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Unul dintre primele lucruri pe care vreau să le menționez în această predică este că Satan 
NU restricționează în niciun fel ura. Ești complet liber să urăști pe oricine sau orice alegi. Ura 
este un sentiment normal, natural. Când ura este suprimată, te poți vătăma în foarte multe 
feluri. 
 
Ipocritul rahat evreiesc New Age inventat, împreună cu Wicca (magiecreștină)  promovează 
și susțin nedreptatea. Aceasta este din nou o altă metodă indirectă evreiască de a crea 
nelegiuire în cazul în care nedreptatea și criminalitatea sunt atât de scăpate de sub control, 
mulți Gentili intrând chiar în capcana kosher și își dau cu ușurință drepturile în schimbul unor 
legi ultra-stricte, unde, din nou, există și mai multă nedreptate ca în comunismul evreiesc, 
care își are fundamentul în Biblia iudeo / creștină. 
 
Puțini oameni se opresc să gândească și consideră că ORICE emoție poate distruge, 
inclusiv acea „iubire” pe care aceste mișcări ipocritice încearcă să o promoveze. Câți dintre 
noi am iubit persoane greșite în viețile noatre? Iubire pierdută pe persoane greșite… oameni 
care nu au meritat iubirea noastră. Câte vieți au fost distruse complet din cauza iubirii 
nepotrivite? Căsătorii, parteneriate, relații de familie, prietenii care nu ar fi trebuit să aibă loc 
niciodată și multe altele. Gândește-te la asta. Nici o emoție nu este fără consecințe. Privește 
unde au ajuns creștinii… dragoste neplăcută asupra acelei entități extraterestre nazarene și 
pline de ură umană pe care o numesc „YHVH”. 
 
Ura, ca și iubirea, este o emoție foarte puternică. Este evident cu programele inventate și 
promovate de evrei, cum ar fi New Age, creștinismul [Iisus te iubește] și alte înșelăciuni 
maligne conexe, evreii se tem de ură îndreptată și desigur, adevăr și dreptate. Acest lucru 
relevă locurile unde sunt slabi și vulnerabili. Programele lor continuă să împingă „iubirea”, 
„iubirea”, „dragostea” ad nauseum. În plus, niciunul dintre aceste programe nu are nicio 
legătură cu „dragostea”. Cuvântul „dragoste” în ceea ce privește aceste programe nefaste 
este doar o înșelăciune și o mască pentru ura extremă față de umanitate. 
 
Am menționat într-o recentă predică audio despre filmele satanice, cum ar fi „Jurnalul 
diavolului”, filmul din 1978 „Inițierea lui Sarah” și multe altele, despre cum justiția este 
subliniată drept ceva rău. Acest lucru se adresează mai ales către non-sataniștilor, așa cum 
noi sataniștii cunoaștem adevărul. Satan înseamnă dreptate. Fără dreptate, civilizația 
încetează să mai existe și evreii care lucrează pentru a o da jos știu acest lucru. Fără justiție, 
criminalitatea scapă de sub control și mult mai rău, ca ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă 
de mulți ani până la extrem, întrucât evreii au preluat controlul sistemelor noastre juridice și 
aproape toate celelalte poziții-cheie în care fac ravagii asupra Gentililor. 
 
Motivul meu principal pentru această predică este legat de ura direcționată corespunzător. 
Evreii se tem de ură, mai ales când este direcționată în masă. S-a spus că „credința și 
dragostea pot mișca munți”,deci la fel poate și ura. DAR, amintiți-vă întotdeauna acest lucru 
... există o proastă zicală „astăzi este prima zi din restul vieții voastre.” Aceasta înseamnă că 
se poate schimba ... DAR, fiecare dintre noi trebuie să trăim cu trecutul. Trecutul nu dispare 
în mod miraculos. Greșelile pe care le-am făcut și multe alte lucruri ne vor bântui până în 



ziua în care vom muri. Unele lucruri dispar, dar majoritatea nu, ȘI ÎȚI IA DOAR CÂTEVA 
SECUNDE PENTRU A-ȚI COMPLETA VIAȚA.  
 
Satan NU vrea ca niciunul dintre oamenii săi să fie în închisoare. Când este în închisoare, 
este extrem de restrâns și este inutil în lupta pentru cauza noastră. Evreii știu acest lucru și, 
de asemenea, se infiltrează în multe grupuri diferite pe care LE URĂSC și vor să le corupă și 
prin aceasta, ei încurajează membrii să comită crime și astfel încât să îl plaseze pe membru 
în închisoare, unde evreul nu mai trebuie să se îngrijoreze de el / ea. Aceasta este și a fost o 
tactică puternică a lor de secole. După ce cineva a fost în închisoare, cel mai adesea, viața 
lui este stricată în mai multe feluri, chiar dacă iese. Acesta nu va mai funcționa.  
 
Când te descoperi cu ură și furie, încearcă să te calmezi și să  să gândești. Majoritatea 
actelor de ură și furie nu au ca rezultat nimic substanțial. Mergând într-o rampă și împușcând 
oamenii de zi cu zi nu realizezi nimic. Absolut nimic. Eliminând violența și atacând pe ceilalți, 
în majoritatea cazurilor, persoana plină de furie va ajunge în închisoare. Sfârșitul poveștii. 
 
Când te descoperi cu ură și furie și ești gata să izbucnești cu ea literalmente, cheamă-l pe 
Satan să-i trimită pe Demoni să o colecteze și să o livreze acolo unde aparține și unde va 
realiza ceva și va face inamicului cel mai mult prejudiciu. Aceasta poate fi salvată și pentru 
un ritual. Dacă simțiți într-adevăr nevoia să vă descărcați, lăsați-o fie într-un ritual formal, fie 
chiar într-o sesiune privată [nu sunt necesare ritualuri formale pentru acest lucru]. Doar 
asigurați-vă că-i cereți lui Satan să vă trimită un demon pentru a lua energia aceea, așa cum 
am spus deja mai sus. Nu-ți pierde ura sau râsul într-un act de violență necontrolat. Yoga ne 
ajută să ne detașăm de emoțiile noastre într-un mod pozitiv. În acest fel emoțiile pot fi 
direcționate. Dacă nedreptatea lumii ajunge cu adevărat la tine, atunci fă o sesiune 
personală în fiecare zi pentru a stârni acea ură intensă. Demonii vor fi fericiți să ia energia și 
să o aplice inamicului. 
 
Majoritatea oamenilor se grăbesc foarte mult, puțini nu mai gândesc sau chiar nu iau în 
considerare consecințele acțiunilor lor. S-ar putea să se simtă bine și să ofere o eliberare pe 
termen scurt descărcarea în acte de violență, dar pe termen lung, a sta în spatele gratiilor nu 
este o cale de urmat. 
Toată lumea ar trebui să efectueze inversarea ritualurilor din Tora. Acesta este, de 
asemenea, un moment foarte bun pentru a vă canaliza ura. Ura este ceva care trebuie 
recunoscut și, ca orice altă emoție, ar trebui să fie direcționată corespunzător. Satana și 
demonii săi sunt aici pentru a ne ajuta cu asta. 


