora Moll, no estábulo dos Kuppers vereador, com as pernas aparte, 
colocadas a seu lado um corte circular ritual formado, realizado por uma mão hábil, e o 
sangrou. O menino foi perdido às 10h30 da manhã. Ele foi visto por três testemunhas, 
sendo puxado para dentro da casa do açougueiro judeu Buschoff. 
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1899 DC - No dia 26 de março, a única costureira de 19 anos de idade, Agnes Kurza, 
foi abatida pela mão do açougueiro judeu Leopold Hilsner. O cadáver foi encontrado 
sem sangue. O assassino foi condenado à morte pelo tribunal de Kuttenberg. 
 
1900 DC - No Konitz, Prússia Ocidental, em 11 de março de 1900, o calouro de 18 
anos, Ernst Winter, foi brutalmente assassinado. Dois dias depois, pedaços de seu 
corpo desmembrado foram pescados para fora do Monschsee; quase cinco dias depois, 
em 15 de abril, o primeiro dia santo de Páscoa, a cabeça dele foi encontrada por 
crianças que brincavam no mato. O cadáver estava completamente sem sangue. Winter 
foi ritualmente assassinado. O assassinato foi realizado na adega do açougueiro judeu, 
Moritz Levi, depois que a vítima tinha sido atraída por uma jovem judia. No dia do 
assassinato, um grande número de judeus estrangeiros estavam em Konitz que 
partiram no dia seguinte, sem qualquer razão plausível a ser dada para a sua visita. 
Entre eles estavam os açougueiros Haller de Tuchel, Hamburger de Schlochau, 
Eisenstedt de Prechlau e Rosenbaum de Ezersk. O Konitz açougueiro Heimann 
desapareceu logo após o assassinato. 
 
1911 DC - Um estudante de 13 anos, Andrei Youshchinsky foi assassinado em Kiev em 
12 de março. Oito dias depois, seu corpo foi encontrado em uma olaria completamente 
cortado em pedaços e sem sangue. A suspeita recaiu sobre o gerente judeu da olaria, 
Mendel Beiliss. O caso não chegou a julgamento até dois anos e meio depois 
(setembro de outubro 29-28, 1913). No período de intervenção foram feitas inúmeras 
tentativas de levar os policiais que investigam para o caminho errado. Enquanto isso, 
um grande número de testemunhas de acusação sofreu morte súbita e não natural; 
falsas acusações e confissões seguiram se uma após outra, devido a enormes 
subornos de dinheiro. Atrás do acusado à espreita nas sombras, estava a figura de 
Faivel Schneerson dos Lubavitchers, líder dos Zadiks (“Santos”) da seita chassidim, que 
era o diretor espiritual do assassinato. O julgamento terminou com a soltura de Beiliss, 
mas ao mesmo tempo, o tribunal estabeleceu que o assassinato tinha ocorrido dentro 
da olaria judaica, que era o centro religioso dos judeus de Kiev, com a finalidade de 
obtenção de sangue. Quase todos os promotores, testemunhas e autoridades que 
falaram contra o Judaísmo, mais tarde, foram vítima do terror bolchevique. (Ausfuhrliche 
Darstellungen des Prozeßes enthalten “Hammer” Nr 271, 273, 274, 275;. Oktober bis 
Dezember 1913) 
 
1926 DC - os restos mortais dos filhos Hans e Erika Fehse foram encontrados em uma 
parcela em praça pública em Breslau. As crianças haviam sido massacradas. Os 
cadáveres estavam sem sangue. Estavam faltando os órgãos genitais. Acreditava-se 
que o açougueiro judeu era culpado. Ele desapareceu sem deixar vestígios. 
 
1928 DC - O estudante de segundo ano de faculdade, Helmut Daube, foi massacrado 
na noite do dia 22-23 de marco de 1928. Na parte da manhã, o cadáver com o sangue 
drenado estava em frente da casa dos pais. (Cfr. «Der Sturmer “) 
 
1929 DC - O assassinato de Manau. O menino Karl Kessler foi encontrado esquartejado 
e sem sangue em 17 de março de 1929, alguns dias antes da Páscoa. (Cfr. «Der 
Sturmer “) 
 
1932 DC - Martha Kaspar foi abatida e esquartejada em Paderhorn em 18 de março de  
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1932. Os pedaços do cadáver foram drenados sangue. O judeu, Moritz Meyer, foi 
condenado e recebeu 15 anos de prisão. (Cfr. «Der Sturmer “) 
 
“São 131 assassinatos rituais que são conhecidos e têm sido passados para a 
posteridade por escrito. (LSN: Na verdade, existem alguns outros, particularmente no 
período antigo, que não estão listados aqui.) Quantos têm ocorrido e ninguém sabe 
hoje sobre eles! Quantos milhares, sim, talvez centenas de milhares ficaram por ser 
descobertos! Torturar jovens, seres humanos inocentes, matar e beber o seu sangue, 
este é o maior e mais terrível aspecto de todos os crimes que Judaísmo Internacional 
tomou sobre si!” 
 
Esta informação veio de uma fonte que tinha um viés cristão nela, mas o fato de que a 
maioria da população da Terra ainda não descobriu ainda é que “judaico” e o título 
irmão “cristão” são nada menos que o mesmo. “Cristão” é na verdade um título que os 
judeus dão aos incautos que caíram sob o feitiço desta “religião” judaica chamada 
cristianismo. 
 

Jeová, a Bíblia e Sacrifício Sangue 
Sacrifício humano na Bíblia 

 
Deuteronómio 12:27  
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. 
 
O bíblia judaico-cristã está repleta de sacrifício de sangue –  sacrifício HUMANO. A 
maioria dos Cristãos confia no que o seu pregador tem a dizer e/ou estão com preguiça 
ou mentalmente desafiados a ler e estudar por si mesmos. Quantas pessoas 
REALMENTE se preocupam em PENSAR? Além dos sacrifícios de sangue humano 
evidentes para Jeová, um após outro banho de sangue ocorreram sob a direção e 
ordens desta entidade sedenta de sangue na forma de inúmeras guerras e outros atos 
de desumanidade.  
 
Textos e escrituras gentias sagradas foram substituídos por esta sujeira judaica 
inventada. Não há nada de espiritual nisso, apenas assassinato após assassinato, 
nenhuma diferença da Hollywood controlada por judeus e sua énfase sobre a violéncia, 
derramamento de sangue e assassinatos sem fim.  
 
Êxodo 22:29 As tuas primícias, e os teus licores não retardarás; o primogénito de teus 
filhos me darás.  
 
Ezequiel 20:25-26 Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos 
quais não haviam de viver; 
E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que 
abre a madre; para assolá-los para que soubessem que eu sou o Senhor.  
 
II Samuel, capítulo 21, é outro exemplo de sacrifício de sangue para apaziguar Jeová.  
21:6 De seus filhos se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em 
Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. 
21:9 E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o 
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Senhor; e caíram estes sete juntamente; e foram mortos nos dias da sega, nos dias 
primeiros, no princípio da sega das cevadas.  
21:10 Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, e estendeu-lho sobre uma 
penha, desde o princípio da sega até que a água do céu caiu sobre eles; e não deixou 
as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite.  
 
Quando sete homens são assassinados a sangue frio, a fim de apaziguar Jeová na 
esperança de que ele acabe com a fome, isso só pode ser chamado de sacrifício 
humano.  
 
Mais sacrifícios de sangue:  
 
Números 31:25 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 
26 Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o 
sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação;  
  
31:27-40 E divide a presa em duas metades, entre os que se armaram para a peleja, e 
saíram à guerra, e toda a congregação. 
Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, 
de cada quinhentos uma alma, dos homens, e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. 
Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do 
Senhor. 
Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada cinquenta, um dos homens, 
dos bois, dos jumentos, e das ovelhas, e de todos os animais; e os darás aos levitas 
que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. 
E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. 
Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, seiscentas e 
setenta e cinco mil ovelhas; 
E setenta e dois mil bois; 
E sessenta e um mil jumentos; 
E, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as 
almas foram trinta e duas mil. 
E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de trezentas e 
trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. 
E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de seiscentas e setenta e cinco. 
E foram os bois trinta e seis mil; e o seu tributo para o Senhor setenta e dois. 
E foram os jumentos trinta mil e quinhentos; e o seu tributo para o Senhor sessenta e 
um. 
E houve de pessoas dezesseis mil; e o seu tributo para o Senhor trinta e duas pessoas.  
 
Esse trecho foi tirado de “The Handbook of Jewish Knowledge” por Nathan Ausubel © 
1964, páginas 302-303  
 
“Jefté, um dos juízes regentes após a conquista de Canaã, havia sacrificado sua única 
filha ao Deus de Israel, em uma celebração de uma vitória militar contra os Amonitas, 
Samuel “o profeta” tinha cortado de uma maneira sacrificial do corpo de Agag diante de 
Deus, Davi, o rei poeta sensível tinha entregado os sete filhos de Saul para os 
Gibeonitas “para pendurá-los para Deus”.  
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Um exemplo disso pode ser visto abaixo, como o versículo foi mudado em Juízes 11:39.  
Nos outros, o ser humano foi substituído por um “cordeiro”.  
 
Juízes 11:34  
Vindo, pois, Jefté a Mizpá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com 
adufes e com danças; e era ela a única filha; não tinha ele outro filho nem filha.  
11:35 
E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes, e disse: Ah! filha minha, muito 
me abateste, e estás entre os que me turbam! Porque eu abri a minha boca ao Senhor, 
e não tornarei atrás. 
11:36 
E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que 
prometeste; pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amom. 
11:37 
Disse mais a seu pai: Concede-me isto: Deixa-me por dois meses que vá, e desça 
pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. 
11:38 

E disse ele: Vai. E deixou-a ir por dois meses; então foi ela com as suas companheiras, 
e chorou a sua virgindade pelos montes. 
11:39 

E sucedeu que, ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o 
seu voto que tinha feito; e ela não conheceu homem; e daí veio o costume de Israel, 
11:40 

Que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar, por quatro dias, a filha de Jefté, o 
gileadita. 
 
Quão óbvio isso pode ficar? Em Juízes 11:35; Jefté “rasga” as roupas. Para aqueles de 
vós que não estão familiarizados com isso, é um costume hebraico e também um antigo 
costume rasgar as roupas após a morte de um ente querido. 
“Porque eu abri a minha boca ao SENHOR, e não tornarei atrás”. Ele fez uma promessa 
de sacrificar a sua única filha para Jeová. Também é flagrantemente que Jeová exigiu 
este ato, em troca de sua vitória sobre seus inimigos e “os filhos de Amon”, como ele 
afirmou: “não posso voltar atrás”.  
 
Em Juízes 11:37; sua filha afirma: “Concede-me isto: Deixa-me por dois meses que vá, 
e desça pelos montes, e chore a minha virgindade”  
“Concede-me isto” e “chore a minha virgindade” Aqui é óbvio que Jeová exigiu o 
sacrifício de uma virgem.  
 
Em Juízes 11:39; Quando ela voltou para seu pai “o qual cumpriu nela o seu voto que 
tinha feito; e ela não conheceu homem” e Juízes 11:40: “as filhas de Israel iam de ano 
em ano lamentar, por quatro dias, a filha de Jefté” Isso é tão óbvio, que ele sacrificou 
sua única filha virgem para Jeová que exigiu este ato, em troca de uma vitória para 
Jefté.  
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CANIBALISMO:  
 
Deuteronómio 28:53 
E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o 
Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. 
28:54  
Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para 
com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus 
filhos que ainda lhe ficarem;  
28:55  
De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer; 
porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te 
apertará em todas as tuas portas.  
28:56  
E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza 
nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o 
homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha; 
28:57  
E isto por causa de suas páreas, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus 
filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no 
aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas.  
28:58  
Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste 
livro, para temeres este nome glorioso e temível, o SENHOR TEU DEUS, 
 
COMO SE SANGUE HUMANO NÃO FOSSE SUFICIENTE, JEOVÁ DEU CLARAS 
INSTRUÇÕES PARA O ABATE RITUAL DE ANIMAIS, COMO DE COSTUME:  
 
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  
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; 
24:5  
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e 
sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros.  
24:6  
E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias; e a outra metade do sangue 
espargiu sobre o altar. 
24:7  
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.  
24:8  
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. 
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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 E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus 
filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho; 
29:11 
E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 
29:12 
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. 
29:13Também 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; 
29:14 Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora 
do arraial; é sacrifício pelo pecado. 
29:15 
Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça 
do carneiro, 
29:16 
E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor; 
29:17 
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. 
29:18 
Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto para o Senhor, cheiro 
suave; uma oferta queimada ao Senhor. 
29:19 
Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua 
cabeça; 
29:20 
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; 
29:21 
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. 
29:22 
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; 
29:23  
E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que 
estão diante do Senhor. 
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29:24 
E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos; e com movimento 
oferecerás perante o Senhor. 
29:25 
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. 
29:26 
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. 
29:27 
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. 
29:28 
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. 
29:29 
E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem 
ungidos com elas para serem consagrados com elas. 
29:30 
Sete dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando 
entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 
29:31 
E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo; 
 
Levítico capítulo 1  
1:1  
E chamou o SENHOR a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: 
1:2 
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. 
1:3 
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. 
1:4 
E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para 
a sua expiação. 
1:5 
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. 
1:6  
Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. 
1:7 
E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha 
sobre o fogo. 
1:8 
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; 
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1:9 
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. 
1:10 
E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, 
oferecerá macho sem defeito. 
1:11 
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. 
1:12 
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; 
1:13 
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. 
1:14 
E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou 
de pombinhos; 
1:15 
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; 
1:16 
E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do 
oriente, no lugar da cinza; 
1:17 
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 capítulo 7  
7:1  
E esta é a lei da expiação da culpa; coisa santíssima é. 
7:2 
No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o 
seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 
7:3 
E dela se oferecerá toda a sua gordura; a cauda, e a gordura que cobre a fressura. 
7:4 
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; 
7:5  
E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor; expiação da 
culpa é. 
 
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.  
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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,  
 
14:49  
Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e hissopo; 
14:50 
E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes; 
14:51 
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; 
14:52 
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. 
14:53 
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim fará 
expiação pela casa, e será limpa. 
14:54 
Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, 
14:55 
E da lepra das roupas, e das casas, 
14:56 
E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas; 
14:57 
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  
 
Isto continua e continua. Repetição de infinitos assassinatos em massa e 
derramamento de sangue. O palavra “SANGUE” é usada repetidamente. Você poderia 
pensar que isso tudo seria assim tão óbvio. Todos nós devemos ter em mente, o 
nazareno foi o último sacrifício humano; também “comer o corpo e beber o sangue” é 
recitado repetidamente durante quase toda missa/culto cristão em todo o mundo. 
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A Mensagem Subliminar da Bíblia Judaico-Cristã: 
Supremacia Judaica Sobre os Gentios 

 
Há um “sacerdócio”secreto judaico que remonta a milhares de anos. Este “sacerdócio” 
controlou e sempre teve um nível muito mais elevado de conhecimento além de 
qualquer coisa que a maioria sabia. Eles permitiram que a população trabalhasse como 
a construção de catedrais e quando foram estabelecidas novas sociedades, esta 
sociedade de magos tomaria as posições de poder religioso e político e garantiria que 
qualquer conhecimento avançado em circulação fosse removido do domínio público e 
posto em suas escolas e organizações secretas. A hierarquia de decisão do Vaticano 
não são nada mais do que criminosos organizados, que têm causado à humanidade 
destruição, miséria, sofrimento e dor incalculáveis. A Igreja Católica e a religião cristã 
são equipadas a níveis mais elevados, e são ferramentas dos judeus que são seus 
mestres. Os judeus são os que controlar as Igrejas cristãs, especialmente o Vaticano 
Católico a partir do qual todos as outras Seitas cristãs evoluem. 
 
Nos níveis superiores, eles sabem o verdadeiro poder do sol, do magnetismo, da 
mente, o os efeitos dos planetas no comportamento humano, como manipular o tempo, 
a energia, e eles têm usado suas organizações secretas para criar instituições na arena 
pública tais como religiões e partidos políticos para remover conhecimento oculto e 
mantê-lo fora de circulação. O Inquisição foi um bom exemplo, pois mesmo falar de 
qualquer assunto oculto ou esotérico seria assinar a própria sentença de morte.  
 
A fim de maximizar o poder de sua agenda, igrejas cristãs foram construídas em cima 
de Ley Lines. Ley Lines são áreas na terra que tem energia geomagnética amplificada. 
O corpo humano é composto e funciona a base de bioeletricidade. Nossos 
pensamentos são feitos de impulsos elétricos. Através da meditação e trabalho com 
nossos próprios centros de energia, podemos aprimorar nossos pensamentos para ter 
uma saída elétrica mais forte e afetar nosso ambiente. Quando aquele que é qualificado 
usa a energia da Terra junto com energia do pensamento direcionada, amplia-se 
significativamente o poder por trás dos pensamentos e direção da energia através da 
vontade. Templos pagãos foram destruídos e Igrejas cristão foram erguidas em seu 
lugar. Rituais especiais também foram conduzidos por essas travessias de energia na 
grade da Terra. Sacrifícios humanos e animais produziam extremo medo na vítima. 
Esta energia de medo dirigida que eles usavam para controlar era bombeado para 
esses vórtices de energia da Terra. O que acontece é que esta energia, ampliada 
milhares de vezes, cria um estado vibracional dentro do campo da Terra em que todos 
nós vivemos. Pelo que eu entendo, ele circunda a Terra como uma teia de aranha. Esta 
é o razão pela qual o cristianismo tem um poder tão forte sobre muitos. Medo é a 
palavra de quatro letras que controla o mundo e é muito eficaz.  
 
Além disso, as pregações chocantemente cheias de emoção e as doutrinas que foram 
repetidas indefinidamente dentro dessas estruturas tinha todo o poder que precisavam 
para fazer o seu trabalho. Juntamente com a utilização da energia da congregação 
ignorante, e um poderoso fornecimento constante de energia foi e tem sido disponível 
para ser dirigido e manipulado pelos adeptos do inimigo para a condenação do povo. 
Antigas obras de arte, através da Renascença são a prova do controle que a igreja 
Cristã tinha sobre as pessoas em todos os aspectos de suas vidas.  
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Há pouquíssimas pinturas, esculturas e outras obras de arte que não retratam o 
nazareno ou a virgem vadia e companhia. Isto também vale para a música durante esse 
período. Criar qualquer número de obras não cristãs era sujeitar a si mesmo a ser 
condenado como herege. A energia da oração por si só que tem ido para esta 
instituição vil está além da imaginação. Uma pessoa sozinha que se fixa sobre um 
pensamento ou ideia gera energia do pensamento, pense no que milhões de pessoas 
podem fazer.  
 
Infelizmente, dada a ganância, isso não foi o suficiente para os alienígenas nefastos e 
seus escravos humanos que dirigem esta rede de destruição. Tinha que haver guerra. 
A produção de energia humana é mais poderosa em momentos de grande medo, 
quando enfrenta a morte ou quando se está a morrer. Quanto mais violenta, melhor. 
Qualquer um que esteja familiarizado com o velho testamento da bíblia deve estar bem 
ciente das guerras intermináveis promovidas pelo chamado “Jeová”, que é dominação 
judaica, e assassinato em massa, tortura e genocídio dos gentios. ESSA IMUNDÍCIE 
PERVERTIDA DOENTIA É FORÇOSAMENTE EMPURRADA NAS MENTES DOS 
GENTIOS DESDE O PRIMEIRO DIA, CRIANDO UM PENSAMENTO SUBLIMINAR 
PODEROSO, QUE SE MANIFESTA EM REALIDADE.  
 
