
Poți începe acest ritual oricând, de preferință imediat. Acest ritual poate fi refăcut de câte ori vrei. Cu 

cât mai mult, cu atât mai bine.  

 

13-14 noiembrie 2016 … această lună plină este un aspect extrem de puternic. Acesta va continua 

pentru următoarele 2-3 zile. 

 

Ritual pentru incitarea conștientizării și a acțiunii 
 

Scrie sau scobește următoarele rune: 

 
Óðal       Sól   Óss 

 

Runele pot fi scobite în lemn sau pot fi scrise pe hârtie. Dacă le scobești, vibrează fiecare rună în timp 

ce o scobești.  

 

Pentru a crește puterea runelor, le poți stropi cu sângele tău atunci când faci acest ritual pentru 

prima dată. Dată fiind situația groaznică în care se află rasa noastră, acest ritual are nevoie de toată 

puterea pe care o putem oferi. Dacă-l stropești cu sânge, acest lucru ar trebui făcut doar o singură 

dată (prima dată). Ar trebui să vibrezi runa în mod continuu atunci când o stropești.  

 

Există mai multe feluri de a vibra runele. Simte-te liber și folosește orice ți se potrivește. Combinațiile 

tuturor celor ce vor întreține acest ritual, se vor uni în putere.  

 

Pentru a repeta acest ritual, pur și simplu concentrează-te pe runele scobite în lemn sau scrise pe 

hârtie și vibrează-le după cum e redat mai jos. Placa sau hârtia cu rune ar trebui așezată într-un loc 

sigur și ferit, și ar trebui scoasă de acolo doar atunci când întreții acest ritual.  

 
 

RITUALUL 
 

Ridică-ți energiile (vezi linkul de mai jos) și recită următoarea rugăciune: 
 

„În Numele lui Satan chemăm Puterile Iadului, Zeii originali și adevărați ai Rasei Albe, să vină 

și să se manifeste. Satan, Zeu Adevărat, Puternic și Inefabil, care a zămislit Rasa Albă Ariană 

care îți reflectă chipul și asemănarea, îți cerem să-ți reverși puterile peste noi.  

 

Trezește-i pe toți oamenii albi arieni cu privire la acest pericol evreiesc care lucrează spre a ne 

ucide. Incită-i pe oamenii albi arieni la acțiune. Insuflă-ne mândria albă ariană ancestrală. 

Trezește-ne frații și surorile albe ariene cu privire la pericolul creștinismului, islamului și 

celorlalte programe evreiești, astfel încât acestea să fie toate distruse pentru totdeauna în 

mod complet și cu desăvârșire.  

 

Revarsă-ți puterea protecției tale peste Rasa ta Albă și peste copii albi la nivel global.  

 

Laudă, onoare și glorie să-ți fie date ție, al nostru Tată și Zeilor noștri Originali!! Noi suntem 

copiii și descendenții tăi direcți!!” 



Rugăciunea de mai sus poate fi citită atât cu voce tare, cât și în gând. 

 

Acum vibrează Óðal, Sól, Óss de 88 de ori, în timp ce te concentrezi pe runele din fața ta. De data 

aceasta vibrezi aceste rune împreună, nu separat. *Óðal, Sól, Óss* reprezintă o rundă, apoi reia de la 

început *Óðal, Sól, Óss* …  

 

După ce ai terminat, recită următoarele afirmații cu intenție:  

 

 Toți cei de rasă albă sunt acum conștienți din punct de vedere rasial 

 Toți cei de rasă albă sunt în mod critic conștienți de problema evreiască 

 Toți cei de rasă albă acționează spre a asigura existența Rasei noastre Albe 

 Toți cei de rasă albă lucrează acum pentru un viitor sigur pentru copii noștri 

 

Vibrează SATANAS 

 

Apoi încheie ritualul afirmând: 

 

HAIL LUI SATAN ȘI RASEI SALE ALBE PENTRU TOTDEAUNA!!  

 

 

Cei care au experiență își pot ridica energiile prin metodele voastre favorite.  

 

Ridicarea energiilor 

http://bucurialuisatan.com/meditatii-pentru-ridicarea-energiei/  

 

Cabala Runică 

http://bucurialuisatan.com/wp-content/uploads/2014/11/Cabala-Runic%C4%83.pdf  

 

Arhivă ZIP cu înregistrările mp3 pentru Cabala Runică 

http://www.exposingchristianity.com/Runic%20Kabalah%20Audio%20CD.zip  

 

Pagina BLS cu runele 

http://bucurialuisatan.com/cabala-runica/  
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