Grupperitualer
Information vedrørende omvendelsesritualerne til
forbandelserne i Toraen
Af Ypperstepræstinde Maxine Dietrich - 02/08/2014
Et par ting...
Til alle, der har deltaget i grupperitualer, og dem af jer, der er interesseret i at gøre
det: tjek venligst dette forum mindst én gang om ugen fra nu af. Jeg ved, at mange
af jer har meget travlt og ikke altid har tid, men prøv at tjekke Joy of Satans
nyhedsbrev, som ikke er fyldt op med indlæg. Dette er vigtigt, da jeg vil lægge
nogle meget vigtige ritualer op. Disse ritualer vil være lette, korte, kraftfulde og
ligefremme. Jeg kommer til at skrive dem under Lilliths anvisning.
Datoer for alle grupperitualer kan altid findes under "opdateringer" på
www.frydenvedsatan.dk
samt Fryden Ved Satans forum:
http://josministries.prophpbb.com/forum21.html
og e-gruppe:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Fryden_Ved_Satan/info
Vi søger også at udføre disse ritualer ved forårsjævndøgnet. Formålet med disse
ritualer er at omvende bibelske forbandelser og lignende. Ja, dette kan gøres. Lilith
fører tilsyn med dette projekt og arbejder med visse medlemmer af Fryden Ved
Satans gejstlighed. Dette vil ikke være en engangsforestilling. Der vil være en del af
disse ritualer, men de vil være simple og kraftfulde. Sørg blot for at lægge tid til
side på disse vigtige sataniske helligdage til at udføre værket.
I øvrigt - som jeg tidligere har skrevet vedrørende formelle ritualer - at "invokere
Helvedes Magter" betyder at styrke sin sjæl før et ritual. Dette kan endda gøres
med en omgang hatha yoga, men gøres mest udbredt ved at vibrere de forskellige
aspekter af ens sjæl med RAUM-meditationen.
https://frydenvedsatan.dk/Raum_Meditation.htm

Det vigtigste er, at du kan føle din sjæls energi. Altre og rekvisitter er ikek
nødvendige, medmindre dette er noget, du personlig holder af, men igen - de er
udelukkende rekvisitter og ikke nødvendige for nogen magiske værker. Føl aldrig,
at du ikke kan udføre et værk eller deltage i ritualer, fordi du ikke har nogen
rekvisitter. Det eneste, man virkelig har brug for, er ens krop og sjæl, og, vigtigst af
alt, et fokuseret sind og naturligvis et sted, hvor man ikke vil blive forstyrret under
værket.
Bibelsammensværgelsen er chockerende, for at sige det mildt. Som jeg skrev for et
par dage siden, er dette intet "Guds værk", men derimod et værk af mennesker,
der havde omfattende okkult viden. De kristne kirker smuldrer. Israel står over for
boykot og krise, og fjenden er som en helhed blevet svækket. Vi kan ikke vende
ryggen til eller sløve vores offensiv så meget som et minut. Fortsæt i mellemtiden
arbejdet med at tilintetgøre det kristne bolværk. Spred for eksempel diskret sedler
med korte sætninger, såsom "Gud og Djævelen er omvendt www.afslørkristendommen.dk". Hold det simpelt. Væk folk. Lav hjemmesider. Lav
youtube-videoer. Lav kopier af materialet i Satans Bibliotek til de mennesker, du
ved er interesserede, men som ikke har internet. Mange lande har streng internetcensur, og mange mennesker har ikke adgang til det. Gør hvad du er i stand til og
arbejd diskret.
www.exposingcommunism.com/Danish666.htm (findes på mange andre sprog)
Frem for alt, så bed Satan om vejledning. Du behøver ikke at mestre telepatisk
kommunikation for at gøre dette. Selv nytilkommere. Åbn blot sindet til at være
opmærksomt på muligheder, idéer og mavefornemmelser.

18/03/2014
VIGTIGT! VEDRØRENDE RAUM-MEDITATIONEN TIL RITUALET
Hvis du er uerfaren med meditation, så udfør blot meditationen med halvdelen af
antallet af givne gentagelser; 6 eller 7 og derefter 20 med IO. Hvis du er helt ny, så
læs venligst dette, før du mediterer:
https://frydenvedsatan.dk/Soul_Energy.html