 O rabino Yaacov Perrin diz: “Um milhão de árabes não valem a unha de um judeu”.  
(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  
E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 
17:14 
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. 
17:15 
E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O SENHOR É MINHA BANDEIRA. 
17:16 
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 (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). 
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“JEOVÁ” ORDENA O ASSASSINATO EM MASSA DE MILHARES DE GENTIOS; 
Êxodo 32:27  
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. 
32:28 
E os filhos de Levi fizeram conforme à palavra de Moisés; e caíram do povo aquele dia 
uns três mil homens. 
 
Levítico 26:7  
E perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós. 
26:8 
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”. 
 
GENOCÍDIO DOS GENTIOS MIDIANITAS:  
Números 25:16  
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 
25:17 
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”. 
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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  
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.  
31:10 
E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os 
seus acampamentos. 
31:11 
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”. 
 
MAIS ASSASSINATO EM MASSA E GENOCÍDIO DE GENTIOS. A TOMADA DE 
TODA A PROPRIEDADE GENTIA É UM EXEMPLO FLAGRANTE DO QUE FOI FEITO 
NA ATUAL PALESTINA (DESCENDENTE DOS FILISTEUS) PELO ESTADO BANDIDO 
DE ISRAEL: 
Deuteronómio 2:20 
Também essa foi considerada terra de gigantes; antes nela habitavam gigantes, e os 
amonitas os chamavam zamzumins; 
2:21 
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; 
2:22 
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; 
2:23  
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”.   
2:30 
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. 
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2:31 
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. 
2:32 
E Siom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, em Jaza; 
2:33 
E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu 
povo. 
2:34 
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”.  
 
2:35  
Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos 
tomado.  
  
Citações do Talmude judaico:  
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”.   
 
2:36  
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.  
2:37  
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.  
Deuteronómio 7:1  
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;  
7:2  
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; 
 
7:3 
Nem te aparentarás com elas; não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas 
filhas para teus filhos; 
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7:4 
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;  
7:5  
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.  
7:6  
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.  
 
Deuteronómio 7:21  
Não te espantes diante deles; porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus 
grande e terrível. 
7:22 
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. 
7:23 
E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão até que 
sejam consumidas. 
7:24 
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.  
 
Deuteronómio 7:25  
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.  
7:26  
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. 
 
Deuteronómio 12:27  
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. 
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12:28 
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. 
12:29 
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, 
12:30 
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: 
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  
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; 
24:5 
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e 
sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. 
24:6 
E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias; e a outra metade do sangue 
espargiu sobre o altar. 
 
24:7  
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. 
24:8 
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  
E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as 
suas mãos sobre a cabeça do novilho; 
 
29:11 
E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 
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29:12 
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. 
29:13 
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; 
29:14 
Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do 
arraial; é sacrifício pelo pecado. 
29:15 
Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça 
do carneiro, 
29:16 
E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor; 
29:17 
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. 
29:18 
Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto para o Senhor, cheiro 
suave; uma oferta queimada ao Senhor. 
29:19 
Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua 
cabeça; 
29:20 
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; 
29:21  
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. 
29:22 
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; 
29:23 
E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que 
estão diante do Senhor. 
29:24 
E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos; e com movimento 
oferecerás perante o Senhor. 
29:25 
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. 
29:26 
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. 
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29:27 
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. 
29:28 
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. 
29:29 
E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem 
ungidos com elas para serem consagrados com elas. 
29:30 
Sete dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando 
entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 
29:31 
E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo; 
 
Levítico capítulo 1  
1:1  
E chamou o SENHOR a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: 
1:2 
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. 
1:3 
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. 
1:4 
E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para 
a sua expiação. 
1:5 
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. 
 1:6  
Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. 
1:7 
E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha 
sobre o fogo. 
1:8 
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; 
1:9 
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. 
1:10 
E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, 
oferecerá macho sem defeito. 
 
1:11 
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. 
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1:12 
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; 
1:13 
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. 
1:14 
E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou 
de pombinhos; 
1:15 
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; 
1:16 
E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do 
oriente, no lugar da cinza; 
1:17 
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 capítulo 7  
7:1  
E esta é a lei da expiação da culpa; coisa santíssima é. 
7:2 
No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o 
seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 
7:3 
E dela se oferecerá toda a sua gordura; a cauda, e a gordura que cobre a fressura. 
7:4 
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; 
7:5  
E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor; expiação da 
culpa é.  
 
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,  
14:49  
Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e hissopo; 
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14:50 
E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes; 
14:51 
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; 
14:52 
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. 
14:53 
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim fará 
expiação pela casa, e será limpa. 
14:54 
Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, 
14:55 
E da lepra das roupas, e das casas, 
14:56 
E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas; 
14:57 
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 
 
 
* SATAN JAMAIS ASSASSINOU QUEM QUER QUE SEJA! 
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Meditação Satânica 
 
Fortalecer-nos espiritualmente e avançar nossas almas é o fundamento e a finalidade 
do satanismo. Para que a energia espiritual flua, deve-se ser livre. Hatha Yoga funciona 
através de uma série de alongamentos para soltar o corpo e aumentar a flexibilidade da 
coluna vertebral onde Serpente de Satan pode ascender. A chave é ser livre. 
 
Quando se começa um programa de mediação, a energia espiritual começa a fluir. Isso 
significa que trabalha para remover últimos tabus, cicatriza experiências, problemas 
psicológicos e tal dos chakras e dos 144 mil nadis na alma. Estes problemas podem 
estender-se a muitas vidas passadas. As memórias e experiências de vida (isso inclui 
vidas passadas) são armazenadas nos chakras, cada experiência/evento reside no 
chakra correspondente que rege sobre esse. 
 
Como mencionei antes no meu último sermão, o primeiro chakra a energia espiritual da 
serpente sobe para depois de deixar a base é o chakra sexual, também conhecido 
como o segundo chakra, o chakra sacral. Ao criar limitação, tabus, culpa e uma atitude 
negativa em relação à sexualidade, o que garante a energia espiritual é mantida no 
chacra básico e não circula, mantendo a vítima estagnada. 
 
A meditação pode trazer raiva, sentimentos incomuns, emoções, visões, experiências, 
problemas emocionais e psicológicos, hang-ups etc, para a consciência direta para que 
se possa reconhecer e lidar com estes. Trata-se de uma limpeza. É preciso estar 
aceitando a si mesmo e reconhecer os sentimentos de alguém, pensamentos e atitudes 
em relação às coisas sem suprimir ou condenando a si mesmo. Apenas mentalmente 
deixar ir e ser livre. Quanto mais se tenta suprimir alguma coisa, mais que qualquer 
coisa, seja ela qual for, vai trabalhar para atormentar um psicologicamente e, 
eventualmente, entrar em erupção em si. 
 
Como já escrevi várias vezes, não há dietas especiais, modos de vida, ou estilos de 
vida necessários para avançar em yoga e colher os maiores benefícios dos exercícios 
de kundalini. Tudo o que você precisa fazer é ser você mesmo e aceitar a si mesmo. O 
orgasmo sexual é essencial para o avanço espiritual e para o aumento da Serpente. 
 
“Eu levar ao caminho reto, sem um livro”, Satan, o Al Jilwah 
 
Muitas pessoas ultimamente estão vindo a Satan diretamente de deixar o cristianismo, 
como eles agora percebem que foram enganados e iludidos. Isto pode ser um choque, 
em muitas áreas. Eu tinha um tampão 15 anos como eu era ateu para a época antes de 
chegar ao satanismo. Através de ateísmo, me livrei de alguns hang-ups uma educação 
cristã colocou em mim. Quando alguém se livrar de hang-ups, a mente está livre. Pode-
se pensar por si mesmo. A gente vê as coisas através de seus próprios olhos, e não 
como os outros querem que se veja. Esta é uma parte de iluminação e libertação 
espiritual. Satan é o libertador da humanidade. 
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Para as novas pessoas que vêm a Satan diretamente de deixar o cristianismo, não se 
pode aplicar os princípios cristãos a Satan. Você tem que chegar ao local onde você 
pode pensar e entender fora do caminho a maioria das pessoas foram doutrinados e 
programados para pensar. Isto é especialmente verdadeiro com o que tem sido 
ensinado como “certo” e “errado”. Como na citação acima, Satan nos leva ao caminho 
reto, sem um livro. Esta é a cura da alma e feeing um de dentro. Sua mente superior 
sabe o que é “certo” e bom para você. Por causa dos programas nefastos do 
cristianismo, islamismo e sujeira relacionada, a humanidade como um todo foi cortada 
de nossas mentes mais elevadas. 
 
Quando a Serpente de Satan começa a fluir a partir de dentro de nós, nossas almas 
começam a trabalhar em harmonia com as nossas vidas para o nosso aperfeiçoamento, 
em vez de em desacordo. Para realmente entender o satanismo, um deve ser livre, livre 
em mente, livre no espírito, e não mais vinculado por que e como temos sido 
doutrinados a pensar/acreditar. Quanto mais livre somos como um todo, física e 
espiritualmente, mais a energia serpentina pode fluir e iluminar e nos fortalecer ainda 
mais. 
 

 

Satanismo e os Animais 
 
Quando a alma é aberta o suficiente, pode-se ver que os animais são muito 
conscientes, muito sensíveis, eles têm emoções como nós, sentem dor como nós, tanto 
a dor física quanto a emocional. Os animais podem ficar solitários, deprimidos, com 
medo e com raiva, assim como nós seres humanos. Animais precisam de companhia e 
amor. Mesmo um pequeno hamster tem consciência e sentimentos. 
 
Os animais têm alma. Almas animais têm chakras e nadis da mesma forma que nós 
seres humanos. 
 
Chakras dos animais: www.thehealingpoweroflight.com/Animal_Chakra_Charts.html  
(o link acima é apenas para mostrar uma ilustração exata de chakras animais, nada 
mais). 
 
Os animais são muito especiais e sagrados para muitos Demônios. Os gatos são 
sagrados para Hagenti (a Deusa egípcia Bastet). Lilith me mostrou alguns de seus 
gatos de estimação. Eles são muito incomuns e muito bonitos. Cães são sagrados para 
Anubis. As corujas são sagradas para Lilith. Serpentes, pavões, cabras e corvos são 
sagrados para Satan. 
 
Os animais que são para alimentação, tais como galinhas, porcos e gados devem ser 
levados e tratados com humanidade e receberem uma morte rápida e indolor. 
 
Os animais devem ser sempre tratados com cuidado, respeito e consideração. 
 
Animais são sagrados no satanismo. 
 

http://www.thehealingpoweroflight.com/Animal_Chakra_Charts.html
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É meu entendimento que os animais domésticos, como cães, gatos, cavalos, galinhas, 
cabras, burros etc., foram trazidos para nós a partir do planeta deles. Demônios, 
milhares de anos atrás, educaram os seres humanos na agricultura, ciências e muito, 
muito mais. Eles trouxeram a civilização para a humanidade. 
 
Os gatos eram muito sagrados no Antigo Egito. Muitos eram mumificados em seu 
enterro da mesma forma que os seres humanos. Os animais foram dados a nós como 
um presente, juntamente com determinadas culturas agrícolas e muito mais. 
Infelizmente, o inimigo tem trabalhado incansavelmente para abusar cruelmente destes 
presentes, destruir a natureza, a terra e poluir o planeta ao ponto dele se tornar 
insuportável. A humanidade como um todo está em tal baixo nível de espiritualidade 
que muitos são indiferentes a tudo isso. 
 

 

Satanismo e Sânscrito 
 
O sânscrito é a mais velha e mais do que provavelmente, a mais antiga das línguas. Eu 
aprendi satanismo nos últimos dez anos através de intensos estudos e experiências. 
Conhecimento espiritual sumério e egípcio foi obtido a partir do Extremo Oriente, de 
onde se originou. Eu encontrei os nomes de muitos dos nossos Demônios em sânscrito, 
junto com suas variações e muito mais. Quase tudo do ocultismo ocidental, que foi 
corrompido, pode ter a sua origem atribuída ao Extremo Oriente, onde é muito mais 
próximo do original. Cristianismo e sua laia corromperam muitas das doutrinas do 
Extremo Oriente, mas em muito menor grau do que o que foi feito com o ocultismo 
ocidental, que é catastrófico. 
 
Também estou ciente através de meus próprios estudos que as reivindicações da 
civilização começar no Crescente Fértil da Mesopotâmia, no Oriente Médio (da 
mentirosa bíblia) são usadas propositadamente para enganar a todos em pesquisar as 
VERDADEIRAS origens da humanidade no Extremo Oriente (onde o cristianismo 
roubou tudo e propositadamente corrompeu). 
 

 

Liberdade Sexual 
 
O baluarte judeu e raiz do poder estão nos programas do cristianismo e do islamismo. 
Os judeus (ortodoxos) sabem disso nos níveis superiores. Os judeus tiveram uma 
fixação e tem trabalhado incansavelmente ao longo de sua história para atacar, 
degradar e destruir a sexualidade. As antigas religiões pagãs (gentias) nunca tiveram 
problemas com a sexualidade. Eles praticamente deixavam-na em paz. 
 
Seus ataques mais recentes (últimos 40 anos) têm sido usados através de seu controle 
da mídia. O principal objetivo é criar dentro da humanidade tantas repressões sexuais 
quanto eles podem, com o objetivo final de uma enorme reação onde todas as 
liberdades são perdidas e o cristianismo/comunismo surge com todo força, sendo esta a 
grinalda funeral de humanidade.  
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Ao empurrar a sexualidade (de um lado dele, seus programas que mascaram e 
impostor como “espiritualidade” como o cristianismo, estão obcecados com a vida 
sexual de todos e do controle sexual em tudo, por outro lado, o aspecto político de sua 
porcaria comunista judaica, mais uma vez, estão obcecados em oprimir a população 
sexualmente que eles controlam). Veja “Cristianismo e Comunismo: Gêmeos Judeus” 
seguindo este artigo, logo abaixo. Ambos têm uma agenda contra a sexualidade livre e 
trabalham para controlar a sexualidade (para as razões pelas quais, veja o artigo 
abaixo). O Terceiro Reich discretamente promoveu liberdades sexuais, em seu foco em 
um retorno a formas pagãs antigos, além de promover um ambiente focado na família 
saudável. Hitler tinha bordéis (casas de prostituição) para os seus oficiais das SS, mães 
solteiras eram homenageadas, juntamente com um retorno aos antigos costumes 
pagãos. Quem reclamou o mais alto contra isso? Os judeus, porra! 
 
NÃO SE PODE oprimir o desejo sexual ou negá-lo. As religiões pagãs antigas não 
tinham nenhum problema comisso. Os judeus não obtiveram seu poder e ficaram com 
ele durante séculos por serem estúpidos. Os gentios os subestimaram, agora estamos 
pagando o preço. TODOS DEVEM SABER E TER SEMPRE EM MENTE QUE OS 
JUDEUS JOGAM NOS DOIS LADOS – LADOS ESTES QUE APARENTEMENTE SE 
OPÕEM. 
 
Empurre demais o que a maioria considera como “liberdade sexual”, como o que os 
judeus estão fazendo hoje (isso não é liberdade sexual VERDADEIRA, essa é só para 
sujar e contaminar o sexo) e com a lei natural, haverá uma reação, que é o seu último 
objetivo. Eles controlam ambos os lados. Eles estão esperando por uma reação de 
seus programas cristianismo e seu passo ao comunismo. Eles fazem um esforço 
incansável para empurrar pornografia e todos os outros tipos de entretenimento para 
adultos em crianças menores de idade, utilizando os meios de comunicação e até 
mesmo em alguns casos, nas escolas, fazendo tudo isso de forma insidiosa (pouco a 
pouco e dois passos para frente e um para trás). Isto é, em uma tentativa de provocar 
uma forte reação contra o entretenimento adulto e liberdades sexuais, enviando todos 
de volta à estaca zero com “moral” cristã e uma reação de controle cristão. O mesmo 
está sendo feito com a homossexualidade, onde ela deveria ser ignorada. A vida sexual 
de uma pessoa é seu próprio negócio. Os judeus continuam empurrando isso para 
provocar uma reação violenta. 
 
Isso não é diferente de como eles administram o sistema legal/jurídico e governamental. 
Sua agenda é para que o crime fique tão fora de controle que as pessoas estarão 
implorando por leis ultra-rigorosas, onde todas as liberdades serão perdidas. A 
psicologia aqui é que as pessoas vão ser mais do que gratas por desistir de suas 
liberdades civis e direitos simplesmente para ter o crime sob controle. Os judeus são 
mestres do engano e sei psiquiatria e psicologia humana. Eles são adeptos em 
confundir seus inimigos e levá-los a cair em suas armadilhas. Eles manipularam os 
gentios por séculos para combater suas guerras e trabalhar para a nossa própria 
condenação (flagrante em seus programas do cristianismo e do islamismo). O mesmo é 
com o problema da “moralidade”. A população ignorante novamente cai vítima ao 
programa do cristianismo, só que desta vez, o cristianismo fundamentalista com o 
controle total, de preferência a partir de um único centro de igreja toda-poderosa, como 
a Igreja Católica, a KGB da Idade Média. Essa é a razão do trabalho dos jesuítas. 
Esses criminosos trabalham o lado “espiritual”, enquanto os outros trabalham o lado  
político. TUDO ADMINISTRADO POR JUDEUS. 
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Por que o cristianismo ataca a sexualidade: 
 
A igreja cristã tem feito tudo ao seu alcance para suprimir e controlar sexualidade. A 
energia sexual é a força de vida criativa que libera a Kundalini, e é uma ameaça direta à 
sua agenda de escravizar a humanidade.  
 
Não há nada de espiritual no cristianismo. O cristianismo é uma ferramenta para 
remover todo o conhecimento espiritual e espiritualidade. Isto tem sido realizado de 
forma eficaz por atacar o segundo chakra, que é o chakra sexual, mantendo, assim, a 
serpente Kundalini presa na base. Para que a energia Kundalini suba, e suba com 
segurança, todos os chakras devem estar livres e abertos. Inibições psicológicos 
manifestam-se nos chakras, que são os principais componentes da alma e criam 
bloqueios que impedem a ascensão e a circulação de energia espiritual, tanto nos 7 
principais chakras e nas 144 mil nadis.  
 
Cristianismo, islamismo, e outros programas relacionados para destruir espiritualidade 
veementemente atacam a sexualidade de qualquer forma que eles possam, seja 
heterossexualidade, homossexualidade etc. Eles trabalham para causar inibições 
sexuais, culpa, vergonha, e transformar algo bonito e espiritualmente fortalecedor em 
algo feio. Poucos, se houver, cristãos ou muçulmanos, estão cientes do que a 
espiritualidade realmente é. Todos esses programas têm nefastos conceitos espirituais 
substituídos por personagens impostores judeus, lugares judeus, e outros arquétipos 
judeus fictícios, como Jesus, o nazareno. Jesus tem sido utilizado como um diversão e 
distração, privando seus seguidores de acessar a verdadeira espiritualidade e trabalhar 
em suas almas. Verdade seja dita, salvamos nossas próprias almas. “Jesus” é um 
personagem fictício judeu que nada mais é do que um impostor de um CONCEITO. 
 
Kundalini liberta a alma e também abre a psique. A igreja cristã também tem feito de 
tudo em seu poder para nos impedir de se comunicar com seres como Satan e seus 
demônios, e deliberadamente nos privaram do conhecimento e poder. Isso mantém a 
nós todos no escuro, e nos cortar de nosso verdadeiro Deus Criador.  
 
“DESTRUIREMOS DEUS” - Protocolos dos Sábios de Sião. 
 
A repressão sexual cria um desequilíbrio na base e no segundo chakra, que afeta no 
nível emocional (chakra), isso se estende para o próximo chakra e daí, temos mais um 
desequilíbrio, criando medo e culpa, e outros distúrbios emocionais e psicológicos. 
Devido a privação, não há saída e a humanidade degenera espiritualmente de geração 
em geração. Cada geração tem sido doutrinada e condicionada a ver a sexualidade da 
forma judaico-cristã/muçulmana. Aqueles de nós que são totalmente livres dessa 
influéncia são poucos. Sexualidade = Vida, libertação e progresso espiritual. A Igreja 
sabe disso e negou esse conhecimento a população em geral ao longo dos séculos.  
 
