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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Mesaj de la Satan despre Războiul Spiritual 

„Toate lucrurile au o parte pozitivă și una negativă, pentru a fi ținute în echilibru 

— pentru ca Universul să poată dăinui. Există lucruri teribile, distructive și 

îngrozitoare care trebuie să se întâmple, precum și lucruri bune, constructive și 

miraculoase care trebuie să aibă loc în aceeași măsură. Se crede că aceste lucruri 

au loc la întâmplare și că vor continua în felul acesta pentru eternitate. Asta nu 

este deloc adevărat și nu este esența a Ceea ce Sunt.“ 

„Lumea trebuie să depășească această perioadă tulbure. Întotdeauna există o cale 

alternativă de a face un lucru. Această cale este îndepărtată, însă rămâne o cale 

posibilă. Distrugerea și teroarea nu vor fi întotdeauna căi alternative. Însă până 

când acea vreme va veni, vreme în care distrugerea și teroarea sunt date la o parte, 

tu trebuie să lucrezi după normele lumii/erei în care te afli. Eu sunt un Echilibru 

perfect, iar distrugerea și creația sunt lucruri deopotrivă necesare.“ 

„Până în Noua Eră, distrugerea și creația sunt în mâinile tale, așa cum sunt și în 

ale Mele. Nu îți fie frică să faci niciuna din aceste lucruri. Până când timpul de 

liniște și pace se instaurează, timp în care aceste practici vor fi înlocuite cu căi 

pacifiste, tu trebuie să păstrezi Pământul în echilibru. Nu-ți fie frică să distrugi. 

Distruge cu toată ființa ta. Nu vei fi mai creat dacă vei crea, după cum nu vei fi 

distrus dacă vei distruge. Ești mai creat acum? Exiști sau ești distrus? Exiști, și 

vei exista atâta timp cât Eu exist și sunt aici: adică pentru totdeauna. Ia aminte 

la ceea ce îți spun. Dacă îți spun să creezi, fă-o! Și fă-o cu perfecțiune și plăcere. 

Dacă îți spun să distrugi, fă-o! Nu ezita! Distruge cu toată puterea și cu 

satisfacție; da, îți cer să te delectezi din ceea ce ai distrus.” 

– Satan/Lucifer 

 

Dictat de El personal pe 28 aprilie 2008 