19/03/2014
Her er nogle svar på spørgsmål, der blev postet i de forskellige grupper. Jeg poster
dem her for alle:
Dette ritual vil blive udført én gang. Kun én gang. Dette ritual er en åbner i en serie
af ritualer. Vi kommer til at omvende bibelske forbandelser.
Særlig tak til Satan og Lilith. Uden deres direkte arbejde med mig, vil dette aldrig
have været muligt. Sørg for at anerkende Satan og Lilith, da de gjorde dette ritual
muligt. Sørg for at vise dem jeres taknemmelighed.
Ja, jeg arbejdede brutalt hårdt, men de hjalp mig igennem det. Dette var det
vanskeligste og mest opslidende arbejde, jeg nogensinde har haft med at gøre til
dags dato. Sproget er oldhebraisk. Jeg var nødt til at lære dette nok til at kende
bogstaverne, hvordan de skal udtales, og hvordan man omvender dem, da de skal
vibreres baglæns. Hele afsnittet af ord skal vibreres baglæns på hebraisk.
Uden at have haft både Satan og Liliths direkte hjælp med dette, i adskillige dage
og mange timer i træk, ville dette aldrig have været muligt. Jeg tog verset direkte
fra en jødisk tora. Jeg måtte lave endeløst research for at få fat i den korrekte
udtale. Lilith sagde, at det ikke er 100%, men at det, jeg har her, bestemt vil virke.
Jeg bemærkede også under denne proces, at jøderne har en anden tora, som de
selv normalt bruger, og en anden til kristne, der kan læse hebraisk, og det samme
gælder andre jødiske skrifter. Hertil kommer, som de fleste af jer ved, de fleste
kristnes intelligensniveau. Den alvorlige og direkte dumhed er meget udbredt. Jeg
måtte lave en masse research, både off- og online, med dette, og det er ikke
underligt, at kristne så let føres bag lyset. Jeg mener direkte dumhed til det
yderste.
Lilith skaffede mig en kopi af en brugt jødisk torah. Ikke den til de kristne, der kan
læse hebraisk, den til jøder. Jeg vil bruge dette i kommende ritualer. Jeg har også
tidligere skrevet, at jøderne bruger hebraisk, fordi meget få ikke-jøder kan læse og
forstå det. Jeg har gentagne gange set, både i Hollywood-film og også med
research, youtube, forskellige kilder osv, hvordan kristne eller endda politiet
henvender sig til rabbinere for at spørge, hvad dit og dat betyder på hebraisk. Som
om den givne rabbiner skulle give det til dem direkte. Det centrale er at lære det.

Der findes de, der er i tvivl om Satans hensigter. Hvis ikke de bekymrede sig for os,
eller hvis de have "onde" hensigter, så ville de ikke hjælpe menneskeheden. Ved at
fjerne disse forbandelser, vil vi endelig slippe fri fra kvælertaget, være fri og have
en fremtid uden unødvendig lidelse.
Dette værk var det sværeste, jeg nogensinde har sammensat, med hensyn til
forhindringer og brutalt hårdt arbejde. Fjenden bekæmpede mig ustandseligt med
spirituelle angreb, men alt dette gjorde mig endnu mere beslutsom. Dette rammer
fjenden lige i hjertet, så at sige. Noget, der virkelig er humoristisk, er, når de
fjendtlige ånder går fra decideret angreb til det punkt, hvor de ved, der er slået, og
så fortsætter med andre midler som for eksempel at bønfalde en om at stoppe
eller forsøger at forhandle. Når de begynder at bønfalde en, er det meget, meget
givende.
Flere af disse ritualer er forestående, da vi vil tilintetgøre allt de bibelske
forbandelser mod ikke-jøder. Medmindre vi afvæbner fjenden ved roden, dvs.
deres torah, vil vi aldrig være i stand til at slå dem. Deres torah er deres magt.
Den er roden og kilden til deres magt og kontrol over den ikke-jødiske verden.
Mange, mange ikke-jøder (fra Haman til Hitler) har forsøgt at bringe retfærdighed
ned over jøderne, men har fejlet. Det mislykkedes for dem, fordi de var uvidende
om, at jøderne skal angribes spirituelt. For resten: deres Talmud er rabbinske
kommentarer. Deres reelle kraft ligger i deres torah.

Spørgsmål:
Jeg vibrerer som regel RAUM mantraet på mine midterste chakraer. Skal jeg
vibrerer RAUM på mine chakraer på rygsøjlen i stedet for helt at maksimere mine
energier til ritualet?
Tak.
Svar:
Nej. Hovedformålet med RAUM meditationen er at øge sine kræfter og energi
inden ritualet. Så længe det, du gør, hjælper med at øge dine kræfter, er det helt
fint at fortsætte med det.