Agora, quando eu mencionar “a Igreja”, refiro-me àqueles no topo, e não o sacerdote 
pedófilo médio ou ministro. O sacerdócio católico é um excelente exemplo do nível de 
doutrinação, ignorância e estupidez todo o caminho com obediéncia cega. 
 
Os estupros e assédios infantis são as principais ilustrações do que ocorre quando 
alguém conscientemente suprime o poderoso apetite sexual, que é a força vital em si.  
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Devido à supressão desse conhecimento, a humanidade está operando em 1/5 – 1/10 
do potencial total. Os centros de energia permanecem fechados e dormentes, privando 
o mundo de outras dimensões, bloqueando potencial espiritual, mental, emocional e 
físico a fim de manter o poder nas mãos de uns poucos “escolhidos”. 
 
Tudo isso é o uso de magia negra nos níveis superiores que tem sido proferida através 
dos séculos. O movimento Nova Era ensina desamparo, e fortemente desencoraja 
qualquer forma de magia negra para garantir que esse poder permaneça nas mãos de 
poucos. Justiça e retidão são fortemente desencorajados e atacados. As pessoas estão 
sendo doutrinados a ser vítimas e escravas. O medo é usado incessantemente, não é 
diferente do comunismo judeu, que é onde o cristianismo eventualmente leva (veja na 
página 86, “Cristianismo e Comunismo: Gêmeos Judeus”) 
 
Entusiastas da Nova Era que praticam magia também estão desequilibrados. Os 
antigos egípcios sabiam que para ser perito, é preciso ser versado em ambos os 
aspectos brancos e negros de magia. Magia Negra é reprimida e controlada por poucos 
no poder no topo que fazem uso liberal do mesmo. A pessoa média não é apenas 
ignorante a esse fato, mas impotente contra ele. 
 
A difamação e a exclusão das mulheres nas religiões do Caminho da Mão Direita é 
também para um propósito específico. Como Thoth disse, tudo vem em dupla para o 
equilíbrio e harmonia. Dois é a força criativa. A energia feminina dentro de todos nós é 
o subconsciente e a psique. O aspecto feminino nos conecta com as dimensões 
superiores da mente em equilíbrio para o lado lógico masculino do cérebro. Os dois 
idealmente deveriam trabalhar juntos em harmonia. A energia kundalini é a parte 
feminina da alma. Ao atacar e denegrir as mulheres, suprime-se essa energia 
subliminarmente. 
 
Destruir essa energia feminina é fundamental para a agenda do inimigo. Uma vez que 
esta energia feminina está completamente subjugada, a intuição e a consciéncia mais 
elevada são desligadas e se tornam dominadas pela consciéncia inferior. Os chakras 
abaixo do coração, que é o ponto de desligamento e conector dos sete chakras, 
permanecem desconectados e resulta em um grave desequilíbrio. A Igreja e seus 
companheiros controladores estão bem conscientes do desequilíbrio que ocorre quando 
essa energia feminina é cortada. O chakras trabalham todos juntos. O que ocorre então 
é uma perda total de um sentido muito importante, também conhecido como “sexto 
sentido”. A humanidade é cega espiritualmente e por isso, tornaram-se vítimas totais. 
Este é o objetivo da Igreja Cristã, para preparar para os gentios a serem escravos 
ignorantes e inquestionáveis que são incapazes de lutar nas mãos de mestres judeus (o 
Estado comunista). Por exemplo, quando um judeu adepto lança uma maldição, a 
vítima gentia que tem sido doutrinada com as mentiras do cristianismo é impotente e 
sucumbe a ele. Ele ou ela não pode sequer vê-lo chegar, e nem ao menos estará 
ciente. Desta forma, os judeus são “Deus”.  
 
Citação do Talmude  judaico:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2800 escravos”. 
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Paralisia do Sono 

 
Eu proibi um idiota esta manhã que indiretamente tentou empurrar sujeira cristiã no 
grupo principal do Joy of Satan, usando táticas de medo. Isso tinha a ver com a 
“paralisia do sono”. 
 
Algumas pessoas experimentam paralisia do sono. Pelo que eu sei sobre isso, há um 
componente no cérebro que é excretado durante o sono que o impede de se levantar e 
e rodiar, como um sonâmbulo faz. Sonambulismo é muito perigoso, de forma que 
lesões e até mesmo a morte pode ocorrer. Se o cérebro não excreta este produto 
químico, pode-se andar, em seus sonhos, colocando a si mesmo em perigo. 
 
Agora, eu estou tãããão farta de BABACAS cristãos que usam tudo o que podem para 
empurrar sua agenda de mentiras, na maioria das vezes usando o medo para coagir os 
vulneráveis a aceitarem sua mentira maligna. É muito triste e lamentável que muitas 
pessoas têm medo subconsciente no que diz respeito a Satan e seus Demônios. 
Infelizmente, medos inconscientes e emoções reprimidas vêm à tona quando se acorda 
no meio da noite, o que quer que sejam. 
 
A maior parte desse lixo vem do ocultismo ocidental (a maioria dos quais está 
corrompido com ensinamentos e doutrinas com ênfase na sujeira judaica). Poucas 
pessoas sabem realmente o que satanismo seja na verdade. Posso dizer 100%, 
satanismo NÃO É SOBRE FANTASMAS, ASSOMBRAÇÕES, ESCURIDÃO, “MAL”, 
POSSESSÃO, E LIXO ASSOCIADO QUE O INIMIGO QUER ENCHER SUA CABEÇA 
A FIM DE ASSUSTÁ-LO PARA LONGE! 
 
Satanismo não é um caminho fácil, mas aqueles de nós que persistem com o estudo, 
meditação e trabalho em nós mesmos espiritualmente são recompensados com a 
possibilidade de ver a verdade por nós mesmos, e muito mais. Satanismo NÃO é o que 
o cristianismo afirma que ele seja, satanismo não é o ocultismo ocidental afirma que 
seja ou mais baixo o vil islamismo, ou o pior de todos, o que os supremacistas judeus 
que se auto-proclamam “deuses” DITAM para nós, gentios, que, na verdade é a raiz de 
todas essas mentiras. Os judeus são os mestres de mentiras. 
 
A paralisia do sono não tem nada a ver com Demônios. É um fato que muitas pessoas 
alucinam entre o sonho e o despertar, pois o cérebro não está totalmente acordado. Por 
favor, faça alguma aprendizagem coerente científica sobre esse transtorno antes de 
acusar Demônios de tais coisas, e pior de tudo, acreditar nas mentiras que cristãos 
idiotas de dois dígitos de QI vão dizer sobre qualquer coisa (de assassinato em massa 
e genocídio, os métodos de torturas hediondas, guerra, espancamentos, cerção 
violenta com ameaças e pior) para levá-lo a aceitar a sua agenda anti-vida farta de 
mentiras, levando-o à condenação REAL. 
 
Link para mais informações sobre a paralisia do sono 
www.stanford.edu/~dement/paralysis.html  
 
 

http://www.stanford.edu/~dement/paralysis.html
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Alegorias Espirituais 
 
Argumentar sobre qual Deus é o que nos panteões específicos e tal não é importante. 
O importante é saber que as lendas dos Deuses em quase todos os panteões pagãos 
são poderosas alegorias espirituais. Quanto ao termo “Diabo”, este é um aspecto de 
“Devi”, que é sânscrito. “Diabo” não é um termo ofensivo. Cristianismo, islamismo e, 
claro, o judaísmo, tem corrompido isso, como todo o resto espiritual em um ataque 
direto sobre a espiritualidade para remover e apagar esta, que é o seu único objetivo. 
 
“Devi é sinônimo de Shakti, o aspecto feminino do divino.” Artigo da Wikipedia sobre 
“Devi” – en.wikipedia.org/wiki/Devi 
 
Agora, isso não é “feminino” em termos de sexo, mas a parte “feminina” do cérebro. O 
aspecto feminino da alma, que é e sempre foi simbolizado pela serpente. A serpente é 
e sempre foi de Satan. A serpente é a energia kundalini dentro de nós, que quando 
erguida, estimula ambos os lados masculino e feminino do cérebro e da alma, por isso 
usamos 100% do nosso cérebro e não apenas os 5-10% que a sociedade está usando 
agora como um todo. 
 
“Shiva” e “Shakti” são os aspectos masculino e feminino da alma. Como já escrevi 
várias vezes, o hermafrodita, como o egípcio Akhenaton, é outra alegoria para a fusão 
dos aspectos masculino e feminino da alma, para que ambos os hemisférios direito e 
esquerdo do cérebro fuincionem e trabalhem em conjunto, em vez de separadamente. 
Quando ambos os hemisférios se unem e trabalham em conjunto com a ascensão da 
serpente kundalini, chega-se a divindade em usamos 100% do cérebro. 
 

 

Força em Satan 
 
O cristianismo está em suas garras da morte. Foi construído sobre um alicerce de 
mentiras, assassinato em massa, destruição de vidas e civilizações, tortura e nada mais 
que a feiúra. Claro que, de vez em quando, haverá erupções de certos idiotas 
ignorantes iludidos que recebem uma emoção de que eles podem ter alguma pobre 
atenção pessoal necessitada por alguns dias, algo que provavelmente nunca tiveram 
em suas vidas inteiras. 
 
Nós nunca devemos tornar-nos complacentes, devemos continuar a lutar até que o 
cristianismo e todos os seus companheiros sejam completamente e totalmente 
destruídos. No outono de 2001, poucos meses após a minha dedicação a Satan, 
realizei outro ritual. Dediquei tudo de mim para Satan em trabalhar para destruir seus 
inimigos. Pedi-lhe que eu pudesse ser aquela a conduzir os últimos pregos no caixão 
do cristianismo e destruí-lo completamente. Ele me guiou e me mostrou a verdade. 
Eu estive com Satan há mais de 10 anos. Nunca na minha experiência conheci um ser 
tão verdadeiramente maravilhoso. Eu o homenageio e amo mais e mais a cada dia. 
Este tem sido um caminho difícil, mas Satan é responsável. Nos meus tempos de 
dificuldades, ele sempre esteve lá para mim e sempre me ajudou. É por isso que eu 
ainda estou aqui. Ele salvou minha vida mais de uma vez, literalmente. Eu experimentei 
muitos dos seus milagres, muitos que me tocaram profundamente. Ele tem me 
recompensado de diversas maneiras, pessoalmente. Sou grata a ele além das 
palavras. 
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Quando eu era ateia, não havia tal coisa como esperança. A vida era sem sentido e 
tudo podia acontecer, que era impotente para impedir, alterar ou parar. Satan mostrou-
me o meu próprio poder e como dominar meu próprio destino, como ele tem feito com 
muitos irmãos e irmãs aqui. Quando somos novos na meditação, ter a nossa força vital 
sob nosso controle pode ser difícil. É preciso tempo e esforço, mas vale a pena quando 
conseguirmos. Esta é a mensagem das pinturas do caos dos antigos alquimistas. 
Quando o caos desaparece, há felicidade e regozijo sem fim, juntamente com os 
nossos próprios poderes. 
 
Satan disse-me que haverá muitos mais ataques. Isto é uma guerra. É preciso ser forte 
e defender a verdade. Satan dá-nos uma força diferente de qualquer outra coisa. Foi 
uma honra para mim por servir a ele e vou continuar a fazê-lo pelo resto da minha vida. 
Quanto às calúnias e mentiras, ninguém em toda a história do mundo sofreu mais 
calúnias, ataques e injustiças graves que nosso amado Pai Satan. Algum tempo atrás, 
eu estava conversando com Satan a respeito de todas as calúnias e mentiras na 
internet sobre mim e o Joy of Satan. Satan sempre foi muito compreensivo e prestativo. 
Desta vez, ele me disse que não queria nem ouvir falar disso, e que eu deveria „ser 
forte‟ – não foram suas palavras exatas, ou seja, lide com ele e não reclame. Ele 
continuou e disse que a calúnia contra mim não era absolutamente nada em 
comparação com a calúnia terrível que foi se amontoado em cima dele durante séculos. 
Ele também acrescentou que por causa da calúnia e doutrinação judaica que fica a 
cerca de o que Satan seja e tudo que ele é, ele me disse que se eu sobesse de alguns 
dos atos que foram cometidos em seu nome, eu ia vomitar direito de onde eu estava 
sentada. 
 
Temos de continuar a lutar, cada um em nossos próprios caminhos. Os Ministérios 
estão aqui para tomar o calor. Para aqueles de vós que têm posições importantes para 
proteger, há outras maneiras que tu podes trabalhar para destruir o inimigo, tudo que tu 
precisas fazer é perguntar a Satan e seus Demônios por busca e orientação. Tu vais 
obter respostas. É óbvio que o inimigo está muito incomodado que os guerreiros 
espirituais de Satan foram confrontá-los em seus grupos e fazer a nossa presença. 
Com isso, muitos que já foram iludidos estão agora a dedicar-se a Satan. Não só temos 
destruido o inimigo através de rituais e outros trabalhos, mas os temos levado ao chão 
por atrito. 
 
No final, foi dito que o feitiço será quebrado e a verdade será revelada. Muitos vão 
querer se juntar a nós na última da hora, mas será tarde demais para eles. 
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Dons Sobrenaturais 
 
Pessoas que podem fazer proezas sobrenaturais extremas são extremamente raras. 
Além disso, eles trabalham por anos e anos e, em muitos casos, muitas vidas para 
chegar a esse nível. Muitos meditam nos mosteiros no Extremo Oriente e passam a 
vida inteira trabalhando em suas almas para elevaar a kundalini e tal. Essas pessoas 
passam horas e horas todos os dias trabalhando em seu potencial espiritual. Quanto ao 
homem no artigo, ele passou a vida vivendo em uma caverna e meditação era tudo o 
que ele fez. Com Satan, a pessoa não tem que ir a esses extremos para alcançar as 
mesmas habilidades. Também pode-se viver uma vida plena e produtiva no mundo 
exterior, enquanto trabalha/medita em tua alma. 
 
Por outro lado, os satanistas evoluem espiritualmente muito rápido. A maioria dos 
satanistas honra o ditado satânico que “silêncio é de ouro”. Além disso, muitos 
satanistas são multi-talentosos. Tenho visto e experimentado muito, mas não faça disso 
um hábito de revelar tudo publicamente. Há certas coisas que é melhor deixar sem 
dizer, agora de qualquer maneira. 
 
Além disso, o conhecimento que nos é dado de Satan é superior e avançado sobre o 
que a maioria dessas pessoas tem chegado. Muitos de nossos povos são hábeis nos 
siddhis, mas mantê isso em segredo, e eles não tem que gastar 10-12 horas todos os 
dias, ou anos e anos a trabalhar para isso. Com isso não quer dizer que não se deva 
colocar tempo e esforço para a meditação todos os dias, isso é como é feito e o 
conhecimento que se tem, que é o website do Joy of Satan. 
 
Quanto a ter contato com os nossos Deuses e Deusas, a maioria das pessoas no Joy of 
Satan tem essa capacidade e tem feito isso. Tudo depende de onde estiveste na vida 
espiritual, o quanto já evoluiste em todos as tuas vidas anteriores. Algumas pessoas 
têm de trabalhar mais do que os outras, mas, eventualmente, todos os que 
sinceramente colocam tempo e o esforço irão chegar lá. 
 

 

Testemunhos de Ex-Satanistas? 
 
Pergunta: 
Irmã, alguns ex-satanistas tradicionais deram depoimentos negativos/ruins em relação 
ao Pai Satan. Eu acho que os seus depoimentos devem ser levados a sério, pois os 
satanistas tradicionais adoram o Pai Satan também, mesmo que nós satanistas 
espirituais. Eu só estava me perguntando por que o Pai Satan tem feito coisas ruins 
para os satanistas espirituais?? Irmã, me diga o que tu achas. Qualquer explicação 
sobre seus maus depoimentos? 
 
Obrigado Maxine... Salve o Pai Satan! 
 
Resposta: 
Link número um (recuso-me a anunciar aqui essa sujeira doente). O satanismo não é 
sobre sacrifícios de sangue. Esse tipo de merda é do inimigo. Quando as pessoas 
começam a fazer esses tipos de coisas, eles convidam o inimigo. Satanismo é sobre o 
elevar a serpente kundalini e usar as energias próprias.  
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O primeiro artigo prossegue e é evidente este jovem atraiu anjos. O inimigo é notório 
para tentar levar as pessoas de Satan a cometerem suicídio, e outras coisas. Então, 
eles culpam tudo em Satan. O parágrafo perto do final diz tudo: anjos estavam falando 
com ele e esse cara também, que não era forte em Satan, pois ele começou a orar para 
judeusus. Ele trabalhou em favor do inimigo. Eles montaram uma armadilha para ele em 
fazê-lo infeliz e tentar levá-lo a se matar e depois, por causa de sua falta de fé em 
Satan, ele caminhou nessa armadilha e agora está trabalhando para o inimigo. 
 
A pessoa no segundo artigo, é óbvio que ele é um homem doente, e era doente desde 
cedo. Demônios não exigem “sacrifícios de sangue”. Satan e seus Demônios revelam-
nos como podemos usar nossas próprias energias e não sermos parasitas como o 
inimigo. Este homem é MUITO DESEQUILIBRADO, não é diferente daquela “Emily 
Rose”, que eu podia ver em seu mapa astral, ela não estava em pleno juízo para dizer o 
mínimo. Pessoas como esta são vulneráveis e são abertas ao inimigo. Torturar e 
sacrificar gatos? Acontece que eu sei que os gatos são muito sagrados, não só para 
vários Demônios pessoalmente, mas ao próprio Satan. Satan e seus Demônios querem 
que os animais sejam tratados com carinho e respeito. Eu sei disso 100%. Isso também 
vem com a abertura da alma. Esse maluco estava muito envolvido com o inimigo, a 
quem ele se deixou enganar em acreditar que eram “Demônios”. O inimigo não tem 
sentimentos ou emoções ou respeito pelos seres vivos e não se importa com o 
sofrimento de animais inocentes. 
 
A última é uma repetição do “Inferno de Dante”. É óbvio que a entidade com o manto é 
um inimigo nórdico (um anjo). 
 
Agora, esse tipo de coisa me irrita para nenhum fim. A descrição acima é exemplos 
flagrantes de trabalho do inimigo, apenas para ser atribuídos a Satan, como tudo que 
somos e fazemos. 
 
Táticas do inimigo são: 
 
1. Trabalhar para que as pessoas que venham a Satan fiquem miseráveis (esta é mais 
difícil para eles, quando sua alma é mais forte através da meditação poder). Eles 
procuram os mais fracos e vulneráveis. Assim como as pessoas do inimigo (cristãos, 
muçulmanos e judeus) empurram-se diretamente ou em muitos casos, como acontece 
com os judeus, indiretamente, os ETs inimigos fazem o mesmo a partir do astral.  
 
2. O inimigo muitas vezes tenta fazer com que os filhos de Satan cometam suicídio. 
Então, para que tu serás bom para QUALQUER PESSOA se estiveres morto?  
Satan SALVOU minha vida mais de uma vez. Quatro anos atrás, por exemplo, alguém 
atou uma bomba (só transbordando de amor cristão) embaixo do meu carro. Houve 
outros momentos em que o próprio Satan entrou e salvou a minha vida. Ele sempre 
esteve lá para mim. Ele nunca me decepcionou. Eu não estou dizendo que este é um 
caminho fácil. Não é, mas os Poderes do Inferno sempre estiveram comigo e sempre 
protegeram e olharam por mim.  
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3. O inimigo trabalha para criar dúvida e confusão, especialmente em relação a Satan. 
Conhecimento é a chave aqui. Felizmente, os EUA (graças a satanista Benjamin 
Franklin) têm bibliotecas públicas, embora censuradas, ainda há muita informação 
disponível gratuitamente onde qualquer pessoa com um desejo de educar a si mesma é 
capaz de ir livremente. Em muitos outros países do mundo, bibliotecas públicas não 
existem. Isto é especialmente verdadeiro para os países comunistas, onde a população 
é doutrinada com sujeira judaica e qualquer outro conhecimento é mantido a distância. 
 
