BUN VENIT!
„Satanismul este religia originală a omenirii” – Satan
Ministerele Bucuria lui Satan și-au luat angajamentul de a restaura
satanismul Adevărat. Noi avem privirile ațintite la Adevăratul Creator a
religiei cunoscute astăzi sub numele de „satanism,” iar Creatorul ei este
însuși Satan. De prea multă vreme, inamicii au avut libertatea de a-l defini
atât pe Satan cât și satanismul în așa fel încât să corespundă propriilor lor
agende. Arareori I s-a permis lui Satan să vorbească pentru el însuși și să
reveleze cine și ceea ce este el cu adevărat. Satan este o ființă reală. A
interacționat cu mulți de-a lungul ultimilor mii de ani, lăsându-ne
doctrinele Al Jilwah, Qu’ret Al Yezid, precum și altor manuscrise. El este
originalul Zeu Încoronat.
Satan nu se potrivește în nici un fel cu definițiile iudeo-creștine sau
islamice, care L-au definit în mod eronat timp îndelungat și nici nu se
aseamănă cu caracterul descris de Anton La’Vey în biblia satanistă. Pentru
ca cineva să îl poată cunoaște cu adevărat, acesta trebuie să i se adreseze
personal, fără prejudecăți sau expectații. Prin urmare, va constata că Satan
nu se conformează concepțiilor unei denominațiuni sau alteia despre
„diabolic,” concepții care au fost în mod necugetat și fără minte aruncate
peste el, timp de secole.
Din nefericire, căutarea informațiilor și a răspunsurilor în surse externe, a
fost o temă comună în satanism și asta pentru că atât de multe informații
au fost îndepărtate și distruse în mod sistematic de către biserica creștină.
Biserica creștină a inventat o istorie falsă dar care să se potrivească cu
agenda lor, care are ca scop păstrarea cunoștințelor și a puterii spirituale
în mâinile câtorva, în defavoarea omenirii.
Multe articole găsite pe acest site sunt învechite în lumina noilor
cunoștințe. Satanismul înseamnă cunoaștere, iar eu sunt implicat mai
departe în studii și cercetări fără sfârșit, pentru a descoperi învățăturile și
cunoștințele antice, care au fost suprimate. Îmi dau toate silințele de a
actualiza acest website în mod regulat, atunci când timpul îmi permite.
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Ministerele Bucuria lui Satan nu recunosc iudaismul, creștinismul sau
islamul ca religii legitime. Acestea sunt în adevăr programe menite să
înlocuiască cunoașterea spirituală cu minciuni, gunoaie și nimicuri, în
timp ce storc miliarde peste miliarde de dolari și energie psihică, totodată
explorând sărăcia și suferința, doar pentru a păstra cunoștințele spirituale
și puterea, împreună cu nespuse bogații în mâinile câtorva „aleși.”
Iudaismul și creștinismul sunt extrem de noi, cu toate că ei încearcă să
susțină opusul; aceeași este povestea și cu această ultimă „religie” majoră,
islamul, care a început să se manifeste cu mai puțin de 1000 de ani în urmă.
Noi am descoperit că aceste programe își au rădăcinile în învățături și
practici furate și corupte din religiile mai vechi, neavând nimic în ea însăși.
Aceeași postură o avem și cu privire la „wicca” și „neo-păgânism.”
Amândouă aceste religii sunt apariții recente (începând să se manifeste în
secolul al XX-lea), fiind versiuni corupte ale religiilor originale, dar care
se conformează agendei iudeo-creștine de înrobire a lumii prin
îndepărtarea adevăratei spiritualități.
Obiectivul nostru este acela de a face cunoscut oamenilor adevărul și de a
expune toate minciunile despre Satan, satanism și sataniști, create de
recentele așa numite „religii.” Noi nu îi recunoaștem și nici nu confirmăm
grupurile care Îl caracterizează pe Satan după conceptele iudeo-creștine,
dar nici pe aceia care, la fel ca membrii Bisericii lui Satan înființată de
Anton La’Vey, nu îi admit existența ca ființă reală.
Informațiile de pe acest site sunt atât rezultatul a multe cercetări cât și a
interacțiunii personale a multor discipoli cu Satan însuși și cu Demonii săi,
care ne-au ghidat și îndreptat spre adevăratele origini ale satanismului.
Noi te încurajăm, de asemenea, să citești și să studiezi de unul singur, liber
și cu o minte deschisă. Doar atunci când mintea îți este cu adevărat liberă
și deprogramată de minciunile „religiilor” amintite mai sus, adevărata
învățătură și iluminare se poate manifesta.

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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