Spørgsmål:
Bare nysgerrig… er sproget Sanskrit? Hvis ikke, hvad sprog er det så?
Det ligner næsten oldegyptisk!
Svar:
Nej, det er hebraisk, lige fra deres torah, og hele verset af ord står baglæns.

Spørgsmål:
Hej alle. Der er en del forberedelse til dette ritual. Jeg er meget glad (men seriøs)
for at være en del af dette. Jeg vil bare gerne lige give et tip til dem der har
bekymringer om at have en satanisk rosenkrans eller ej. Jeg har på andre
hjemmesider og grupper set folk som bliver forvirrede når de ikke har en. Jeg har
personligt ikke selv fået lavet en, men det er ikke noget at være bekymret over. En
nem måde at holde styr på 108 vibrationer er at bruge et par gamle sæt spillekort,
som jeg havde liggende i huset. Jeg talte 108 kort og lagde dem i en bunke. Gør
dette, og begynd så dine vibrationer. Tæl hvert kort med hver vibration indtil der
ikke er flere kort. Så har du vibreret 108 gange. Simpelt og billigt. Jeg malede
endda sorte og røde variationer af Satans segl på dem. Jeg tænkte bare jeg ville
tilføje det her. Jeg var nemlig selv engang bekymret fordi jeg ikke have en
rosenkrans selv, men var bare kreativ i stedet. Jeg har dog for resten tænkt mig at
lave en rosenkrans, jeg har bare ikke haft materialerne til det endnu. Så derfor er
spillekortene en god løsning for mig nu.
HIL SATAN!!!
Svar:
Tak fordi du bringer dette op. Jeg blev færdig med ritualet tidligt i morges efter at
have arbejdet på det i flere dage og mange timer i træk.
Det var meget udmattende og anstrengende for at sige det mildt, og jeg vil gerne
sørger for, at alle ved dette - både Satan og Lilith hjalp mig og gjorde dette muligt.
Æren går til dem. Dette ville have været umuligt uden dem.
Jeg var meget træt i morges, da jeg lagde dette op. Jeg beklager eventuelle fejl,
som for eksempel mangel på afklaring for nybegyndere i forhold til RAUMmeditationen. Jeg glemte også at nævne, at det er ikke er nødvendigt at have en
satanisk rosenkrans. Formålet med rosenkransen er, at den hjælper en med at
holde fokus, da man ikke behøver at tælle antallet af vibrationer, man laver. Man
kan bruge hvad som helst til dette, endda ens fingre om nødvenigt.

Spørgsmål:
Hvor lang tide er det meningen, at vi skal fortsætte med det her ritual? Er det i
40 dage eller længere? Det betyder ikke rigtig noget for mig, men jeg kunne
bare godt tænke mig at vide det.
En anden ting. Min kone er meget ny inden for dette, hun dedikerede for ikke så
lang tid siden. Skal hun gøre dette også? Hun har lidt problemer med at vibrere
mantraer og lignende, så kan hun vibrere det i hovedet i stedet for?
Tak. Hil Satan!! Hil Lilith!! Hil alle Duats Guder!!
Svar:
Ordene behøver ikke at blive vibreret på samme made, som vi gør i vores normale
værker. Vibrer dem bare på samme måde, som jeg gør det i lydfilen. Sig dem med
andre ord langsomt og med fokus.

Spørgsmål:
Kan nybegyndere gøre dette? Eller vil det være for meget for dem med RAUMmeditationen på grund af dens kraft? Hvis ikke, så ville jeg bare høre om de i
stedet kunne sende energi til Satan og Lilith. Jeg kender nogle nybegyndere som
gerne vil være med. Hil Satan og alle Duats Mægtige Guder!!
Svar:
Ja, nybegyndere kan sagtens gøre det. Det er vigtigt, at alle, der er i stand til det,
deltager i dette ritual. I tillæg til at udføre ritualet, kan man også hæve energi og
sende den til Satan og Lilith.
Spørgsmål:
Jeg er ret ny til alt det her. Jeg dedikerede mig selv til Fader Satan for omkring et år
siden, men jeg begyndte først at lave meditationer her for et par uger siden. Kan
jeg også lave det her ritual?
På forhånd tak.
Hil Satan!
Svar:
Ja.