4. Quando se é novo para a meditação poder, se está vulneráveis em muitos aspectos. 
Inconsistência pode causar depressão, pois a alma está em um dia na com a energia 
da vida a toda e no próximo, se experimenta uma queda, o que causa depressão, bem 
como um exercício físico e no dia seguinte, experimentar uma dor muscular, mas isso é 
um pouco diferente. Uma vez que a alma se torna mais forte e as energias equilibram-
se, isso vai embora, mas o inimigo trabalha para usar isso contra aqueles que são 
novos no satanismo. 
 
5. Os Poderes do Inferno estão lutando uma guerra de grandes proporções. Isso leva 
um monte de energia. O inimigo, apesar de tentar convencer muitos de que eles têm 
poderes ilimitados, é uma mentira. Esta guerra está levando muita energia em ambos 
os lados. Satan e os Poderes do Inferno não perdem seu tempo com pessoas  que são 
mentalmente desequilibradas (como o caso acima), aqueles que são tão fora de si com 
as drogas são é quase impossíveis de superar, as pessoas que têm uma devoção 
subconsciente profunda ao nazareno ou que, independentemente de qualquer outra 
coisa, sempre voltarão para o nazareno e sua laia quando estiverem em crise. As 
pessoas que se enquadram nos caminhos do inimigo, como a realização de sacrifícios 
de sangue e outros atos de magia parasita só abrem-se à influência do inimigo. Isso 
não é de Satan. Satan mostra-nos como elevar a nossa serpente interna, para que 
possamos usar os nossos próprios poderes. O inimigo é que faz assassinato ritual 
judaico e outros atos hediondos relacionados. Então, eles culpam tudo em Satan, como 
fazem com tudo. 
 
Satan dá-nos auto-estima. 
Satan é o libertador da humanidade. 
Satan dá-nos conhecimento. 
 
Satan NÃO é aquele que escreveu um livro enorme de mentiras, de contradições sem 
fim, que não há nada de espiritual. No entanto, esses babacas da bíblia estão sempre 
MENTINDO na imundície judaica afirmando que seja “espiritual”. Não há nada de 
“espiritual” nela. 
 
Satan NÃO foi quem cometeu um assassinato após o outro, ou quem ordenou o 
assassinato em massa e genocídio, como fez YHVH: Um Assassino e Mentiroso Desde 
o Princípio (veja página 41 - Jeová, a Bíblia, e Sacrifício de Sangue - Assassinato, 
tortura e genocídio sem fim cometidos por “Yaweh). 
 
Satan NÃO foi quem assassinou em massa milhões na Inquisição. A Inquisição é um 
exemplo flagrante de “amor cristão” e quão longe eles irão para levá-lo a “aceitar a 
Cristo”. 
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Satan NÃO é obcecado pela sua vida sexual, nem tenta fazê-lo em algo que tu não és. 
Satan trabalha espiritualmente, através da meditação de poder, de forma que nós nos 
curamos de dentro para fora. É muito óbvio que os cristãos são, dada sua história de 
genocídio, derramamento de sangue e desrespeito pelo útil, benéfico e produtivo. 
 
Não deixe que o inimigo te confunda. Conhecimento derrota o inimigo. Quanto mais tu 
conheceres e quanto mais forte estiveres em Satan, o inimigo não poderá te tocar. 
SAIBA as táticas do inimigo, e fique coente delas. 

 

 
A Indústria da Música Exposta 

 
Primeiro, os “Illuminati” não são verdadeiros satanistas. Este é outro programa 
judaicamente inventado (o fundador jesuíta judeu “Adam Weishaupt”), fingindo ser 
“satanistas” ante ao público e inflamar as acusações cristãs contra os satanistas. Os 
judeus ou irão trabalhar para ganhar o controle de qualquer organização gentia 
proeminente, geralmente através de infiltração, ou destruí-la. Isto é o que aconteceu 
com a Maçonaria, que era originalmente de Lúcifer os gentios. 
 
Aqui está um trecho do livro “Rule by Secrecy”, por Jim Marrs, © 2000, páginas 58-59: 
 
“Essa dinastia bancária secreta foi iniciada por Mayer Amschel Bauer, um judeu alemão 
nascido em 23 de fevereiro de 1744, em Frankfurt...” 
“O jovem Mayer estudou para se tornar um rabino. Ele estava particularmente educado 
em Hashkalah, uma mistura de religião, lei hebraica, e razão.” 
“A morte de seus pais obrigaram Mayer a deixar a escola rabínica e tornar-se um 
aprendiz em uma casa bancária. Aprendendo rapidamente o comércio, tornou-se 
agente financeiro tribunal para William IX, administrador real da região de Hesse-
Kassel, e um maçom proeminente.  
 
Ele insinuou-se para William, que era apenas um ano mais velho do que ele, juntando-
se o seu interesse na Maçonaria e antiguidades. Mayer iria procurar moedas antigas e 
vendê-las a seu benfeitor, a preços muito reduzidos. Considerando a sua formação 
rabínica, juntamente com suas pesquisas sérias em antiguidades, ele certamente 
desenvolveu uma compreensão profunda dos mistérios antigos particularmente aqueles 
da Cabala judaica. Foi durante este mesmo período em que a metafísica da Cabala 
começaram a fundir-se com as tradições da Maçonaria.” 
 
A Nova Ordem Mundial 
 
Os judeus trabalham incansavelmente para criar confusão e discórdia entre os gentios. 
Quanto à indústria da música e do cinema, ambas são dominadas por judeus. Sim, a 
maioria dos músicos e muitos atores/atrizes estão pesadamente em drogas e álcool. 
Esse tipo de coisa é empurrada. Um bom exemplo é a banda “Black Sabbath”. 
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A recente autobiografia de Ozzy Osbourne é muito reveladora. Nos anos 70, a banda 
“Black Sabbath” composta de quatro jovens músicos de origens gentias pobres da 
Inglaterra, da classe trabalhadora. Os agentes judeus viram-os chegando e os 
estraçalharam fortemente o tempo todo empurrando drogas e fazendo-os dependentes 
de drogas pesadas ao ponto de serem tão bêbados e chapados, fora de suas mentes e, 
claro, os judeus manipularam seu dinheiro. Quando eles ficaram mais sensatos e 
contrataram um advogado (infelizmente outro judeu), então o advogado e os agentes 
trabalharam em conluio (judeu com irmão judeu) para destrui-los ainda mais com 
drogas, até que a banda já não existia. A meio-judia Sharon Arden (ex-Levy) assumiu o 
controle de sua carreira (seu pai, conhecido como “Jack Arden”, nome real “Harry 
Levy”) e, finalmente, se casou com ele. Após esse controle, sua carreira floresceu. 
Isso é muito típico e prevalente nas indústrias da música e do cinema, onde há um 
monte de dinheiro. Muitas bandas ficam totalmente destruidas, as drogas são 
empurradas incansavelmente e constantemente, junto com bebidas alcoólicas e “festas” 
todos os dias. Os cristãos, em seguida, despejam a culpa em Satan, como de costume. 
 
Quando se está fortemente sob a influência, torna-se um alvo e uma vítima. Os judeus 
que gerenciam essas bandas e seus irmãos judeus que os assistem e têm todos os 
tipos de conexões, trabalham para manter essas bandas com fornecimento constante e 
interminável de drogas pesadas, que eles definitivamente cobram por acordo. Os 
judeus, em seguida, tomam a maior parte do dinheiro e administram as coisas da forma 
que entenderem, mais uma vez, através de cruel exploração. 
 
Quanto ao “Rain Man”, como muitas outras coisas, parece ser uma moda passageira. 
Além disso, com a histeria cristiã dessa “Nova Ordem Mundial”, os “Illuminati” e suas 
outras porcarias que eles estão facilitando, esta está em toda a internet e encontra o 
seu caminho na indústria da música. Isso é satanismo IMPOSTOR JUDAICO, não é 
verdadeiro satanismo. É tão óbvio como eles atacam o verdadeiro satanismo, como o 
fizeram durante séculos. Os judeus são mestres do engano e da mentira. Eles ganham 
controle através de confusão. Jovens judeus são ensinados a argumentar em suas 
escolas Yeshiva. 
 
Um bom exemplo, mais uma vez, Hollywood, como eles trabalham para confundir 
aqueles que não sabem - como maioria da população gentios é - com seus filmes. A 
maioria das pessoas aqui é bem consciente do comunismo judeu, como eles o 
inventaram. Esse é o tema principal da bíblia judaico-crustã e todas as suas “escrituras 
sagradas”. Seu programa para remover sistematicamente o conhecimento e o poder 
espiritual/oculto dos gentios, assim eles próprios podem tornarem-se “deus” e ter um 
estado de escravos gentios. 
 
Um exemplo flagrante que eles usam para confundir é o filme da HBO “Stalin” (1992), 
com Robert Duvall e Julia Ormond. www.imdb.com/title/tt0105462 
 
Durante todo o filme, o personagem “Stalin” é feita como se fosse contra os judeus, e 
odiandor dos judeus. Na vida real, este não é o caso. O nome de nascimento real de 
Stalin era József Dugasvilli. “Dugasvilli” em georgiano, significa “FILHO DE UM 
JUDEU”. A segunda esposa de Stalin “Nadezhda Allilúiev” (interpretada por Julia 
Ormond no filme) também era judia. Seus filhos eram judeus. Seu filho mais velho 
chamava-se “Yakov”, nome judaico para “Jacó”. 
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Lavrenty Beria foi outro judeu da Geórgia que trabalhou diretamente para Stalin. No 
filme, que também o retratou a ser antissemita. A maioria das pessoas, a população em 
geral, não sabe e não lê o suficiente para conhecer os fatos sob todas as mentiras que 
são jogadas ao público. Mais exemplos incluem “The Inner Circle” (1991) 
www.imdb.com/title/tt0103838 
Outro filme que se passa na antiga URSS sob o regime de Stalin, onde a perseguição 
ostensiva dos judeus é o tema principal. Ele vai ainda mais longe ao mostrar um 
personagem judeu ser preso pela NKVD por secretamente “colaborar com os nazis”. 
Que piada! Então, o filme continua com mais judeus em seus melhores papéis como 
vítimas profissionais. 
 
Moscow on the Hudson (1984) www.imdb.com/title/tt0087747 
Foi outro filme, mas apenas uma parte muito pequena do filme, porém bem descarada, 
eles mostram judeus novamente, com seus cartazes de estrelas de David (roubada e 
corrompida do Oriente Indiano da “Estrela de Vishnu”), em protesto contra o governo 
comunista soviético. Os judeus sempre gritam o mais alto. Esses filmes e muito mais 
são apenas para mostrar, e para confundir os gentios a luz do dia. 
 
Os judeus, por serem os inventores e promotores do comunismo, trabalham para tentar 
convencer o público ignorante que eles são contra o comunismo. Nisso eles controlam 
ambos os lados, e direcionam cada lado em direcção aos objetivos de sua agenda, a 
qual os judeus são altamente qualificados. 
  
A Igreja Católica é outro exemplo, o flagrante KGB da Idade Média. Os judeus de novo, 
como com o anterior, trabalham incansavelmente para tentar convencer a população 
gentia que eles são contra o cristianismo, e que eles são “perseguidos” pelos cristãos e 
pelo cristianismo. ISSO NADA MAIS É QUE LIXO! 
 
Realmente agora, COMO pode qualquer cristão verdadeiro perseguir os judeus? Cada 
página da Bíblia que tem ou as palavras “judeu/s” e/ou “Israel” escritas nele, o nazareno 
é judeu, desde o nascimento até a morte, Sua mãe e o chamado “pai terreno” foram 
ambos judeus e observadores das leis judaicas. Seus 12 discípulos eram judeus. 
(Consulte a página 89) A lista desagradável continua e vai além... 
 
Toda a sua porcaria é apenas para mostrar e para confundir e iludir os gentios. 
Satanismo real, como muitos aqui estão cientes, é fortemente perseguido, suprimido e 
sistematicamente banido juridicamente em muitas áreas do mundo, e mesmo naqueles 
onde a liberdade religiosa é garantida pela constituição, pode-se ver a verdade por si 
mesmo. Onde no mundo há ao menos uma igreja satânica aberta e pública? Qualquer 
coisa contra os judeus é “mal” e eles atacam e usam seus escravos espirituais, como 
cristãos, para atacar também. Tudo o que os judeus fazem, torcem e pervertem eles 
culpam em Satan, nos gentios e em todos os grupos que são contra eles. Eles se 
infiltrar, falsificam e assumem o controle. Acorda povo! 
 
Referências: 
I am Ozzy, por Ozzy Osbourne com Chris Ayres © 2009 
Sharon Osbourne Extreme: My Autobiography, por Sharon Osbourne com Penelope 
Dening © 2006 
Sharon Osbourne Survivor: My Story, The Next Chapter © 2009 
The Hard Road Out of Hell, por Marilyn Manson e Neil Strauss, © 1998 

http://www.imdb.com/title/tt0087747/
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O Nadis da Alma 
 
Há três nadis principais. Ao todo, existem 144 mil. Este é de onde as testemunhas de 
Jeová tiraram sua porcaria corrompido sobre os “144.000 sendo salvos”. Que piada! 
Além disso, este é de onde os judeus escritores da Bíblia inventaram esses três rios no 
“Jardim do Éden”. Eu sei que existem aqueles no Oriente Médio, mas o meu ponto aqui 
é revelar a fraude. Isso também foi roubado do Extremo Oriente, pois havia três rios na 
Índia que os antigos hindus relacionavam a estes nadis. 
 
De qualquer forma, existe a ida (feminina/Lua), o pingala (masculino/sol) e sushumna 
média. Este é o verdadeiro significado da Pitchfork do Diabo. Este símbolo pode ser 
visto em muitas obras de arte antigas de Deuses hindus, antecedendo o Cristianismo a 
partir de centenas de milhares de anos. 
 
Pelo fato da alma humana estar desequilibrada durante o dia, ou a ida ou a pingala 
estarão ativas. Pode-se saber qual dos dois nadis está mais ativo por qual das suas 
duas narinas está mais aberta no momento. Se a narina direita está mais aberta, então 
a ida éstá mais ativa nesse momento, se for a esquerda, a pingala está mais ativa. 
 
A ida governa o lado feminino do cérebro e da alma. Este é o lado intuitivo. Quando a 
pingala está ativa, se é mais físico e intelectual durante esse periodo. Ambas alternam 
ao longo do dia e da noite. O objetivo da kundalini (serpente) yoga é acabar com este 
evai e vem e através da meditação e exercícios de kundalini, abrie a sushumna (o nadi 
do meio que não vai e volta, mas sobe do chakra base diretamente à coroa). 
 
Ao longo do tempo, através da prática kundalini, a sushumna é permanentemente 
aberta para a serpente pode subir com segurança. Quando a sushumna se torna ativa, 
a ida e pingala já não trabalharão separadamente, mas se fundirão no sexto chakra e a 
partir daí, os dois lados do cérebro funcionarão juntos como uma unidade, em vez de 
desconectos e separados. Se bem me lembro, os detalhes exatos desta ocorrem dentro 
do corpo caloso. Uma enorme parede é derrubada. 
 
Pouco a pouco e com alguns saltos, a kundalini abre a mente. Quando a sushumna 
começa a funcionar completamente, a serpente vai subir e a mente será aberta. A 
sushumna deve ser aberta para a serpente subir com segurança. 
 
Gopi Krishna (autor sobre kundalini) não tinha a sushumna aberta. Eu não li muito de 
seus escritos, mas eu sei que sua serpente subiu, quer através de sua ida ou pingala e 
ele passou por um momento mais terrível até que seu corpo e sua alma finalmente se 
ajustaram. 
 
O sushumna é muito pequeno em sua largura, como a de um fio de cabelo. 
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Verdadeiro Nazismo é de Satan 

 
Para os cristãos, os judeus afirmam que Adolf Hitler era um satanista. Para os ateus, 
pagãos, e outros que não são cristãos, eles afirmam que ele era cristão. Na verdade, 
Adolf Hitler era um satanista. Há também intermináveis alegações e citações que os 
judeus criam para apoiar o que eles estão tentando promover sobre ele ou qualquer 
outro de seus inimigos. Isso não é diferente de como eles caluniam Satan e os nossos 
Deuses pagãos. 
 
Olhe para os fatos: 
 

 Alemanha nazi usou as Runas e muitos símbolos ocultos diferentes. Isso 
definitivamente não é cristão.  

 Comícios nazis quase sempre incluíram as fogueiras pagãs, juntamente com outros 
símbolos pagãos.  

 A Juventude Hitlerista era proibida de participar de quaisquer cerimónias cristãs.  

 O mesmo foi com as SS, onde os Oficiais substituíram o clero cristão para a 
realização de baptismos, casamentos e outras cerimónias.  

 Muitos sacerdotes, pastores e líderes cristãos foram enviados para campos de 
concentração. Com as Testemunhas de Jeová, foi automático – mulheres incluídas. 
Houve um “Bloco dos Padres” em Dachau.  

 Reichsführer Heinrich Himmler, que também era um satanista e tinha um coven de 
12 Oficiais SS, trabalhou diligentemente com Adolf Hitler para destruir o cristianismo. 
Símbolos cristãos, personagens bíblicos (que são todos judeus), e rituais, foram 
substituídos pelos originais pagãos.  
 
“Assim, também, tinha a forma de duas cerimónias adaptadas de ritos pagãos para 
substituir os festejos cristãos – as dos solstícios de verão e inverno. Um visitante Inglês 
participou de um festival de solstício de verão, em 1936: um círculo da Juventude 
Hitlerista cantou litanias conscientemente pagãs em preparação para o momento, ao 
meio-dia, quando o sol atingia seu apogeu. Como se pendurou em cima houve siléncio, 
então um hino de louvor foi tocado ao Deus Ariano.” 1 (O Deus Ariano é Satan). 
 
“A fonte de toda a vida é Teus. A palavra foi dada apenas um “t” na transcrição, 
supostamente pela velha ortografia alemã, mas era principalmente útil, para distinguir o 
Deus das SS do Deus cristão convencional.” 2 
 
“Himmler era fascinado pelo Extremo Oriente e as suas religiões. Ele odiava o 
cristianismo e carregava um livro de bolso em que havia coletado homilias do texto 
hindu Bagavadguitá.” 3 

 

O mais importante de tudo, Adolf Hitler agiu contra os judeus, obviamente, isso NÃO É 
CRISTÃO em qualquer trecho da imaginação! As seguintes escrituras da Bíblia são a 
prova de quão verdadeiramente cristão é “abençoar Israel” e do povo judeu:. 
 
OS JUDEUS SÃO PELO SANGUE, OS ESCOLHIDOS DE IAVÉ/JEOVÁ, ELES NÃO 
SÃO DE SATAN DE NEHUMA MANEIRA: 
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Génesis 12:1-3 
1 Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu 
pai, para a terra que eu te mostrarei. 
2 E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu 
serás uma bênção. 
3 E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da terra. 
Salmo 122:1-6 
1 Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. 
2 Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. 
3 Jerusalém está edificada como uma cidade que é compata. 
4 Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem 
graças ao nome do Senhor. 
5 Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. 
6 Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam.  
Salmo 129 
1 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel; 
2 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade; todavia não prevaleceram 
contra mim. 
3 Os lavradores araram sobre as minhas costas; compridos fizeram os seus sulcos. 
4 O Senhor é justo; cortou as cordas dos ímpios. 
5 Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. 
6 Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. 
7 Com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu 
braço. 
8 Nem tampouco os que passam dizem: A bênção do Senhor seja sobre vós; nós vos 
abençoamos em nome do Senhor. 
Salmo 102:12-16 
12 Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. 
13Tu te levantarás e terás piedade de Sião; pois o tempo de te compadeceres dela, o 
tempo determinado, já chegou. 
14 Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. 
15 Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. 
16 Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. 
 
Além do exposto acima, eu continuo a escrever isso mais e mais e mais e mais... Ad 
nauseum: QUASE TODOS PÁGINA DAQUELA BÍBLIA SUJA TEM AS PALAVRAS 
“JUDEU”, “JUDEUS” E/OU “ISRAEL” EMPLASTRADAS EM TODO O LUGAR. 
JESUS ERA UM JUDEU! 
 
Referéncias: 
 
1 Himmler por Peter Padfield © 1991 (Este livro contém uma grande quantidade de 
calúnia) 
2 Ibid 
3 Himmler”s Crusade: The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race, por 
Christopher Hale 2003; edição de 2006 (Este livro contém uma grande quantidade de 
calúnia) 
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Wicca Nada Mais é Que a Bruxaria Cristianizada 
 
Ultimamente, tem havido algumas postagens em alguns dos e-grupos do Joy of Satan 
sobre Wicca. Wicca não é nada mais do que a bruxaria cristianizada. O lixo da “lei 
tríplice”, advertências contra o uso de magia negra (em outras palavras, ser uma vítima 
e continuar ignorando a injustiça, passar a bola e indiretamente promovê-la) e outras 
tretas infestada com cristianismo, juntamente com a retirada gradual de qualquer 
conhecimento espiritual verdadeiro. 
 
Algum tempo atrás, eu vi em uma livraria, um livro de fantasia intitulado “Livro de 
Horas”. Isso é tão típico do que eu estou dizendo aqui. Este “Livro de Horas” tinha 
orações e frases sem sentido para cada hora do dia. Isto é muuuuito típico. O autor 
obviamente não tinha conhecimento do que é um verdadeiro livro de horas realmente é 
e como usá-lo. Livros de horas verdadeiras são destinadas a fazer trabalhos, ou 
trabalhar em meditações ou chakras específicos, dependendo de qual planeta está 
regendo a hora no momento. Chronos XP é um programa informatizado moderno de 
horas que se pode baixar e instalar em: chronosxp.sourceforge.net 
 
Então, há o “Livro de Dias” wiccano. Certos dias do ano são cientificamente alinhados 
com o Sol e outras estrelas, dando estas datas mais poder do que os outros dias do 
ano. Mais uma vez, os livros de dias de Wicca abundam em orações, semelhante ao 
que se poderia recitar em uma igreja cristã, ou a informação é dada sobre a crescente e 
minguante da “deusa”. O conhecimento espiritual é substituído por uma porcaria sem 
sentido. 
 
Começando ou realizar um trabalho em um determinado dia pode fazer toda a diferença 
no poder do Trabalho. Isso também inclui um trabalho específico é realizado durante 
algumas horas, alinhando com os planetas e/ou durante o dia ou à noite. 
 
Trabalhar no fortalecimento de um chakra específico deve ser feito no dia e hora regido 
pelo planeta que rege esse chakra. Há trabalhos espirituais que são melhores 
começados durante determinadas épocas do ano para melhores resultados. 
 
Outra coisa que gostaria de acrescentar antes de terminar este sermão é o islamismo. 
Em minha opinião, não há nada mais podre do que a religião islâmica. Mais uma vez, 
há grandes corrupções do conhecimento espiritual no islamismo, como no cristianismo. 
Estas corrupções são uma abominação e extrema blasfêmia contra a verdadeira 
espiritualidade. Em áreas onde o islamismo é a maioria, um “muezzin” vai até uma torre 
e grita que é hora de “oração”. Isto é obrigatório, cinco vezes por dia. Hoje em dia as 
coisas estão ficando mais modernas, alguns lugares têm o muezzin e agora tem 
mensagens pré-gravadas ao longo de um alto-falante, ordenando a todos “orarem”. 
 
Em questão de minutos, todos param tudo o que eles estão fazendo de frente para 
leste – todos com as testas no chão, as bundas apontando para cima e recitando a 
afirmação “não há nenhum deus além de Alá”. 
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Agora, voltada para o leste cientificamente alinha a alma com o giro da terra, dando 
certos trabalhos mais poder. As afirmações repetidas, não apenas uma vez, mas cinco 
vezes ao dia, durante um período de mais de mil anos, dão origem a um pensamento-
forma poderoso, para não mencionar hipnotismo real e lavagem cerebral que esse 
merda “Alá” na mente dos adeptos com esse programa vil. Assim, ele assume uma vida 
própria. Isso permanece devido ao fato de que aqueles sob seu feitiço mantêm-o vivo 
em mais de uma maneira. 
 
Agora, se essas pessoas realmente fizessem exercícios de respiração, exercícios de 
kundalini e um pouco de yoga, cinco vezes por dia, onde eles estariam? Posso dizer-
vos uma coisa, eles não estariam vivendo como eles estão agora, muitos vivem mais 
indignamente do que um animal. Eles seriam capazes de curar a si mesmos e aos 
outros e realmente serem capaz de experimentar a felicidade real e assumir o controle 
de suas próprias vidas e destinos, em vez de ser escravos de um judeu podre idiota 
inventado. 
 
A ordem das cinco vezes por dia obviamente foi roubada e corrompida. Aqueles que 
desejam avançar em poderes e meditações, idealmente, se o tempo permitir, antes do 
café, fazer exercícios de yoga e/ou respiratórios, ou vibrar mantras (palavras de poder) 
para objetivos específicos. Meio-dia é outra vez para o exposto acima, no meio da 
tarde, antes do jantar e antes de ir dormir. 
 
Meu ponto é que espalhar suas meditações e exercícios de fortalecimento durante todo 
o dia amplia significativamente teu poder. Uma vez a kundalini permanentemente 
elevada, muitos dos exercícios podem ser descartados, e há uma maneira diferente de 
trabalhar em seus poderes depois disso. 
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Jesus: O Arquétipo Judeu 
 
Há uma série de tolos iludidos que afirmam que o nazareno era um gentio. As seguintes 
escrituras bíblicas provam além de qualquer dúvida a judaicidade do nazareno e sua 
relação com os gentios. O nazareno é um ARQUÉTIPO JUDAICO FICTÍCIO para os 
gentios adorarem servilmente. Este personagem é baseado em mais de 18 Deuses 
pagãos crucificados roubados e corrompidos dos panteões GENTIOS! Os próprios 
judeus sabem que o nazareno é uma mentira! O nazareno serve a um propósito 
poderoso para estabelecer uma ligação subliminar/psíquica para os judeus, para 
recolher energia dirigida a ele. Isso não é diferente de todos os outros arquétipos 
judeus na Bíblia. Além disso, os crentes não fazem nada espiritual na forma fortalecer 
suas próprias almas. Eles estão enganados em acreditar que “Jesus salva”, e tudo que 
eles precisam fazer é se conformar. 
 
Mateus 1:1 O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 
 
Quem foi Abraão? 
 
Génesis 14:13 Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu; ele 
habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner; 
eles eram confederados de Abrão. 
 
Génesis 17:10 Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua 
descendência depois de ti: Que todo o homem entre vós será circuncidado. 
 
A circuncisão não era uma prática popular entre os gentios. 
Circuncisão masculina na Renascença: 
 
“Os europeus, com excepção dos judeus, não praticam a circuncisão masculina.” ¹ 
 
Em 1753, em Londres, houve uma proposta de emancipação dos judeus. Foi 
furiosamente oposto pelos panfletários da época, que espalham o medo de que a 
emancipação judaica significava circuncisão universal. Homens foram instados a 
proteger: “O melhor de sua propriedade” e guardar os seus prepúcios ameaçados... 
Uma indicação impressionante de quão importante para a identidade sexual os homens 
consideravam seus prepúcios naquela época.” 2 
 
“Até meados do século XIX, os mesmos sentimentos prevaleceram. Richard Burton 
observou que “cristandade praticamente detém a circuncisão em horror”. Esta atitude 
reflete-se na nona edição da Encyclopaedia Britannica (1876), que discute a prática 
como um rito religioso entre os judeus, muçulmanos, os antigos egípcios e os povos 
indígenas em várias partes do mundo. O autor da fonte rejeita explicações sanitárias do 
processo em favor de um religioso: como as outras mutilações corporais... (é) da 
natureza de um sacrifício representativo.” 3 
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Mateus 1:2 Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacé, e Jacó gerou Judá e seus irmãos; 
Hebreus 7:14 Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente 
a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. 
 
Mateus 2:1-2 
1 E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns 
magos vieram do oriente a Jerusalém, 
2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela 
no oriente, e viemos a adorá-lo. 
 
De acordo com a lei rabínica e na tradição dos judeus masculinos, o nazareno foi 
circuncidado e nomeado no oitavo dia no templo (termo judaico para sinagoga) por um 
rabino: 
 
Lucas 2:21 E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe 
dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 
 
A mãe de Jesus, Maria, também era muito observadora da lei judaica ortodoxa, onde a 
mulher é impura após o seu período menstrual ou parto: 
 
Levítico 12:1-4 
1 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 
2 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, 
será imunda sete dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será 
imunda. 
3 E no dia oitavo se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. 
4 Depois ficará ela trinta e três dias no sangue da sua purificação; nenhuma coisa santa 
tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. 
 
Judeus ortodoxos modernos ainda seguem essas leis. As seguintes escrituras são 
bastante flagrantes sobre a identidade judaica do nazareno e a sua relação com os não 
judeus (gentios): 
 
Lucas 2:25-32 
25 Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este homem era justo e 
temente a Deus, esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. 
26 E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o 
Cristo do Senhor. 
27 E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com 
ele procederem segundo o uso da lei, 
28 Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: 
29 Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a tua palavra; 
30 Pois já os meus olhos viram a tua salvação, 
31 A qual tu preparaste perante a face de todos os povos; 
32 Luz para iluminar as nações, e para glória de teu povo Israel. 
 
Observe no versículo acima 32, a distinção entre os gentios e “Israel”. 
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Ambos os pais do nazareno eram judeus observantes que fizeram a peregrinação anual 
para a festa da Páscoa: 
 
Lucas 2:41 Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da páscoa. 
 
O nazareno foi muito claro em suas atitudes para com os gentios e a distinção entre 
judeu e gentio; 
 
Mateus 20:25-26 
25 Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes 
dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. 
26 Não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande 
seja vosso serviçal. 
 
Ele foi chamado de “Rabi” por seu próprio povo (os judeus): 
 
João 20:16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer: 
Mestre. 
 
João 3:1-2 
1 Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus: 
2 Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és Mestre, vindo de 
Deus: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com 
ele. 
 
João 6:24-25 
24 Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram 
eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. 
25 E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? 
 
João 1:37-38 
37 E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. 
38 E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles 
disseram: Rabi (que, traduzido, quer dizer Mestre), onde moras? 
 
E chamado de “judeu” pelos gentios: 
 
João 4:9 Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de 
beber a mim, que sou mulher samaritana? (porque os judeus não se comunicam com 
os samaritanos). 
 
Ele confirmou lei judaica: 
 
Mateus 5:17-18 
17 Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim abrogar, mas cumprir. 
18 Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou 
um til jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. 
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Ele regularmente atendia e ensinava na sinagoga judaica e observava o sábado 
judaico. 
 
Os judeus o amavam e o glorificavam: 
 
Lucas 4:14-16 
14 Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por 
todas as terras em derredor. 
15 E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. 
16 E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu 
costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 
 
Lucas 21:37-38 
37 E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das 
Oliveiras. 
38 E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. 
 
Apenas os judeus foram autorizados no templo. Gentios eram e são até hoje 
considerados “impuro” por judeus conservadores e ortodoxos: 
 
Atos 21:25-28 
25 Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achado por 
bem, que nada disto observem; mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, 
e do sangue, e do sufocado e da fornicação. 
26 Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já 
santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação; e ficou ali 
até se oferecer por cada um deles a oferta. 
27 E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no 
templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, 
28 Clamando: Homens israelitas, acudi; este é o homem que por todas as partes ensina 
a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar; e, demais disto, introduziu 
também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. 
 
Observe que as escrituras acima não pertencem ao nazareno, mas a “Paulo”. O 
nazareno tinha faz tempo nesta época de acordo com a escritura. Embora Paulo fosse 
judeu, sua missão era para os gentios. 
 
Como seus pais, o nazareno observou a Páscoa: 
 
João 2:13 E estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 
 
João 7:2 E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. 
 
João 7:10-11 
10 Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não 
manifestamente, mas como em oculto. 
11 Ora, os judeus procuravam-no na festa, e diziam: Onde está ele?João 7:14 Mas, no 
meio da festa subiu Jesus ao templo, e ensinava. 
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Lucas 22:14-15 
14 E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos. 
15 E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta páscoa, antes que padeça; 
 
Ele também observou Hanukkah: 
 
João 10:22-23 
22 E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. 
23 E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão.Ele citou as 
escrituras hebraicas: 
 
Mateus 4:1-11 
1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 
2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome; 
3 E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas 
pedras se tornem em pães. 
4 Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas 
de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
5 Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, 
6 E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: 
Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que 
nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. 
7 Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 
8 Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os 
reinos do mundo, e a glória deles. 
9 E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 
10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satan, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus 
adorarás, e só a ele servirás. 
11 Então o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos, e o serviam.  
 
Deuteronómio 8:3 E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que 
tu não conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o homem 
não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. 
 
Deuteronómio 6:13 O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome 
jurarás. 
 
Deuteronómio 6:16 Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá; 
 
Observe no cenário acima, apesar de fictício, Satan aproximou-se do nazareno não 
como um igual, mas como superior. Um igual não adora outro igual. 
 
Ele admitiu a sua identidade judaica: 
 
Marcos 15:2 E Pilatos lhe perguntou: Tu és o Rei dos Judeus? E ele, respondendo, 
disse-lhe: Tu o dizes. 
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Muitos gentios iludidos afirmam que o nazareno foi assassinado pelos judeus, assim ele 
deve ser um gentio. Isso é um total absurdo, pois as escrituras provam o contrário. 
Além disso, como outros artigos neste livro provam, são os judeus que controlam 
ambos os lados, e os judeus são os que promovem essa mentira a fim de levar os 
gentios que estão cientes sobre eles sob seu controlo psíquico através do cristianismo. 
É bastante flagrantemente óbvio que o cristianismo é judaico por todo o caminho. As 
palavras “judeu(s)” e “Israel” estão em quase todas as páginas da Bíblia. Todos os 
heróis e personagens bíblicos são arquétipos judeus, sem qualquer sombra de dúvidas 
se ler as escrituras.  
 
Por outro lado, os judeus também dizem ser agentes de Satan, por terem “assassinado 
a Cristo” e assim por diante. Verdade seja dita, assumiu “cristãos”, como os cardeais da 
Igreja Católica, que “traduziram” partes do Talmude referentes ao nazareno e da 
Virgem, eram na verdade judeus, trabalhando para a agenda judaica. Gentios que 
estão cientes do problema judaico são muitas vezes iludidos a serem cristãos, assim 
eles estão sob o controlo psíquico dos judeus. Isso tem funcionado maravilhas para os 
judeus em ganhar controlo sobre seus inimigos. 
 
Os judeus só punem os seus próprios se quebrarem a lei judaica, e apenas alguém que 
nasceu de uma mãe judia pode ser um judeu e responsabilizado com a lei judaica: 
 
Mateus 26:64-66 
64 Disse-lhe Jesus: Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do 
homem assentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu. 
65 Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou; para que 
precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia. 
66 Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. João 19:7 Os 
judeus Respostaam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque 
se fez Filho de Deus. 
 
João 18:31 Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. 
Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. 
 
João 18:35 Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais 
dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? 
 
Ele foi enterrado como um judeu: 
 
João 19:40 Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as 
especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. 
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O problema é que a maioria das pessoas acredita no que lhes é dito. Para expor o 
cristianismo, é preciso aprofundar-se no “conhecimento proibido”. Quando se começa 
intensa pesquisa sobre o “oculto”, ocasionalmente irá se deparar com experiências 
assustadoras. Isto é devido a certas maldições colocadas a fim de manter o nosso povo 
longe de aprender a verdade. Os judeus ortodoxos nos níveis mais altos, e seus lacaios  
gentios, como o ultra-corrupto Vaticano da Igreja Católica (que é e sempre foi a sua 
ferramenta para controlar os gentios), conhecem e usam esse poder por séculos. É 
preciso continuar incansavelmente e chegar a um ponto em que a verdade será 
acessada e os poderes que o inimigo tem usado não são mais eficazes. 
 
Referências: 
1 en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision > Wikipedia, a enciclopédia livre: 
artigo sobre a “História da circuncisão masculina”. 
 
2 Ibid 
3 Ibid 
 
Jesus é um judeu: 
jesusisajew.org/index.php  
 
A Bíblia Sagrada Versão Almeida. 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision
http://jesusisajew.org/index.php
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Cristianismo e Comunismo: Gêmeos Judeus 
 
O trecho a seguir foi tirado de Nature”s Eternal Religion, por Ben Klassen 
 
Nota: embora este artigo tenha sido escrito para um público branco, o comunismo judeu 
afecta a todos os gentios (não judeus), independentemente da raça, e este 
definitivamente vale a pena ler. O cristianismo é uma preparação para o comunismo, 
suas doutrinas são idénticas à filosofia comunista, e não há nada de espiritual nela. 
Todo o conhecimento oculto e poder que permitiria aos gentios lutarem na guerra 
espiritual (que os judeus têm usado contra nós por séculos) foram sistematicamente 
removidos. Depois de ser retirado à força pela Inquisição, esse poder esteve nas mãos 
dos principais rabinos judeus para lançar maldições, criar riqueza inimaginável e poder, 
e para usar à vontade contra os gentios. Em outras palavras, “YHVH” ou “Jeová” é na 
verdade o povo judeu, que tornar-se “Deus”. 
 
O comunismo é outra fraternidade judaica que tolos gentios pensam que seja pela 
igualdade, paz e uma vida melhor. Nada poderia estar mais longe da realidade. 
Comunismo é um programa judaico de genocídio, assassinato em massa e escravidão 
para os gentios, independentemente da cor. 
 
Citação do Talmude judaico: 
 
Nidrasch Talpioth, p. 225-G: “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.” 
 
Cristianismo e comunismo: gémeos judeus 
de Nature”s Eternal Religion, por Ben Klassen 
 
Para ouvir os Konservadores Kosher dizê-lo, uma feroz batalha intensiva está a ser 
travada hoje entre as forças do mal do comunismo e as forças sagradas do 
cristianismo. Somos levados a acreditar que é isso tudo seja uma batalha entre o bem e 
o mal. Somos informados que essas duas forças são a própria esséncia de dois pólos 
de oposição em conflito completo e bilateral. Uma batalha falsa. O fato é que ambos 
são produtos degenerados da mente colectiva judaica, destinados a fazer a mesma 
coisa para destruir a Raça Branca. Se dermos uma olhada mais de perto nessas duas 
forças do mal que têm incomodado e atormentado as mentes da Raça Branca por todos 
esses anos, nós percebemos que eles não estejam em lados opostos afinal de contas. 
Nós percebemos que eles estão bem do lado da comunidade judaica internacional, a 
fazer o trabalho que eles foram projetados para fazer, a saber: confundir e ludibriar a 
inteligéncia do homem branco para que ele mesmo ajude os judeus na destruição da 
Raça Branca. 
 