Spørgsmål:
Jeg har været dedikeret i lidt under en måned og jeg kan desværre ikke finde ud af
at vibrere endnu. Min kæreste har været dedikeret omkring to år og kan godt
finde ud af det. Men han nævnte, at jeg kunne gøre det i hovedet, er det rigtigt?
Jeg har også fået af vide at meditationen er meget kraftfuld og kun bør udføres af
folk der har erfaring med meditation. Betyder det at jeg ikke kan deltage? Eller er
der andet, som kan gøres?
Svar:
Udfør blot RAUM-meditationen med halvdelen, eller endda mindre, af
gentagelserne givet. I stedet for at vibrere alle gentagelserne i meditationen, så
gør det 6 eller syv gange med RAUM og derefter 20 vibrationer med IO. Hvis dette
er for svært, kan du springe det over. Som jeg allerede har nævnt ovenfor, så følg
bare med på lydfilen. Ordene skal bare reciteres langsomt. Man behøver ikke at
trække dem ud i en lang vibration.

Ritualet og Månen – Læs venligst!
(Vedrørende dette ritual og Månen i tomgang)
Mange af jer har allerede afsluttet ritualet. For dem af jer, der endnu ikke har, så
skal det nævnes, at Månen i dag vil gå i tomgang.
MEN fordi dette er et grupperitual, og mange andre (i andre dele af verden) allerede
har udført det, og ritualet dermed blev begyndt på det korrekte tidspunkt i henhold
til planeterne, så vil det ikke have nogen negativ effekt, hvis du udfører ritualet,
efter Månen er gået i tomgang i din del af verden. Dette ritual er en gruppeindsats
og er allerede blevet startet og sat i værk, mens Månen IKKE var i tomgang.
Så hvis du kun kan udføre ritualet, efter Månen er gået i tomgang, så er det altså
intet problem. Sørg blot for at udføre det, da dette er ekstremt vigtigt. Satan vil have
alle til at udføre dette ritual.

27/06/2014
Nogle af disse ritualer kan udføres mere end én gang:
(Om ritualet til den 29. juni 2014):
Følgende ritual er til den 29. juni 2014, men jeg opfordrer alle til at udføre det,
når som helst de ønsker, da det er en meget kraftfuld forbandelse mod fjenden.
Dette ritual kan udføres lige så tit, man ønsker, og det er meget rensende, når
man føler vrede og had mod fjenden.
Ritualet:
http://frydenvedsatan.dk/62914_Ritual.html
Ritualet som PDF:
http://www.exposingcommunism.com/6-29-14-Ritual-Danish.pdf
Lydfil med ordene i ritualet:
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/6_29_14_Ritual.mp3
Lydfil med forklaring af RAUM-meditationen:
http://dawn666blacksun.angelfire.com/RAUM.mp3

2015
Af Ypperstepræst Mageson
Hvis man er opmærksom og læser mellem linjerne, så planlægger jøderne at hive
verden med ned i et økonomisk kollaps næste år. Jøderne planlægger at vælte
den globale økonomi og tvinge alle ind i en global valuta styret af den jødiske
"Internationale Valutafond". Her vil mikrochippen komme i spil, der vil blive
erklæret undtagelsestilstand, og desperationen vil opstå ud fra dette. Problem,
reaktion, løsning. Dette vil starte den officielle Jødiske Verdensregering.
http://www.youtube.com/watch?v=6h4-j9Jsjag
Ritualerne, vi nu arbejder med, kan redde os alle fra dette. Hele den Jødiske
Verdensorden falder fra hinanden i sømmene. Vi kan ikke stoppe dette krak fra at
forekomme som den flodbølge, det er. Men vi kan ændre retningen af flodbølgen,
og derved også hvad der kommer ud af den. Ligesom i Tyskland, da jøderne
forårsagede den internationale depression som optakt til den jødiske
verdensovertagelse med kommunisme. Det, der så skete, var, at Adolf Hitler og
det nationalsocialistiske parti og Det Tredje Rige reddede os alle fra dette.
Hvis vi på lovlig vis arbejder hårdt på det, kan vi lade menneskeheden og planeten
vinde over dette. Jøderne gør nu brug af deres sidste store chance for at opnå
verdensmagten. Hitler kæmpede og sikrede verden frihed.
Det er nu vores tur til at sørge for, at vi har en fremtid og fortsætte det gode
arbejde og de satsninger, som de før os gav i kampen for hele menneskehedens
befrielse. Hvilken slags verden vil du leve i? Det er nu tid til at beslutte sig.

03/12/2014
(Dette er et svar vedrørende et af grupperitualerne, men følgende gælder for alle
grupperitualerne, der skal udføres mere end én gang og/eller så ofte som muligt):
Her er noget, som alle kan overveje, når de tænker over, hvor mange gange og
hvor ofte de bør udføre ritualerne:

Hvis du ikke deltager og gør din del, så erklærer du dig enig med jøden ovenfor.
Hvis du udfører ritualet så ofte som muligt, så sørger du for, at dette ikke sker.