Na comparação dos dois descobrimos que eles são muito semelhantes, e não opostos. 
Na verdade, há tantas semelhanças entre os dois programas e na filosofia destes dois 
credos que a mão do mesmo autor pode ser facilmente detectada. Esse o autor é a 
rede judaica internacional. Eles e só eles escreveram tanto o credo do cristianismo 
tanto quanto o credo do comunismo.  
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Tanto o comunismo quanto o cristianismo pregam contra o materialismo. O comunismo 
designa as forças produtivas e criativas de nossa sociedade, à qual devemos em 
grande parte como os benefícios de uma civilização branca produtiva, como “burguêsa”. 
Em seguida, ele ataca com uma fúria sem igual à burguesia e diz-nos uma e outra vez 
que eles devem ser destruídos. Em vez de dar crédito onde o crédito é devido, dá 
calunia e vilipendia aos elementos construtivos e produtivos, ou seja, os burgueses ou 
capitalistas, como o mal supremo. O cristianismo nos diz basicamente a mesma coisa. 
Ele nos diz que será mais difícil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do 
que um rico ir para os Céus. Ele nos diz que devemos “vender tudo o que temos e dálo-
o aos pobres”, uma peça insidiosa de conselhos que, se seguidos, faz de todos nós um 
bando de vagabundos errantes e mendigos. Isso certamente causaria o colapso da 
nossa sociedade. O cristianismo nos diz ainda “não ajunteis tesouros na terra, mas 
ajuntai tesouros nos céus”. Ao todo, a implicação é clara. Não acumular para si mesmo 
algumas das coisas boas da vida. Se, através do trabalho duro, já conseguiste 
acumular alguma riqueza, livra-te dela, doe-a aos pobres, acima de tudo, doe-a à Igreja, 
eles a levrão com prazer. O resultado líquido destes fantasticamente maus conselhos é 
claro, é que será mais fácil passa-la para as mãos dos judeus, que não assinam a tal 
tolice. Eles esperam fazer-nos de bobos, sabendo muito bem o velho ditado: “um tolo e 
seu dinheiro logo se separaram”, isso é muito verdadeiro. 
 
O outro lado da moeda é que os líderes de ambos o cristianismo e o comunismo em si 
são fantasticamente materialistas. Quando olhamos para a Igreja Católica através dos 
tempos, vemos que enquanto ela estava extraindo até o último bocado da viúva pobre, 
a própria Igreja estava a recolher e acumular ouro, prata e pedras preciosas em 
quantidades inacreditáveis. Não só tomou e recolheu todo o ouro, prata e pedras 
preciosas que poderia, mas adquiriu grandes quantidades de bens imóveis, e a Igreja 
Católica hoje, é sem dúvida a instituição mais fantasticamente rica sobre a face da 
terra. Mesmo durante a Idade das Trevas, quando a pobreza era generalizada, 
principalmente por causa de cristianismo em si, encontramos estas catedrais enormes e 
fabulosamente ricas, construídas no meio da privação extrema da população, com 
altares e absides de ouro ornamentado com abóbadas, colunas e paredes decoradas. 
Basílicas, catedrais, abadias, baptistérios, mosteiros, conventos e igrejas magníficas 
foram construídos. Praticamente todos esses eram tão abastados e grandes em 
comparação com o ambiente pobre daqueles tempos, que suntuosamente destacaram-
se como o principal repositório de toda riqueza material – ouro, prata e suntuosidade 
arquitetónica - tanto de sua época e como de sua localização geográfica. A igreja nunca 
se preocupou em explicar por que foi tão necessário ter essa riqueza pródiga em 
exposição para o fiél adorador, que foi informado uma e outra vez que ele era mau por 
“acumular tesouros”. Até os dias de hoje, as igrejas são construídas para serem 
berrantes, extravagantes e bizarras. O dinheiro parece não ser nenhum objeto. 
 
O Vaticano, aquela cidadela de liderança “espiritual”, que também prega “não 
acumuleis tesouros na terra”, não pratica o que prega. Pelo contrário, o que ele pratica 
é realmente o cúmulo da hipocrisia, e a antítese da espiritualidade. Ele vai com tudo 
para ajuntar tesouros na Terra. Ele acumulou em si mesmo uma poupança de 5,6 mil 
milhões de dólares em acções por si só, para não mencionar todos os seus imóveis, 
tesouros de arte e outros objetos de valor. Goza de uma renda anual de 1,5 mil milhões 
de dólares, em grande parte, sem dúvida coletados até o “último bocado da viúva”, bem 
como as suas vastas propriedades. As instituições religiosas dos Estados Unidos como 
um todo, estão avaliadas em 102 mil milhões de dólares.  
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Em 1969, dos 17,6 mil milhões de dólares Estados Unidos de indivíduos que 
contribuíram para a caridade, 45 por cento, ou seja, 7,9 mil milhões de dólares foram 
destinados para fins religiosos. 
 
Muito materialista para uma religião que “evita” tesouros terrenos e prega “meu reino 
não é deste mundo”. Da mesma forma, os chefes comunistas na Rússia, praticamente 
todos judeus, acumularam para si mesmos todas as riquezas do campo. Enquanto o 
trabalhador escravo comunista está labutando 12 horas por dia e em seguida volta para 
casa com um pequeno apartamento sujo e lotado compartilhado com outras famílias, 
seus chefes judeus têm opulentos palácios espalhados por todo o campo. Eles dirigem 
o melhor dos carros com motorista, é claro, e comem o melhor dos alimentos. Não só 
isso, eles têm o melhor de aviões à sua disposição para voar para onde bem 
entenderem para governar os seus trabalhadores escravos. Estes chefes comunistas 
judeus geralmente também têm à sua disposição roupas e alfaiates importados e uma 
galáxia de servos. Quando eles precisam de um descanso de gerir o seu império de 
escravos, eles têm vilas privadas no Mar Negro ou outros locais de férias de escolha à 
disposição deles. E assim vai ao Paraíso dos Trabalhadores Proletários. 
 
Vamos passar para a próxima semelhança. Tanto o comunismo quanto o cristianismo 
fazem uso extensivo de armas de terror, tonto psicológicas quanto reais. Sem dúvida, o 
conceito mais macabro e cruel já inventado pela mente depravada e colectiva dos 
judeus é o conceito de inferno. Tu consegues pensar em algo mais terrível do que 
colocar milhões de pessoas em confinamento em uma câmara de tortura superaquecida 
e depois queimá-los para todo o sempre, mesmo sem a misericórdia de mitigação de 
permitir que eles morram? Com este pedaço de “boas novas”, o cristianismo começou a 
conquistar as mentes de suas vítimas supersticiosas e irracionais. O fato de tal câmara 
de tortura ser inexistente não diminui em nada o fato de que fosse uma ameaça real 
para aqueles que foram levados a acreditar que era real. Para uma criança, por 
exemplo, se lhes disser que o Lobo Mau vai pegá-lo, e ele inocentemente em acreditar 
em ti, então a ameaça é tão real como se um Lobo Mau realmente existisse. E assim é 
com o inferno. Para aquelas pessoas que foram convencidas de que existe essa 
ameaça terrível, é tão real como se ela existisse. 
 
No entanto, o cristianismo não se atém ao uso de terror psicológico por si só. Aqueles 
que se desviaram da linha oficial da igreja foram declarados como hereges e 
imediatamente queimados na fogueira. A ideia de usar o fogo de uma forma ou outra, 
como um meio de torturar seus adversários, parece ter obcecado as mentes desses 
cristãos “amorosos”. De acordo com o famoso Espelho dos Mártires da van Braght, 
cerca de 33 mil cristãos foram condenados à morte por outros chamados cristãos por 
meio da queima na fogueira, um tipo de vingança cinzenta. Entre meus antepassados 
sozinhos (que eram da fé menonita) cerca de 2 mil mártires foram queimados na 
fogueira por esses cristãos sempre amorosos. Uma caraterística notável sobre esse 
negócio de queima é que sempre foram pessoas brancas que estavam a ser 
queimadas. Eu nunca ao menos ouvi falar de um judeu que tenha sido queimado na 
fogueira por não crer precisamente nas demandas especificadas do judaísmo, mesmo 
que ao todo eles não acreditassem em Cristo. Cremação na fogueira não foi o único 
meio de tortura e morte usado por esses cristãos doadores de amor, que estavam tão 
ansiosos em espalhar a sua mensagem amorosa. 
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Durante a Inquisição, e outras vezes, todos os requintes bestiais de tortura que a mente 
depravada humana pudesse conceber foi usado para extorquir confissões e chicotear 
os infiéis ou hereges a ficarem na linha. O parafuso no polegar, afogamento, espartilho 
de ferro, esquartejamento, arrancamento dos olhos com ferros em brasa, o rack (rasgo 
lentamente dos membros do corpo por meio de alongamento) foram apenas alguns dos 
meios utilizados por estes sempre amorosos cristãos a se espalhar seu evangelho de 
amor.  
 
Quando os comunistas chegaram e usaram tortura física como um dos seus 
instrumentos de conquista, eles tinham muito pouco a inventar, pois os cristãos já 
haviam utilizado antes deles. E como podia ser esperado, uma vez que foi a vilipendia 
judaica que projectou os meios de tortura para ambos. A Igreja nem hesitou em usar 
guerra em atacado para demolir nações inteiras que não se submetessem ao seu 
ditado religioso. De fato, durante o século desesseis, desessete e dezoito, as principais 
causas da guerra foram dissensões religiosas em que um grupo religioso procurou 
forçar suas crenças sobre os seus opostos pela guerra e abate. O registro comunista de 
usar terror, tanto psicológico quanto físico, é tão recente, tão difundido e tão conhecido 
que quase não precisamos revê-lo aqui. 
 
Só na Rússia, o regime comunista judeu usou terror em uma escala antes 
desconhecida nos anais da história. A fim de exterminar o melhor da Raça Branca na 
Rússia, ou seja, os russos brancos, os judeus massacrados cerca de 20 mil. O terror, 
as mortes, os assassinatos que estão a acontecer na Rússia de hoje desafiam a 
imaginação da mente do homem branco mediano. Em qualquer caso, tanto o 
comunismo quanto o cristianismo usaram, e estão a usar, terror extensivamente, tanto 
físico quanto psicológico para subjugar suas vítimas. Considerando que os cristãos se 
destacaram em terror psicológico, os comunistas se destacam em terror físico. Mas em 
ambos os casos, os judeus eram peritos no uso de qualquer tipo de terror melhor 
realizasse seus objetivos.  
 
Tanto o comunismo quanto o cristianismo tem um livro que, presumivelmente, 
estabelece o credo de seu movimento. O cristianismo tem a Bíblia judaica, que foi 
escrito por judeus, principalmente sobre os judeus, com a finalidade de unir a raça judia 
e para a destruição da Raça Branca. A Bíblia comunista é Das Kapital e o Manifesto do 
Partido Comunista, ambos escritos por Karl Marx em conjunto com Friedrich Engels, os 
dois eram judeus. Ambas as crenças judaicas, o comunismo e o cristianismo, são 
altamente destrutivos, e quando seguidas, destroem o tecido da sociedade que foi 
vítima deles. O cristianismo ensina a maldade do homem, que ele não é bom, pecador, 
indigno, que ele é nascido em pecado e que seu instinto é mau. O comunismo prega 
que o elemento produtivo, criativo da nossa sociedade, ou seja, o “burguês” como eles 
chamam, é podre e mal e deve ser destruído. Pode-se dizer com segurança que 
qualquer sociedade sólida e saudável que virou-se quer para cumprir o cristianismo e 
praticar todos os seus princípios, ou de qualquer sociedade que praticou o comunismo 
puro, logo destruiu a si mesma. Mais uma vez queremos vigorosamente salientar que 
ao contrário do que estes Konservadores Kosher estão sempre a dizer-nos, o 
comunismo não é por nenhum meio da imaginação o mesmo que socialismo ou 
colectivismo. Estes últimos são elementos construtivos básicos de qualquer sociedade 
saudável, mas o comunismo é um campo de trabalho escravo judaico indisfarçável. 
Desde que eu fui neste assunto em detalhe considerável em outro capítulo, não haverá 
mais espaço para rever essa ideia aqui.  
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Tanto o comunismo quanto o cristianismo pregam a igualdade do homem. O 
cristianismo prega que somos todos iguais aos olhos do Senhor, ao passo que os 
comunistas pregam que todos nós devemos ser iguais na sociedade comunista. O 
último argumenta que a única razão pela qual não somos iguais é inteiramente devido 
ao meio ambiente, e a pequena peculiaridade da natureza que eles vão corrigir. No 
momento em que processarem a todos nós em um ambiente igual, eles nos garantem 
que vão ter estabilizado a todos nós até sermos todos iguais. 
 
Só será verdadeiro que a Raça Branca será nivelada para baixo, onde eles serão todos 
iguais a uma horda de escravos miseráveis, enquanto que cada judeu, por outro lado, 
será um rei.  
 
Não só o comunismo e cristianismo pregam a igualdade dos indivíduos como também 
pregam a igualdade das raças, outra mentira viciosa jogada na face da natureza. 
Ambos os credos têm um dogma muito complicado que é bastante nebuloso e confuso, 
para não dizer contraditório em si mesmo. Ambos, portanto, criaram uma hierarquia que 
interpreta o que o dogma correcto do dia é e todo mundo está aos pés na linha ou sofre 
as consequências de uma estrutura de poder enraizada. Ambos o cristianismo e o 
comunismo tiveram suas cismas. No caso do cristianismo, os seguidores que diferiam 
foram chamados hereges e, no caso do comunismo, aqueles que se desviavam da 
linha oficial são chamados dissidentes. No caso do cristianismo, o Grande Cisma, é 
claro, foi durante a Reforma, quando o segmento protestante desenvolveu e rompeu 
com a Igreja Católica. Ele então passou a dividir e estilhaçar em mil direcções 
diferentes a partir daí em diante, tudo em detrimento e destruição da Raça Branca. A 
primeira grande divisão, é claro, foi quando o Império Bizantino dividiu a partir da 
metade romana ou ocidental. 
 
Dentre os comunistas, houve uma série de cismas, como os mencheviques e os 
bolcheviques, e uma série de outras divisões, antes dos comunistas chegarem ao 
poder. Depois que chegaram ao poder, havia os comunistas stalinistas e os comunistas 
trotskistas, estes últimos a serem vigorosamente perseguidos e eliminados das fileiras. 
Agora nós provavelmente temos a asa Mao do Partido Comunista e por um tempo 
tivemos os dissidentes Tito, e assim por diante. Em qualquer caso, a ideia principal do 
cristianismo e do comunismo é a mesma: em cima de um dogma confuso fica 
impossível uma hierarquia poderosa apertada que determina e interpreta o que a linha 
de seus seguidores deva ser, e terror, morte e represália são as consequências para 
aqueles que se atrevem a pensar por si mesmos. Não é de todo surpreendente que o 
arqui-inimigo de ambos os credos judeus é Adolf Hitler, porque ele se atreveu a sair 
com uma estrutura social saudável, natural que encarna os princípios que estavam em 
harmonia com as leis naturais e com os instintos saudáveis para a preservação da 
Raça Branca. Nós, portanto, encontramos a imprensa judaica, a imprensa comunista, e 
o cristianismo, todos em coro a denunciar Adolf Hitler e a nos dizer que terrível homem 
que ele era. Todos perpetram e repetem uma e outra vez as mesmas mentiras judaicas 
sobre Hitler que os judeus se têm devaneiado e prestados aos seus patetas 
bajuladores. As semelhanças entre estes credos vão adiante. Ambos pregam a 
destruição da sociedade atual. Eles especialmente zeram sobre a destruição e 
degradação dos elementos mais criativos e produtivos da sociedade como um todo. 
Ambos denunciam e vilipendiam os melhores elementos da sociedade estabelecida e 
alegram-se com as falhas e fraquezas humanas, a afirmar Demôniostrar a veracidade 
de sua teoria comunista-cristã. 
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Os judeus, que são os autores do comunismo, vislumbram a sede das Nações Unidas, 
para finalmente descansar em Israel e em particular, em Jerusalém. O cristianismo 
também mantém-se continuamente a falar sobre Sião, a Nova Jerusalém, e olham a 
Jerusalém como a Terra Santa, sua origem e sede espiritual. Ambos os credos judaicos 
seguem consistentemente políticas que são desastrosas para o bem-estar da Raça 
Branca. Eu já dei consideravelmente vários detalhes sobre os efeitos catastróficos do 
cristianismo sobre a grande civilização romana branca. Eu também apontei 
anteriormente que os judeus na Rússia comunista mataram 20 milhões dos melhor 
russos brancos. No entanto, os programas e as políticas de ambos os credos vão muito 
mais longe do que esas duas grandes catástrofes da história e apontar o quão 
desastrosos os efeitos de tanto o cristianismo quanto o comunismo foram sobre as 
fortunas da Raça Branca seria necessário um volume inteiro sozinho. Eu acredito que 
temos espalhados por todo este livro uma massa de exemplos que são desnecessários 
repetirem-los novamente aqui. 
 
Outra semelhança que se manifesta em ambos os credos judaicos, é que ambos têm 
uma capacidade incurável em levar adiante uma profusão de palavreado que é 
extremamente vaga e obscurecida com confusão. Não é só o palavreado profuso, mas 
extremamente carente de substância. Este é um velho truque judaico para confundir e 
ludibriar as mentes de sua oposição, o último é enganado em pensar que toda essa 
vasta colecção de palavras deva ter algum significado maior além de sua compreensão. 
 
Para continuar a destruir e derrotar a oposição, ambos os credos têm desenvolvido a 
um alto estado a arte de atirar cruéis palavras e palavras fr ódio em seus adversários. 
Os cristãos desenvolveram tais palavras de ódio como ateu, pagão, herege, apóstata, 
blasfemo, pecador e anticristo. Os comunistas têm desenvolvido todo um estábulo de 
palavras semelhantes, e algumass delas são: fascista, nazi, racista, preconceituoso, 
intolerante e antissemita. Sem que ninguém realmente pare para analisar o que cada 
uma dessas palavras significa e por que elas devam ser consideradas como más, estas 
palavras têm sido desenvolvidas para um estado elevado de mal implícito, de modo que 
apenas se limita a chamar destes nomes, tu não precisas realmente debater as 
questões, mas sem piedade derrubar seus oponentes, sem recorrer a qualquer debate 
ou raciocínio qualquer. Se as semelhanças entre o cristianismo e o comunismo 
parecem bastante impressionantes, há uma razão muito boa para a sua ideologia 
paralela. Essa razão é, claro, ambos foram inventados pela estrutura do poder judaico 
pelo objetivo comum de destruir a Raça Branca. 
 
Infelizmente, até esse ponto, ambas as suas ideologias foram devastadoramente 
eficazes. É parcialmente o propósito deste livro e do Movimento Criatividade, enfrentar 
esse ataque devastador sobre a mente da Raça Branca e expor essas ideologias 
judaicas gémeas pelo que elas são. Além disso, estou firmemente convencido, e é a 
minha conclusão medida, que os judeus nunca poderiam fazer o comunismo moderno 
impingido em um longo sofrimento da humanidade, se não tivessem primeiro o 
suavizado, transtornado e confundido o intelecto da Raça Branca com as armadilhas 
falaciosas do cristianismo. É portanto o outro objetivo da Criatividade, de ajudar a 
endireitar o pensamento confuso da Raça Branca, para onde eles então possam 
expurgar esses dois flagelos judeus gémeos da face deste planeta. 
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Judeus Eram os Donos e Operadores do Tráfico de Escravos Africanos 

 
O artigo a seguir é definitivamente digno de se ler. É CLARO QUE SOMOS 
TOTALMENTE CONTRA O ISLAMISMO, pois este é outro programa judaico, e aqueles 
que sem saber, são dedicados a essa mentira, estão sob o controlo psíquico dos 
judeus, não diferentemente dos cristãos. Mas o artigo a seguir é digno de se ler. Os 
judeus são os únicos que deveriam pagar reparações das quais eles podem muito bem 
pagar: 
 
Quem trouxe os escravos para a América? 
De Walter White Jr., 1968 
 
A história dos escravos na América começa com Cristóvão Colombo. Sua viagem para 
a América não foi financiado pela rainha Isabel, mas por Luis de Santangelo, que 
avançou a soma de 17.000 ducados (cerca de 5000 pounds – hoje igual a 50.000 
pounds) para financiar a viagem, que começou no dia 03 de agosto de 1492. 
 
Colombo foi acompanhado por cinco “marranos” (judeus que haviam abandonado sua 
religião e supostamente tornaram-se católicos), Luis de Torres, intérprete, Marco, o 
cirurgião, Bemal, o médico, Alonzo de la Calle e Gabriel Sanchez (1). 
 
Gabriel Sanchez, auxiliado pelos outros quatro judeus, vendeu para Colombo a ideia de 
capturar 500 índios e vendê-los como escravos em Sevilha, Espanha, o que foi feito. 
Colombo não recebeu nenhum dinheiro da venda dos escravos, mas tornou-se vítima 
de uma conspiração promovida por Bemal, o médico do navio. Ele, Colombo, sofreu a 
injustiça e a prisão como sua recompensa. Traído pelos cinco marranos (judeus) a 
quem ele havia confiado e ajudado. Este foi ironicamente o começo da escravidão nas 
Américas (2). 
 
Os judeus foram expulsos da Espanha em 02 de agosto de 1492, e de Portugal, em 
1497. Muitos desses judeus emigraram para a Holanda, onde montaram a Companhia 
Holandesa das Índias Ocidentais, para explorar o novo mundo. 
 
Em 1654, o primeiro do judeu, Jacob Barsimson, emigrou da Holanda para Novo 
Amsterdão (Nova Iorque) e na próxima década, muitos outros o seguiram e se 
estabeleceram ao longo da costa leste, principalmente em Novo Amsterdão e Newport, 
Rhode Island. Eles foram impedidos por decretos emitidos pelo governador Peter 
Stuyvesant de participarem na economia doméstica, o que lhes fez rapidamente 
descobrir que o território habitado pelos índios seria um campo fértil. Não existiam leis 
que impediam os judeus de negociar com os índios. 
 
O primeiro judeu a começar a negociar com os índios foi Hayman Levy, que importou 
pérolas baratas de vidro, têxteis, brincos, braceletes e outros adornos baratos da 
Holanda, que foram trocadas por peles valiosas. Hayman Levy foi logo acompanhado 
pelos judeus Nicholas Lowe e Joseph Simon. Lowe concebeu a ideia negociar rum e 
uísque com os índios e montou uma destilaria em Newport, onde foram produzidos os 
dois licores. Dentro de pouco tempo havia 22 destilarias em Newport, todos eles 
pertencentes a judeus a fabricar e distribuir de “aguardente”. A história da 
desmoralização dos índios com seu massacres resultante dos primeiros colonizadores 
é uma história dramática em si. 
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É essencial compreender o porto de Newport. É importante, a fim de reconhecer a 
participação judaica no comércio escravista. Houve um período em que foi 
comummente referido como o “Centro Judaico de Newport-Mundial de Comércio 
Escravo”. Todos juntos, neste momento, não estavam em seis comunidades judaicas 
da América do Norte: Newport, Charleston, Nova Iorque, Filadélfia, Richmond, e 
Savanuah. Havia também muitos outros judeus, espalhadas por toda a Costa Leste. 
Apesar de Nova Iorque ter o primeiro lugar das colonias judaicas na América do Norte, 
Newport tinha o segundo. 
  
Nova Iorque também foi a principal fonte de carne Kosher a fornecer às colónias da 
América do Norte, então às Índias Ocidentais e à América do Sul também. Agora 
Newport assumiu! Newport também se tornou o grande porto comercial da costa leste 
da América do Norte. Lá, os navios de outros portos atendiam a troca de mercadorias. 
Newport, como mencionado anteriormente, representava lugar de destaque no 
comércio de rum, uísque, licor e relacionados. E para concluir, finalmente, se tornou o 
centro das principais relações escravistas. Foi a partir desse porto que os navios 
deixamvam em seu caminho através do oceano, a coletar sua carga humana negra e, 
em seguida, obter grandes somas de dinheiro na troca por eles. 
 
Um relatório contemporâneo auténtico, baseado em autoridade, indica que dos 128 
navios negreiros, por exemplo, descarregaram em Charleston no prazo de um ano sua 
“carga”, 120 dos quais foram assinados pelos judeus de Newport e Charleston pelo seu 
próprio nome. Sobre o resto deles, pode-se supor, apesar de terem sido inserido como 
Boston (1), Norfolk (2) e Baltimore (4), os verdadeiros donos eram igualmente os judeus 
traficantes de escravos de Newport e Charleston. 
 
Um deles é capaz de avaliar a participação judaica em todo o trato da Newport, quando 
se considera a realização de um judeu sozinho, o Português Aaron Lopez, que 
desempenhou um papel importante acima de tudo na história dos judeus e a 
escravidão. 
 
Aaron Lopez: 
Sobre todo o comércio nas colónias, e o posteriormente Estado de Rhode Island (que 
incluiu Newport), conhecimentos de embarque, concessões, recibos e autorizações 
portuárias levaram o nome da assinatura do judeu Aaron Lopez (3). Isso tudo 
aconteceu durante os anos de 1726 a 1774. Ele tinha, portanto, mais de 50% de todas 
as transações sob seu controlo pessoal por quase 50 anos. Além de haver outros 
navios que ele possuía, mas navegava sob outros nomes. 
 
No ano de 1749, a primeira loja maçónica foi estabelecida. 90 % dos membros desta 
primeira loja, quatorze ao todo, eram judeus. E sabe-se que apenas os chamados 
indivíduos “importantes” foram aceitos. Vinte anos depois, a segunda loja maçónica, 
“Rei Davi”, foi estabelecida. É um fato que todos os membros desta eram judeus. 
 
Entretanto, a influência judaica em Newport havia atingido tais proporções que o 
presidente George Washington decidiu pagar-lhes uma visita. Após a sua aparição, 
ambas as Lojas Maçónicas enviáram um emissário – um judeu chamado Moisés Seixas 
(4) – para se aproximar do presidente com uma petição, na qual os judeus de Newport 
declaravam: “Se tu vais permitir que os filhos de Abraão se aproximar de ti com um 
pedido, para lhe dizer que nós os honramos, e sentir-se numa aliança...  
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E então: “Até o presente momento os direitos valiosos de um cidadão livre foram 
retirados. No entanto, agora vemos um novo governo, que ergueu-se baseado na 
majestade do povo, um governo, não sanciona qualquer preconceito nem perseguição 
aos judeus, ao contrário, o concede a liberdade de pensamento, que cada acção, seja 
qual for nação e língua, como uma parte da grande máquina do Governo.” 
 
É necessário considerar neste momento as divulgações a respeito de quem na 
realidade, obteve esta lendária liberdade na América na fundação da União. Para ter a 
certeza, a província se tornou independente e separada da jurisdição inglesa. No 
entanto, podemos ver a petição (5) que Moisés Seixas ofereceu ao Presidente 
Washington em nome dos judeus de Newport, que não era na realidade, esse tipo de 
liberdade que eles tinham em mente. Eles estavam apenas preocupados com eles 
mesmos, e os seus “próprios direitos civis”, que haviam sido retidos. Portanto, após a 
Guerra Revolucionária, foram concedidos aos judeus direitos iguais, e livres de todas as 
restrições! E os negros? Não obstante a guerra revolucionária, permaneceram 
escravos! No ano de 1750, um sexto da população de Nova Iorque foi de negróides, e 
proporcionalmente nas regiões do sul do país, eles ultrapassaram os outros, mas a 
proclamação da liberdade não os tocou. Haverá mais sobre isso adiante. 
 
Vamos examinar de perto este trabalho manual sombrio dos judeus que lhes deu poder 
e influência, para que possamos compreender o comércio de escravos, pois não foi 
muito escrito desde aquela época pelos escritores judeus zelosos, que no presente, há 
muito tempo removido, pode parecer natural, pois o elemento tempo tem a tendéncia de 
fazer as coisas nebulosas. Vamos seguir o caminho de um navio de propriedade de um 
traficante de escravos Aaron Lopez, que tinha feito muitas viagens para o litoral 
Africano. 
 
Por exemplo, no mês de maio de 1752, o navio “Abigail” foi equipado com cerca de 
9.000 litros de rum, uma grande oferta de pé de ferro e apoios de mão, pistolas, pó, 
sabres e um monte de enfeites de lata sem valor, e sob o comando do capitão judeu 
Freedman, partiu para a África. Havia apenas dois companheiros e seis marinheiros 
que compõem a tripulação. Três meses e meio depois, um eles desembarcou na costa 
Africana. Entretanto, não havia sido construída uma Agéncia Africana pelos traficantes 
de escravos judeus, que lhes tinha encurralado, e preparou-os para a venda. Esta 
organização atingiu profundamente em África, teve muitas ramificações, incluindo os 
chefes de grupos, aldeias etc. Este método para conquistar esses líderes para o 
comércio judaico de escravos era semelhante àquilo que os judeus tinham empregados 
com os índios. 
 
No início, eles os apresentaram com rum, e logo se viram em um delírio alcoólico. 
Quando a oferta do pó de ouro e marfim estava exaurida, eles foram induzidos a vender 
seus descendentes. Primeiro suas esposas e então seus jovens. Então eles 
começaram a guerra entre si, traçada e desenvolvida principalmente pelos judeus, e se 
eles capturassem prisioneiros, estes também seriam trocados por rum, munições e 
armas para os judeus, usando-os para novas campanhas para captar mais negros. Os 
negros capturados eram ligados dois a dois e conduzido através das florestas 
medievais para a costa. Estas caminhadas dolorosas requeriam semanas, e alguns 
deles com frequéncia ficavam doentes e vencidos pela exaustão e muitos eram 
incapazes de se levantar mesmo que o chicote fosse aplicado como um incentivador.  
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Eles foram deixados para morrer e foram devorados por animais selvagens. Não era 
incomum ver os ossos dos mortos sob o sol tropical, um triste e terrível lembrete para 
aqueles que mais tarde iam trilhar este caminho. 
 
Calcula-se que para cada negro que resistia aos rigores desta caminhada ainda tinham 
que ser a longa viagem através do oceano antes de chegar a solo americano, nove em 
cada dez morriam! E quando se considera que houve um êxodo anual de um milhão de 
escravos negros, então e só então, pode-se avaliar o êxodo enorme e extensa do povo 
africano. Neste momento a África estava escassamente povoada, não só devido à um 
milhão literalmente arrastado para fora das cabanas, mas devido à 5 a 9 milhões que 
nunca chegaram ao seu destino. Assim que eles chegaram à costa, os escravos negros 
foram levados juntos, e restrições eram aplicadas para mante-los até o próximo navio 
de transporte encaixado. Os agentes, muitos deles judeus, que representavam o Chefe, 
em seguida, começavam o negócio com o capitão. Cada negro era apresentado 
pessoalmente a ele. Mas os capitães aprenderam a ficarem espertos. O negro tinha de 
mover os dedos, braços, pernas e todo o corpo para garantir que não havia fraturas. 
Mesmo os dentes foram examinados. Se um dente faltava, baixava-se o preço. A 
maioria dos agentes judeus sabiam como tratar os negros doentes com produtos 
químicos, a fim de vendê-los como bons. Cada Negro foi avaliado em cerca de 100 
litros de rum, 100 quilos de pólvora, ou em dinheiro entre 18 a 20 dólares. As notações 
de um capitão nos informam que em 05 de setembro de 1763, um negro valia até 200 
litros de rum, devido à licitação entre os agentes, a elevar o preço. 
 
Mulheres com menos de 25 anos, grávidas ou não, resultou no mesmo preço, se elas 
estavam bem e formosas. Qualquer com mais de 25 anos perdia 25%. E aqui deve-se 
afirmar que os negros eram comprados livre na costa Africana por 20 a 40 dólares, 
foram então revendidos pelos mesmos traficantes de escravos nos Estados Unidos por 
dois mil dólares. Isso dá uma ideia de como os judeus conseguiram adquirir enormes 
fortunas. Após a negociação, o Capitão Freedman pagou a conta, seja em mercadoria 
ou dinheiro. Ele também lembrou alguns conselhos que seus empregadores judeus 
deram-lhe, pois ele deixou Newport para a África: “Ponha tanta água no rum quanto 
puder”. Desta forma os chefes negro foram enganados duas vezes pelos judeus de 
Newport! 
 
O passo seguinte era raspar o cabelo dos escravos adquiridos. Em seguida, eles foram 
amarrados e marcados com ferro quente ou nas costas ou o quadril, identificando-os 
com os seus proprietários. Agora, o escravo negro era de fato propriedade do 
comprador judeu. Se ele fugisse podia ser identificado. Após este procedimento, houve 
uma festa de despedida. Houve casos em que famílias inteiras foram trazidas do interior 
para o litoral, e em seguida separadas pelo comprador, o pai indo com um navio, os 
filhos e filhas em outro. Estas celebrações de “adeus” foram geralmente embalados 
com emoção, lágrimas, drama e tristeza. Houve pouca alegria, se houve ao menos uma 
vez. 
 
No dia seguinte, começou o transporte de terra para o navio. Ele era gerido a ter 4 a 6 
negros ao mesmo tempo em barcos a remos para o navio. É claro que os traficantes de 
escravos estavam cientes de como o negro amava sua pátria acima de tudo, e só 
poderia ser induzido por uma grande força para deixá-la. Assim, alguns dos negros 
pulariam na água. Mas aqui os superintendentes foram preparadas com cães treinados 
que recuperavam os fugitivos.  
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Outros negros preferiam afogamento. Os ques vieram a bordo vivos eram 
imediatamente despidos. Aqui foi mais uma oportunidade para saltar ao mar e alcançar 
a terra e a liberdade. Mas os traficantes de escravos eram impiedosos e cruéis, pois 
eles estavam preocupados apenas em obter a sua carga negra para a América com o 
mínimo de perda. Portanto, um fugitivo recapturado tinha as duas pernas cortadas 
diante dos olhos dos negros remanescentes, a fim de restaurar a “ordem”. 
A bordo do navio os negros eram separados em três grupos. Os homens foram 
colocados em uma parte do navio. As mulheres em outro, em que o vigoroso Capitão 
arranjou para que as mulheres mais jovens, a maioria negras formosas, lhes fossem 
acessíveis. 
 
As crianças permaneciam no convés, cobertas com um pano no mau tempo. Desta 
forma o navio negreiro prosseguiu em sua viagem para a América. Em geral, os navios 
eram muito pequenos e não era adequado para o transporte de pessoas. Eles estavam 
mal equipados para transporte de animais, em que os negros foram comparados. Em 
um espaço de um metro, estes infelizes foram colocados numa posição horizontal, 
prensados juntos. Eles eram principalmente acorrentados juntos. Nesta posição, eles 
tiveram de permanecer durante três meses, até ao final da viagem. Raramente houve 
um capitão que simpatizasse com eles ou evidenciasse qualquer sentimento a estas 
criaturas infelizes. Ocasionalmente, eles seriam levados em grupos para o convés de ar 
fresco, algemados a ferros. 
 
De alguma forma, estes negros eram penados e sofriam muito. Na ocasião, um deles 
ficou louco, matando o outro pressionado perto dele. Eles também tiveram suas unhas 
cortadas baixas para que eles não pudessem dilacerar a carne um do outro. As mais 
terríveis batalhas surgiram entre os homens, para a aquisição de um centímetro ou dois 
de uma posição confortável. Foi então que o supervisor de escravos entrou em cena 
com o seu chicote. O inimaginável horrível de excrementos humanos em que esses 
escravos tinham de suportar nestas viagens é impossível de descrever. 
 
nos aposentos das mulheres, as mesmas condições prevaleceram. Mulheres davam à 
luz a crianças que encontravam-se pressionadas juntas. As mulheres negras mais 
jovens eram constantemente estupradas pelo capitão e a tripulação, resultando assim 
num novo tipo de mulato a vier para a América. 
 
Na Virgínia, ou em qualquer das outras cidades portuárias do sul, os escravos eram 
transferidos para a terra e imediatamente vendidos. Um leilão normal teria lugar, 
seguindo o método de comprar na África. A maior licitação obtinha o “vendido”. Em 
muitos casos, devido à imundície indescritível, alguns dos negros ficaram doentes 
durante a viagem marítima da África para a América. Tornaram-se desempregados. 
Nestes casos, o capitão aceitava qualquer preço. Era raro eliminá-los devido ninguém 
querer comprar um negro doente. Portanto, não é de se estranhar que os judeus 
médicos antiéticos viram uma nova forma de receita. Eles compravam o negro doente 
por uma pequena quantia e em seguida os tratava e vendia por uma grande soma. Na 
ocasião, o capitão ficaria com alguns negros para os quais ele não encontrasse um 
comprador. Nesse caso, ele voltavam a Newport e vendiam-os aos judeus para ajuda 
doméstica barata. Em outros casos, o proprietário judeu dos navios os levavam. É por 
isso que a cidade de Newport e seus arredores tinha 4.697 escravos negros no ano de 
1756. 
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A escravidão não se estendeu para o Norte. Além disso, em muitas das colónias norte-
americanas, a escravidão era estritamente proibida. A Georgia entrou em discussão, de 
igual modo também a Filadélfia. E mais uma vez, foram os judeus que conseguiram 
uma brecha, que lhes tinha dado liberdade após a guerra revolucionária. Por isso, eles 
planearam fazer o comércio de escravos legal. 
 
Deve-se ler os nomes das pessoas que viviam em Filadélfia e que pediram a eliminação 
das leis existentes sobre o tráfico de escravos. Foram eles os judeus Sandiford, Lay, 
Woolman, Salomão e Benezet. Isso explica tudo! Mas vamos voltar para o navio 
negreiro “Abigail”. Seu capitão, por estarmos a ler os livros de seu navio, fez um 
negócio rentável. Ele vendeu todos os seus negros em Virginia, investiu parte do 
dinheiro em tabaco, arroz, açúcar e algodão e passou a Newport, onde depositou suas 
mercadorias. 
 
Aprendemos com os livros do Capitão Freedman que o “Abigail” foi um pequeno navio e 
só poderia acomodar 56 pessoas. Ele conseguiu, no entanto, render a partir de uma 
viagem a quantia de 6.621 dólares, que ele por sua vez entreguou ao proprietário do 
navio, a saber, Aaron Lopez. 
 
Os valores impressionantes de dinheiro adquirido pelos armadores e comerciantes 
judeus da escravidão é melhor ilustrado quando enfatizamos os muitos anos em que 
esta compra e venda de carne humana foi praticada. Antes de 1661, todas as colónias 
tinham leis que proíbiam a escravidão. Foi nesse ano que os judeus se tornaram 
poderosos o suficiente para provocar a revogação destas leis, e daí a escravidão 
começou a sério. 
 
Os judeus haviam descoberto que os colonos precisavam de mão de obra adicional 
para ajudá-los a limpar seus campos para o plantio, ajudando na construção de 
moradias, e em geral para ajudar a colher suas lavouras. Isso foi particularmente 
verdadeiro para os estados do sul que nos referimos anteriormente. Os sulistas tinham 
vastas extensões de solo rico adequado para o arroz, algodão, tabaco e cana de 
açúcar. Primeiramente, europeus empobrecidos foram recrutados. Portas da prisão em 
inglesas foram abertas e, finalmente, os prisioneiros de guerra da Inglaterra e Holanda 
foram trazidos para as colónias para trabalharm até que tivessem pago o custo de 
transportá-los por navio e, em seguida serem libertados. 
 
Não é preciso muito tempo para que um judeu descobra o que seus irmãos estão a 
fazer, daí um grupo de judeus se estabeleceram em Charleston, Carolina do Sul, onde 
montaram destilarias para fazer rum e uísque. Eles também aprenderam que podiam 
negociar com os nativos da costa oeste da África para o marfim, e vários navios foram 
comprados e enviados para a África, a negociação das pérolas de vidro habituais e 
outros ornamentos baratos de marfim, que no entanto, tiveram pouco espaço a bordo 
do navio. Ocorreu a estes comerciantes judeus que eles poderiam suprir as plantações 
no Sul com “marfim negro”, necessário nas condições pantanosas e malária que o 
trabalhador europeu não podia tolerar sem doença, e que não só iria encher os porões 
de seus navios, mas trazer enormes lucros (este mesmo grupo já havia tentado 
anteriormente vender índios como escravos, mas eles foram completamente 
insatisfatórios, pois os índios não tolerariam esse tipo de trabalho). Assim, outro 
segmento do comércio de escravos tornou-se ativo e rentável em Charleston, South 
Carolina.  
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Vários carregamentos de escravos negros foram enviadas pela Companhia Hoandesa 
das Índias Ocidentais para Manhattan. 
 
Durante este tempo, houve uma série de donos de plantações estabelecidos nas Índias 
Ocidentais e dois judeus, Eyrger e SayUer, com fortes ligações Rothschild na Espanha, 
que formaram uma agéncia chamada ASIENTO, que mais tarde fora operada na 
Holanda e Inglaterra. Foi através dessas conexões que os judeus na Holanda e na 
Inglaterra exerceram influência e ambas as conexões cooperado em ajudar os judeus a 
fornecerem escravos negros para os colonos. 
 
Com a captura anual e o transporte de um milhão de escravos negros, não é difícil 
imaginar que 1661 a 1774 (113 anos), cerca de 110 milhões escravos haviam sido 
removidos de sua terra natal. Cerca de 10 %, ou ONZE MILHÕES de escravos negros 
chegaram vivos às colónias. 
 
Nós falamos sobre o pequeno navio “Abigail”, que poderia acomodar apenas 56 
pessoas e ainda os lucros por viagem eram enormes, com pouco ou nenhum 
investimento. Havia muitos outros navios, mas vamos nos concentrar aqui em apenas 
alguns, como o “La Fortuna”, “Hannah”, “Sally” ou o “Venue”, que fizeram lucros muito 
altos. O “La Fortuna” à propósito, transportou cerca de 217 escravos em cada viagem. 
O proprietário rendeu não menos do que $ 41,438.00 de tal viagem. Estes eram dólares 
que “poderiam manter” os traficantes de escravos. E estes são os dólares de valor que 
iriam comprar uma grande quantidade em troca. 
 
Quando se considera que os judeus de Newport possuíam cerca de 300 navios de 
escravos, o transporte ativamente sem interrupção, a intercalar Newport-África, 
Charleston (ou Virginia), pode-se aproximar os enormes ganhos que fizeram o seu 
caminho para os judeus donos de navios. De fato, os judeus admitem que dos 600 
navios a deixar o porto de Newport para todo o mundo “pelo menos a metade deles” do 
seu caminho era para a África, e nós sabemos que esses navios que iam para a África 
“estavam a procurar”. 
 
O fato de que Aaron Lopez tinha o controlo de mais da metade dos negócios juntos nas 
colónias de Rhode Island com Newport, é bem conhecido. O conhecido rabino Morris A. 
Gutstein, em seu livro A História dos Judeus em Newport, tenta remover estes fatos, 
afirmando que não há qualquer evidência de que os judeus estavam relacionados com 
o comércio de escravos. É portanto, imperativo provar que o judeu estava realmente 
conectado com o comércio de escravos. Especialmente desde que este rabino insiste 
que fizeram grandes contribuições e, quão “abençoada” tornou-se a sua residéncia para 
a cidade de Newport. Certamente Morris A. Gutstein nos concede a permissão para 
apresentar os fatos que ele não foi capaz de encontrar. 
 
Virando-se para um relatório da Câmara de Comércio do “Rhode Island Colony” no ano 
de 1764, encontramos, por exemplo que no ano de 1723, “alguns comerciantes em 
Newport” conceberam a ideia de enviar o seu rum de Newport para o litoral da África. 
Cresceu em uma grande exportação que em questão de poucos anos “vários milhares  
(barricas)” de rum se foram assim. Para que propósito é que este rum serviu? 
 
O Instituto Carnegie, em Washington DC, apresenta e faz com documentos públicos 
auténticos intitulados “Documentos ilustrativas da história do comércio de escravos na 
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América”. Gostaríamos de apresentar alguns fatos desta colecção particular de 
documentos originais e analisá-las mais de perto, e ao todo não para provar o até então 
erróneo rabino Morris A. Gutstein. Nesta colecção do primeiro instituto americano de 
aprendizagem, podemos avaliar a capital “Rhode Island”, que contribuiu com a parte 
principal da documentação pública sobre o comércio de escravos. Aqui encontramos 
documentados os destinatários das numerosas cartas de navegação, também cartas 
aos traficantes de escravos e correspondéncia de capitães do navio, do qual cerca de 
15% eram judeus a viver em Newport. Entre estes encontramos, por exemplo, o judeu 
Isaac Elizar.  
 
Ele escreveu uma carta ao capitão Christopher Champlin em 06 de fevereiro de 1763, a 
dizer que ele gostaria de ser um agente para uma carga de escravos. Depois segue-se 
o judeu Abraham Pereira Mendez, e um dos principais concessionários de escravos, 
Jacob Rod Rivera – o padrasto de Aaron Lopez. E depois há o próprio Aaron Lopez, e 
muitos, muitos mais outros judeus. Embora tenhamos considerado Aaron Lopez várias 
vezes, o tamanho deste tratado documentado nos limita, e não podemos descrever 
todos os escritos na questão da correspondéncia do negócio da escravidão, os seus 
nomes e as datas especiais, pelo contrário, queremos estudar a documentação do 
Instituto Carnegie em si, a manter Aaron Lopez em mente. Queremos ver o que de 
principal este judeu estava a perseguir e qual era o seu negócio. Isto é devido ao fato 
de que o rabino Morris A. Gutstein apresenta-o como um “sublime e fino civil de 
Newport” que foi tão generoso e até mesmo “fez contribuições para o bem-estar”. 
 
Em um grande número de escritos publicados sem preconceitos, de origem no Instituto 
Carnegie, descobrimos que Aaron Lopez seguiu com um enorme comércio de rum com 
o litoral Africano em troca de escravos. Estes fatos irrefutáveis são como se seguem: 
 

 22 de junho de 1764, uma carta do capitão William Stead a Aaron Lopez.  

 22 de julho de 1765, uma carta de Aaron Lopez ao capitão Nathaniel Briggs.  

 22 de julho de 1765, uma carta ao capitão Abraham Todos.  

 04 de fevereiro de 1766, uma carta ao capitão William Stead por Aaron Lopez.  

 07 marco de 1766, uma carta do capitão William Stead a Aaron Lopez.  

 20 de fevereiro de 1766, uma carta de Aaron Lopez ao capitão William Stead.  

 08 de outubro de 1766, uma carta do capitão William Stead a Aaron Lopez.  

 09 de fevereiro de 1767, uma carta do capitão William Stead a Aaron Lopez.  
 
Fora isso, existem afirmações semelhantes em cartas originais por Aaron Lopez, que 
dirigiu aos capitães Henry Cruger, David Mill, Henry White, Thomas Dolbeare e William 
Moore. Na verdade, uma carta pelo Capitão William Moore a Aaron Lopez e companhia, 
é particularmente reveladora, e de uma menção especial neste momento. Gostaríamos 
de observar os principais conteúdos desta carta na qual o Capitão Moore escreve: 
“Gostaria de informá-lo que o seu navio “Ann”, desembarcou aqui na noite de 
anteontem com 112 escravos, composta por 35 homens, 16 grandes jovens, 21 
meninos, 29 mulheres, 2 meninas crescidas, 9 meninas pequenas, e te garanto que 
esta é uma carga de rum (rum em troca de escravos) que eu ainda não encontrei. Entre 
todo o grupo, pode haver cinco a qual poderiam levar em excepção.” 
 
A data da carta acima foi 27 de novembro de 1773. Nós ainda não concluimos, por 
causa da falta de espaço, os trechos e compilações agradecidos disponibilizados pelo 
Instituto Carnegie. 
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Em 29 de novembro de 1767, o judeu Abraham Pereira Mendez – que tinham sido 
enganado por um de sua raça – de Charleston, onde ele tinha viajado para controlar 
melhor sua carga negra, escreveu Aaron Lopez em Newport: “Esses negros, a qual o 
capitão Abraham entreguou todos a mim, estavam em condições tão precárias devido 
ao mau transporte, que fui forçado a vender oito meninos e meninas por apenas 27 
(pratas), outros 2 por 45 (pratas) e duas mulheres por 35 (pratas) cada” (sem dúvida, 
dinheiro em Inglês). Abraham Pereia Mendez estava muito irritado e acusou Aaron 
Lopez de “trapaceá-lo”. Esta carta delineia-nos que este cidadão generoso e fino de 
Newport era insaciável em sua ganância por dinheiro. Isto é o que fez com que o rabino 
Morris A. Gutstein apresentasse este nobre Aaron Lopez, a prosseguir com seus 
métodos censuráveis. Negros não representavam nada a ele senão uma mercadoria. 
 
Em todas as cartas que o Instituto Carnegie publicou, salienta a falta de simpatia 
humana para os pobres escravos negros. Essa falta de sentimento e compaixão para 
com os negros abusados e lamentáveis nas mãos de seus comerciantes judeus, pode 
ser lida abertamente no diário de um capitão de um navio da propriedade de Aaron 
Lopez. As entradas dizem respeito a uma viagem da costa Africana para Charleston. 
Além disso, são documentos auténticos, publicados pelo Instituto Carnegie em 
Washington, DC, a chamar a atenção para uma organização que até então, pouco ou 
nada conhecida, nem encontraram mais publicidade em livros ou jornais. Portanto, não 
é de se admirar que os fatos da liderança judaica norte-americana no comércio de 
escravos poderia ser apontada como um monopólio, e desconhecido para os norte-
americanos não judeus a incluir as grandes massas de pessoas em todo o mundo. 
Outros no entanto, a conhecer os fatos, tinham uma boa razão para permanecerem 
dolorosamente quietos. 
 
O capitão de um outro navio, o “Othello”, entre outras coisas, fez as seguintes entradas 
em seu diário: 

 06 de fevereiro: Um homem se afogou no processo de carregamento. 

 18 março: Duas mulheres foram ao mar, porque não tinha sido presas. 

 06 de abril: Um homem morto com Flux. (Sem dúvida uma doença) 

 13 de abril: Uma mulher morta com Flux. 

 07 maio: Um homem morto com Flux. 

 16 de junho: Um homem morto por Kap Henry. 

 21 de junho: Um homem morto por James Fluss. 

 05 de julho: Uma mulher morta com febre. 

 06 de julho: Uma menina, doente por dois meses, morreu. 
 
Este navio estava a navegar por cinco meses. Que sofrimento terrível e indescritível foi 
destes muitos milhões de negros, que foram arrancadas com a força brutal de suas 
cabanas africanas amigas e colocados juntos, como animais no convés, e, em seguida, 
vendidos com menos preocupação do que se vende uma cabeça de gado. Não admira 
que dez deles morreram, a serem comprados por apenas alguns dólares, e depois 
vendidos por a soma de dois mil dólares. 
 
Alguns negros conseguiram, através de insurreição, tomar o controlo de um ou outro 
navio e redirecioná-lo com velas içadas, em direcção ao seu lar africano. A tripulação 
de um navio negreiro, “Três Amigos”, por exemplo, torturaram sua carga negra de tal 
maneira que os negros retribuíram em uma rebelião sangrenta. Eles mataram o capitão 
e toda a tripulação e jogaram os mortos ao mar. Eles, então, partiram de volta para a 
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África, onde escaparam para sua liberdade duramente conquistada. 
 
Um destino semelhante atingiu o navio negreiro “Amistad”. Entre os escravos, havia o 
filho de um chefe tribal inimigo. Uma vez que o navio estava a caminho, ele planeou 
com seus compatriotas atacar a tripulação do navio. Após uma batalha sangrenta, eles 
conseguiram capturar o capitão.  
O príncipe negro obrigou-o a voltar para a África, e em seguida, à noite, sob o manto da 
escuridão, ele mudou seu curso, ziguezagueou por meses, até que ele chegou perto da 
costa americana, e se deparou com um navio do governo. Isso aconteceu no ano de 
1839, quando o tráfico de escravos já era proibido e ilegal. 
 
Os escravos negros foram libertados e o capitão punido. Essas viagens marítimas não 
eram seguras quando elas tinham carga negra, o que explica o fato d os judeus quase 
sempre envolverem capitães não judeus. 
 
Os traficantes de escravos preferiam permanecer em seus cargos e contar os ganhos 
de após cada viagem, como Aaron Lopez, que deixou a seus herdeiros uma das 
maiores fortunas da era Nova Inglaterra. 
 
Ao analisar os fatos documentados contidos neste documento, é importante que a 
pessoa sempre se lembra que era um capitão de sorte quem não perdesse mais de 9 
em cada 19 escravos na viagem de volta. 
 
É igualmente importante lembrar que essas pobres criaturas negras tiveram que dormir 
em excrementos humanos por toda a viagem. Pense nisso! Não é de se admirar 
doença tornou-se tão alta. Lembre-se dos números: cerca de 110 milhões de pessoas 
pretas foram capturadas e removidas de sua Terra natal na África. Apenas ONZE 
MILHÕES destes escravos negros chegaram vivos às colónias. 
 
E os judeus ainda falam sobre os alemães e Hitler, e como foram exterminados seis 
milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Esta é a maior mentira já 
perpetrada contra o povo do mundo, ao passo que a história dos pobres escravos 
negros está documentada. Documentada com a verdade. A prova ainda está disponível 
para as pessoas de todo o mundo verem. 
 
O Instituto Carnegie de Tecnologia, está localizado em Pittsburgh, Pensilvânia. 
 
Por este documento ser distribuído, atingindo finalmente as mãos dos judeus, as provas 
irão provavelmente serem removidas e destruídas, até que finalmente toda a 
documentação que seja prejudicial para o judeu é removida. Os judeus estiveram 
envolvidos nesta prática há séculos. Verdade, no entanto, a realidade dos fatos não 
podem ficar cobertas ou escondidas para sempre, e mais verdades estão a ser 
divulgadas por aqueles de nós que pretendem libertar a América destes filhos do mal: 
os judeus. 
 
A documentação publicada aqui contida foi obtida a partir do Instituto Carnegie de 
Aprendizagem, atualmente conhecido como “O Instituto Carnegie de Tecnologia”. 
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A seguir está uma losta parcial dos navios negreiros de propriedade de judeus: 
 

 “Abigail” de Aaron Lopez, Moses Levy, e Jacob Franks.  

 “Crown” de Isaac Levy e Nathan Simpson.  

 “Nassau” de Moses Levy.  

 “Quatro Irmãs” de Moses Levy.  

 “Anne & Eliza” de Justus Bosch e John Abrams.  

 “Prudent Betty” de Henry Cruger e Jacob Phoenix.  

 “Hester” de Mordecai e David Gomez.  

 “Elizabeth” de David e Mordecai Gomez.  

 “Antigua” de Nathan Marston e Abrão Lyell.  

 “Betsy” de Wm. DeWoolf.  

 “Pouy” de James DeWoolf.  

 “White Horse” de Jan De Sweevts.  

 “Expedition” de John e Jacob Rosevelt.  

 “Charlotte” de Moisés e Sam Levy e Jacob Franks.  

 “Caracoa” de Moisés e Sam Levy.  

 Transportadores de escravos também de propriedade de judeus eram o “La Fortuna”, 
a “Hannah”, a “Sally”, e o “Venue”.  
 
Alguns dos judeus de Newport e Charleston que estavam envolvidos na destilaria ou 
comércio escravidão, ou ambos, foram: 
 
Isaac Gomez, Hayman Levy, Jacob Malhado, Naphtaly Myers, David Hart, Joseph 
Jacobs, Moses Ben Franks, Moisés Gomez, Isaac Dias, Benjamin Levy, David 
Jeshuvum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gomez, James Lucana, Jan de Sweevts, 
Felix (cha-cha) de Souza (conhecido como o “Príncipe dos Escravos” e a perder apenas 
para Aaron Lopez), Simeon Potter, Elizer Isaac, Jacob Rod, Jacol, Itodrigues Rivera, 
Haym Isaac Carregal, Abraham Touro, Moisés Hays, Moisés Lopez, Judah Touro, 
Abrtham Mendes e Abraham All. 
 
Dos cerca de 600 navios que saem do porto de Newport, mais de 300 estavam 
envolvidos no comércio de escravos. A carga típica de um navio, “La Fortuna”, foi de 
217 escravos que custavam cerca de 4.300 dólares e vendidos por 41.438 dólares. 
 
Apenas cerca de 10% dos capitães de navios de escravos eram judeus, não querendo 
submeter-se aos rigores da viagem de 6 meses. Eles preferiram ficar em casa e 
continuar suas operações de destilaria, que continuou a fornecer rum e uísque aos 
índios há muitos anos em um grande lucro. 
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DOCUMENTAÇÃO REFERÊNCIAL 
 
Elizabeth Donnan, 4 Vols. Documents Illustrative of the History of the Slave 
Trade to America, Washington D.C., 1930-1935. 
 
Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania. 
 
Adventures of an African Slaver, por Malcolm Cowley, 1928. Publicado por Albert 
e Charles Bori, Nova Iorque. 
 
The Story of the Jews in Newport, por Rabbi Morris A. Gutstein. 
 
The Jew Discovers America, por Cthmar Krainz. 
 
The International Jew, por Henry Ford. 
 
The Plot Against the Church, por Maurice Pinay. 
 
Protocol for World Conquest, 1956, pela Central Conference of American 
Rabbis. 
 
Behind Communism, por Frank L. Britton 
 
Nós não podemos contar esta breve história do judeu moderno sem tomar 
conhecimento de um fenómeno que confundiu as sociedades gentias por vinte séculos. 
Esta é a capacidade do povo judeu de reter colectivamente sua identidade, apesar de 
séculos de exposição à civilização cristã. Para qualquer estudante do judaísmo, ou para 
os próprios judeus, este fenómeno é em parte, explicado pelo fato de que o judaísmo 
não é nem principalmente uma religião, nem principalmente uma questão racial, nem 
tampouco é simplesmente uma questão de nacionalidade. Pelo contrário, é os três, é 
uma espécie de trindade. O judaísmo é melhor descrito como uma nacionalidade 
construída sobre os pilares da raça e da religião. Tudo isso está intimamente 
relacionado com um outro aspecto do judaísmo, ou seja, o mito de perseguição. Desde 
sua primeira aparição na história, encontramos os judeus a propagar a ideia de que 
eles são um povo abusado e perseguido, e essa ideia é e sempre foi o pensamento 
central judaico. O mito da perseguição é a cola e cimento do judaísmo: sem ele os 
judeus há muito deixariam de existir,e não obstante, a sua nacionalidade racial-
religiosa. 
 
É um fato que o povo judeu sofreu inúmeras dificuldades ao longo de sua história, mas 
isto é verdade para outros povos também. A principal diferença é que os judeus 
mantiveram registro. Devemos repetir, mantiveram registro do qual fizeram uma 
tradição de perseguição. 
 
O abate informal de milhares de cristãos não é lembrado por ninguém em 50 anos, mas 
uma pestiléncia visitada em alguns judeus é preservada para sempre sua história. E 
eles contam seus problemas não só para si, mas também para um mundo solidário. 
www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm 
Texto auxiliar em português: 
www.radioislam.org/islam/portugues/poder/holo_negro.htm 

http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm
http://www.radioislam.org/islam/portugues/poder/holo_negro.htm

